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SİRKÜLER 2006 / 29                                                                        Ankara, 17.08.2006 
 
        

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN 
DİKKATİNE! 

 
 

“Ba”  Ve  “Bs”  Bildirim  Formlarının  Verilmesinde Yeni Düzenleme Yapıldı  
  

17.08.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 362 no’lu VUK  Tebliği ile  daha önce 
350 nolu Tebliğ ile  bilanço esasında defter tutan mükelleflerin belirli  bir haddi aşan mal 
ve hizmet alım ve satımlarına ilişkin fatura bilgilerinin Maliye Bakanlığı’na bildirilmelerine 
ilişkin  bildirim formları ‘nın  düzenlenmesi konusunda bazı yeni düzenlemeler yapılmıştır.  
Buna göre; 
 

1- 2005 yılına ait mal alış ve satış faturalarına ilişkin “Ba” ve “Bs” bildirim formları 
Eylül 2006 ayı içinde bildirilecektir. Formlarda bir kişi veya kuruma yapılan  KDV hariç 
30.000 YTL   ve üzerindeki   mal  ve hizmet   faturaları  dahil   edilecektir. 
 

2- 2006 yılına ait faturalar ise 2007 Şubat ayı içinde bildirilecektir. 
 

3- Gelir ve kurumlar  vergisi beyannamesini elektronik ortamda veren mükellefler 
bildirim formlarını elektronik ortamda, diğer mükellefler  ise kağıt ortamında bildireceklerdir. 
 

4- Bildirim formalarında 30.000 YTL’yi aşan ithalat ve ihracat  faturaları da  dahil 
edilecektir. İthalat faturalarında satıcının vergi kimlik numarası yerine “1111111111”, 
Türkiye’de mükellef olamayanlara düzenlenen faturalar da  “22222222222” yazılacaktır. 
 

5- Tüm alım ve satımları 30.000 YTL’nin altında olan mükellefler de söz konusu 
bildirimi vermek zorundadır.  
 

6- Bildirimin verilmesi gereken en son tarihten sonra yapılacak düzeltmeler geçerli   
sayılmayacaktır. Bildirim formu verme süresi içerisindeki düzeltmelerde formun düzeltilmiş 
hali  yeniden verilecektir. 
 

7- İşini terk eden, birleşen ve devir alan mükellefler de bilgi formu vermek zorundadır. 
Devirlerde devralan kurum bildirim görevini yerine getirecektir.  
 

8- Satış iade faturaları  alış, satış  iade faturaları alış olarak  dikkate alınacaktır. 
 

9- Müstahsil makbuzlarında brüt tutar esas alınacaktır. 
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10- Bankalar, özel finans kurumları, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, 
menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıkları  ile sigorta şirketleri düzenledikleri dekontları veya 
kendi aralarında  karşı taraftan aldıkları dekontları  forma yazmayacaklar, ancak  bu 
kurumlar  faturalı olarak  yaptıkları  mal ve hizmet  alımlarını formlarda bildireceklerdir. 
Sigorta  şirketlerince  düzenlenen poliçeler  formlara yazılmayacaktır. 
 

11-  Noterler, döviz alım satış işlemi yapanlar  kendi düzenledikleri  belgeleri  bildirim 
formunda yazmayacak, ancak kendi aldıkları  fatura v.b. faturaları bildireceklerdir. 
 

12-  Elektrik su, doğalgaz faturaları da belli haddi aşmış ise bilgi formuna 
yazılacaktır. 
 

13- Bilgi formu vermeyen mükelleflere Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. 
maddesi uyarınca 1.290 YTL özel usulsüzlük cezası kesilecek ve ayrıca öncelikli olarak 
incelemeye sevk edilecektir. 

 
14- Özel hesap dönemine tabi olanlar formları takvim yılı esasına göre 

düzenleyeceklerdir. 
 
 

Saygılarımızla    
        KANIT YEMİNLİ MALİ  
        MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 
 


