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KONU: BA-BS FORMLARI VE ÖZEL DURUMLAR 

Ba-Bs Formları ile ilgili uygulamada sıklıkla karşılaşılan bazı durumlara ilişkin açıklamalarımız bu 

sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. 

Yükümlülük Kapsamındaki Mükellefler 

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler bir kişi veya kurumdan, KDV Hariç 5.000.-TL ve 

üzerindeki her türlü mal ve hizmet satışlarını "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form 

Bs)" ile bildirme yükümlülüğü kapsamındadır. Ayrıca 164 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği’nin 3.bölümünün son paragrafında sayılan kurum ve kuruluşlar dışındakilerden, belirtilen sınırın 

üzerinde mal ve hizmet alışı yapan bilanço esasına göre defter tutan mükellefler “Mal ve Hizmet 

Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile bildirim yükümlülüğü kapsamındadır. 

 Bilanço esasına göre defter tutmakta iken,  işletme hesabı esasına geçen mükellefler, işletme 

hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirimde bulunmayacaklardır. 

 Buna karşın, işletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen mükelleflerin, 

bilanço esasına geçtikleri hesap döneminden itibaren bildirim formu verme zorunlulukları 

bulunmaktadır. 

 Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden 

itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir. 

 Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin de Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü 

bulunmaktadır. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup, serbest bölgede şubesi veya 

temsilciliği bulunan mükellefler, yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal 

ve/veya hizmet alış/satışlarını bildireceklerdir. 

 Kollektif şirketler ve bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıkların Ba-Bs bildirim formları 

ortaklık veya şirket adına bunların vergi kimlik numaraları kullanılarak verilecektir.  

 Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının merkez tarafından şube ve merkez 

bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir. 

Bildirime Konu Alış ve Satışlar  

Bir kişi veya kurumdan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışları, Ba-Bs bildirim formlarına dahil 

edilecektir. 

 

Ancak 164 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.bölümünün son paragrafında sayılan; “Genel 

ve Katma Bütçeli İdarelere, il özel İdarelerine, Belediyeler ve Köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere 

ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile 233 sayılı Kamu 

İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde tanımı yapılan 

http://www.dmr-tr.com/dmr/


Teşebbüs, Teşekkül, Kuruluş, Müessese, Bağlı Ortaklık, İştirak ve İşletmeler” den mal ve hizmet alışı 

yapan mükelleflerin bildirim zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Yapılan bildirimlere ilişkin belge türü önem arz etmemektedir. (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek 

makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, 

sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi)  

 Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet 

alış/satışlarında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim 

Fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri de haddi 

aşması halinde bildirimlere dahil edilecektir 

 Alışların kısmen veya tamamen iade edilmesi durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kuruma 

yapılan satış olarak dikkate alınacaktır. 

 Satışlardan bir kısmının veya tamamının iade alınması durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve 

kurumdan yapılan alış olarak dikkate alınacaktır. 

 Bankalar,  Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar,  Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet 

Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve 

Acenteleri yapmış oldukları işlemleri belirli periyotlarla Bakanlığa bildirdiklerinden, hizmet ve 

satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek 

bulunmamaktadır. Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle 

düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır. 

Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel 

esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar. 

 Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup 

kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini 

Bakanlığa bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla 

bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. Diğer mükelleflerin bu kuruluşlardan yapmış oldukları 

döviz alış-satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır. 

Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel 

esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar. 

 Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya 

hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç 

tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir. 

Bildirimlerin Doldurulmasında Uyulacak Esaslar 

 Bildirimlerdeki alış/satış bedelleri, Türk Lirası (TL) olarak doldurulacak ve kuruş bilgileri 

gösterilmeyecektir.  

 Bir kişi veya kurumdan yapılan alış ve/veya satışlarda birden fazla belge olması halinde kuruş 

ihmali belge bazında değil, belgelerin toplam tutarı üzerinden yapılacaktır.  

 Birden fazla sayfadan oluşan (nakli yekûnlu) faturalar tek fatura olarak kabul edilecektir. 

 İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi, 

ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate 

alınacaktır. 

 Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içiyle yaptıkları alış-satış işlemlerinin 

bildirilmesinde; gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmesi hallerinde bu 



 

 

beyannamelerin kapanma tarihleri ve tutarları, gümrük giriş veya çıkış beyannamesi 

düzenlenmemesi durumlarında ise serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır. 

 İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde tutar alanına;  Katma Değer Vergisi Kanununun 

21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymet, malın gümrük vergisinden 

muaf olması durumunda ise katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç 

bedel yazılacaktır. Ayrıca, malın gümrük sahasına getirildikten sonra kısım kısım ithalatın 

gerçekleşmesi durumunda, her bir işlemin gerçekleştiği tarih dikkate alınarak bu Tebliğde 

belirtilen haddi aşması halinde form Ba bildirimine dâhil edilecektir. 

 Serbest bölgelerden yapılan mal ve/veya hizmet alım-satım işlemlerinin bildirilmesinde; serbest 

bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin Türkiye'deki merkez veya şubelerinden de alım-satım 

yapılması hallerinde, Türkiye'den yapılan alım-satım işlemleri ile serbest bölgedeki şubeden 

yapılan alım-satım işlemleri ayrı satırlar şeklinde bildirilecektir. Bu kapsamda yapılan 

bildirimlerde serbest bölgelerden yapılan alım-satım işlemlerinin bildirildiği satırların ülke kodu 

kısmında "Serbest Bölge" ifadesinin seçilmesi gerekmektedir. 

 Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde 

"1111111111", ihracat işlemlerinde ise "2222222222" olarak kodlanacaktır. 

 

Yorum ve Sonuç 

 

Kurumlar Vergisi kanunu 13.Maddesinin 1. fıkrası ve Gelir Vergisi Kanunu 41.maddesinin 5.fıkrasına 

göre; 

 

“Alım, satım, imalat ve inşaat işlemleri, kiralama ve kiraya verme işlemleri, ödünç para alınması ve 

verilmesi, ikramiye, ücret ve benzeri ödemeleri gerektiren işlemler her hal ve şartta mal veya hizmet alım 

ya da satımı olarak değerlendirilir. “ 

Ayrıca, Maliye Bakanlığı tarafından Ba-Bs formlarının alınmasının temel amacı verilen bir özelge de 

aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir; 

 

“Piyasadaki mal ve hizmet hareketinin takip ve analiz edilmesi, kayıt dışı mükellefiyetlerin belirlenmesi 

ve beyan dışı bırakılmış bir kısım gelirlerin kavranması piyasada haksız rekabeti önleyerek dürüst 

mükellefler ve meslek mensuplarının daha rahat ve güvenli bir piyasa ortamında faaliyette bulunma 

amaçlarına hizmet ettiği de tabiidir. Bu nedenle, Ba-Bs formları belgelerin düzenlenme tarihleri dikkate 

alınarak bildirilmek zorundadır. Aksi takdirde sağlıklı bir analiz ve denetim çalışması yapılması mümkün 

değildir.” 

 

 

Bu değerlendirmeler kapsamında belirlenen hadleri aşan; 

 

 Gerçek kişilere ödenen kiralar, ücret ve ikramiyeler de dahil olmak üzere işletmede gider veya 

maliyet unsuru olan her türlü mal ve hizmet alımları BA formunda bildirim konusu yapılmalıdır. 

 

 Her türlü mal ve hizmet satışları BS formunda bildirim konusu yapılmalıdır. 

 

 Fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri,alış 

ve satış iadeleri/iskontoları da bildirimlere dahil edilmelidir. 



 Nihai tüketicilere yapılan mal ve hizmet satışları nihai tüketicinin T.C. Kimlik Numarası 

belirtilerek BS formunda bildirim konusu yapılmalıdır. 

 

 BA-BS formlarında yer alacak mal ve hizmetlere  ilişkin belge türü önem arz etmemektedir. 

 

 Belgelerin düzenlenme tarihleri dikkate alınarak bildirilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve belirli bir konunun veya konuların çok geniş 

kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır. Materyalleri ve içeriğindeki 

bilgileri kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara 

dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. Konular ile ilgili karar vermeden önce uzman bir danışmandan 

görüş ve destek alınması tavsiye olunur. Şirketimiz; söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak 

üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai 

tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.  


