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SİRKÜLER NO : 2005/23      Ankara, 27/07/2005 
 
 
 
 
FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 
 
 
 
 ( B ) Bildirim Formları Yeniden Düzenlendi. 
 
 21 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 350 no’lu Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliği ile mükelleflerin mal ve hizmet satın aldığı firmaların bildirimine ilişkin (B) 
Bilgi Formu, mal ve hizmet satışlarına ilişkin bilgileri de içerecek şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. Alışlar için (Ba) formu, satışlar için (Bs) formu düzenlenecektir.  
 
 Söz konusu formlara, 2004 yılında bir kişiden KDV hariç 30.000 YTL’yi aşan alıcı ve 
satıcılar ile faturalar toplamına ilişkin bilgiler yazılacaktır. Türkiye’de mükellef olmayan 
satıcılardan alınan (ithal edilen) mal ve hizmetlerle ilgili olarak satıcı vergi kimlik numarası 
yerine on adet 1 rakamı (1111111111) yazılacaktır. Yurtdışına satılan mal ve hizmetlerle ilgili 
alıcı vergi numarası yerine de on adet 2 rakamı (2222222222) yazılacaktır.  
 
 Formların Verilme Şekli ve Süresi 
 
 Bildirim formları gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini elektronik ortamda 
vermek zorunda olan mükellefler ile katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari olarak 
elektronik ortamda veren mükellefler, (Ba) ve (Bs) formlarını elektronik ortamda Eylül 
ayının sonuna kadar vermek zorundadırlar. Formları elektronik ortamda vermek zorunda 
olanlar kağıt ortamında veremeyeceklerdir.  
 
 Tam otomasyonlu vergi dairesi olup da, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesini 
elektronik ortamda vermek zorunda olmayan ve katma değer vergisi beyannamesini ihtiyari 
olarak elektronik ortamda vermeyen mükellefler istemeleri halinde kağıt ortamında 
verecekleri formları 20 Eylül 2005 tarihine kadar KDV beyannamesi ile birlikte vereceklerdir.  
 
 (Ba) ve (Bs) formlarını elektronik ortamda, katma değer vergisi beyannamesini ise 
kağıt ortamında verenler, KDV beyannamesinin birinci sayfası üst kısmına “formlar 
elektronik ortamda verilecektir.”  notunu yazacaklar ve paraf edeceklerdir.  
 
 Tam otomasyonlu vergi dairesi mükellefi olmayanlar bildirimleri kağıt ortamında 
verilecektir.  
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 Formların elektronik ortamda gönderilmesi işlemi kullanıcı kodu, parola ve şifre almış 
mükelleflerce yerine getirilmesi halinde, formdaki yeminli mali müşavir kısmına yeminli mali 
müşavire ilişkin bilgiler yazılacaktır. Formu düzenleyen kısmına ise mükellefin bilgileri 
yazılacaktır.  
 
 Formlar 1’er örnek olarak verilecektir. Bir alıcı veya satıcıya yıllık 30.000 YTL’nin 
altında işlemi olan mükellefler de  Ba ve Bs formlarını vereceklerdir. .  
 
 Bildirim formlarını belirlenen sürelerde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde 
bulunan mükellefler VUK’nun mükerrer 355.maddesine göre cezalandırılacaktır.  
 
 Daha fazla bilgi için 350 no’lu Tebliğ ve eklerini inceleyin veya Müşavirliğimize 
başvurunuz.  
 
 Saygılarımızla.  

 
        KANIT YEMİNLİ MALİ  
        MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
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