
 

 

KONU: 04.02.2022 resmi gazete >396 sıra no.lu vergi usul kanunu genel Tebliği’nde yapılan değişiklik 
ile  ( form  BA)  ve  (form  BS) bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları 
belirlenen had olan  KDV hariç 5.000 TL’nin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen 
belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem form BA ve/veya form BS bildirimlerini verme 
zorunlulukları ocak/2023 dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarından itibaren uygulanmak 
üzere kaldırıldı.  
 
Tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden bildirim dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim 
formlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir. Bu durumda düzenleme 
Ocak 2023 dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde 
yürürlüğe girecektir. 
 
Dolayısıyla Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında 
kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin,  
 
Aralık 2022 dönemine ilişkin Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan 
edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir. 
 
Resmi Gazete No:  
32032 
Resmi Gazete Tarihi:  
03/12/2022 
MADDE 1- 4/2/2010 tarihli ve 27483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği (Sıra No: 396)’nde yer alan “149” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 170/A” ibaresi 
eklenmiştir. 
MADDE 2- Aynı Tebliğin “1-KAPSAM” başlıklı bölümünün 1.2.7. numaralı bendinden sonra gelmek 
üzere aşağıda yer alan 1.2.8. numaralı bent eklenmiştir. 
“1.2.8. Gelir İdaresi Başkanlığı, Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmesi gereken mal ve/veya 
hizmet alış/satışlarına ilişkin bilgileri, ilgili kurumlardan elektronik ortamda temin ettiği takdirde, 
resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlayacağı duyuru ile bu bilgilerin bildirimlere dâhil 
edilme zorunluluğunu kaldırmaya yetkilidir.” 
MADDE 3- Aynı Tebliğin “3-BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE DOLDURULMASI” başlıklı bölümünün 
3.2.4. numaralı bendi örnekleriyle birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“3.2.4. Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında 
kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba 
ve/veya Form Bs bildirimlerini vermelerine gerek bulunmamaktadır. 
Örnek 2. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına, 2023/Şubat 
döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen 4 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 
4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı ise KDV hariç 2.500 TL’dir. Ayrıca, C 
firmasınca aynı dönemde E firmasına elektronik ortamda düzenlenen 2 adet belge tutarı toplamı KDV 
hariç 6.000 TL’dir. İlgili ayda C firmasının bildirimlere konu başka bir alım-satımı olmamıştır. 
Bu durumda, C firmasının 2023/Şubat dönemi Form Ba bildiriminde, D firmasınca elektronik ortamda 
ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarı olan (4.000+2.500) 6.500 TL’nin 
Tebliğde belirtilen haddi geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece kâğıt ortamında düzenlenen 
3 adet belge tutarı toplamı olan KDV hariç 2.500 TL’nin bildirime dâhil edilmesi, elektronik ortamda 
düzenlenen belgelerin ise bildirime dâhil edilmemesi gerekmektedir. 
Diğer taraftan, C firmasının, E firmasına 2023/Şubat döneminde yaptığı satışlara ilişkin düzenlenen 
belgelerin tamamının elektronik ortamda düzenlenmesi nedeniyle, Form Bs bildirimini vermesine 
gerek bulunmamaktadır.” 
MADDE 4- Bu Tebliğ, yayımlandığı tarihi takip eden bildirim dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim 
formlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

http://www.gib.gov.tr/

