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Sirküler 

No 
  

 

Konu : Tüm alış ve/veya Satışları KDV Hariç 5.000,00TL’nin Altında Kalan Veya 

Elektronik Belge Olarak Düzenlenen Belgelerden Oluşan Mükelleflerin Boş Form 

Ba/Form Bs Bildirimi Verme Zorunluluğu Kaldırıldı. 

03/12/2022 tarihli ve 32032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 543 Sıra No.lu Vergi Usul 

Kanunu Genel Tebliği ile (Form Ba) ve (Form Bs) yükümlülüklerinin usul ve esasları ile 

bildirim hadlerine ilişkin açıklamaların yapıldığı 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.  

 

Yapılan değişiklik uyarınca, Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya 

satışları belirtilen had olan 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 kaldırıldı. Tebliğin yayımlandığı tarihi takip eden bildirim 

dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde 

yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.  

 

Tebliğde yer alan örnek aşağıdaki gibidir: 

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. 
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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.” 

 

Söz konusu Tebliğ, Ocak 2023 dönemine ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına 

uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup aşağıdaki bağlantıdan 

ulaşabilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221203-3.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim:  

Dr. Metin DURAN 

 

info@metinduran.com 

 Yeminli Mali Müşavir 90-212-356 25 95 

Uyarı:Bu sirkülerde yer alan açıklamalar genel nitelikte olup bilgi vermek amacıyla 

hazırlanmıştır. Bu genel nitelikli açıklamalara dayanılarak yapılacak işlemlerle ilgili olarak 

müşavirliğimizin her hangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Özel durumlarla ilgili olarak 

lütfen müşavirliğimiz ile temas kurunuz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221203-3.htm

