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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 396)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 543)
 

MADDE 1- 4/2/2010 tar�hl� ve 27483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ�
(Sıra No: 396)’nde yer alan “149” �bares�nden sonra gelmek üzere “, 170/A” �bares� eklenm�şt�r.

MADDE 2- Aynı Tebl�ğ�n “1-KAPSAM” başlıklı bölümünün 1.2.7. numaralı bend�nden sonra gelmek üzere
aşağıda yer alan 1.2.8. numaralı bent eklenm�şt�r.

“1.2.8. Gel�r İdares� Başkanlığı, Form Ba ve Form Bs b�ld�r�mler�ne dâh�l ed�lmes� gereken mal ve/veya
h�zmet alış/satışlarına �l�şk�n b�lg�ler�, �lg�l� kurumlardan elektron�k ortamda tem�n ett�ğ� takd�rde, resm� �nternet
s�tes�nde (www.g�b.gov.tr) yayımlayacağı duyuru �le bu b�lg�ler�n b�ld�r�mlere dâh�l ed�lme zorunluluğunu kaldırmaya
yetk�l�d�r.”

MADDE 3- Aynı Tebl�ğ�n “3-BİLDİRİMLERİN VERİLME ŞEKLİ VE DOLDURULMASI” başlıklı
bölümünün 3.2.4. numaralı bend� örnekler�yle b�rl�kte aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“3.2.4. B�ld�r�m verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları bel�rt�len hadd�n altında kalan
veya elektron�k belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükellefler�n, �lg�l� dönem Form Ba ve/veya Form Bs
b�ld�r�mler�n� vermeler�ne gerek bulunmamaktadır.

Örnek 2. Form Ba ve Form Bs b�ld�r�m� verme yükümlülüğü bulunan C f�rmasına, 2023/Şubat dönem�nde D
f�rması tarafından elektron�k ortamda düzenlenen 4 adet belge tutarı toplamı KDV har�ç 4.000 TL, kâğıt ortamda
düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı �se KDV har�ç 2.500 TL’d�r. Ayrıca, C f�rmasınca aynı dönemde E f�rmasına
elektron�k ortamda düzenlenen 2 adet belge tutarı toplamı KDV har�ç 6.000 TL’d�r. İlg�l� ayda C f�rmasının
b�ld�r�mlere konu başka b�r alım-satımı olmamıştır.

Bu durumda, C f�rmasının 2023/Şubat dönem� Form Ba b�ld�r�m�nde, D f�rmasınca elektron�k ortamda ve
kâğıt ortamında düzenlenen belgeler�n KDV har�ç toplam tutarı olan (4.000+2.500) 6.500 TL’n�n Tebl�ğde bel�rt�len
hadd� geçt�ğ� göz önünde bulundurulduğunda, sadece kâğıt ortamında düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı olan
KDV har�ç 2.500 TL’n�n b�ld�r�me dâh�l ed�lmes�, elektron�k ortamda düzenlenen belgeler�n �se b�ld�r�me dâh�l
ed�lmemes� gerekmekted�r.

D�ğer taraftan, C f�rmasının, E f�rmasına 2023/Şubat dönem�nde yaptığı satışlara �l�şk�n düzenlenen belgeler�n
tamamının elektron�k ortamda düzenlenmes� neden�yle, Form Bs b�ld�r�m�n� vermes�ne gerek bulunmamaktadır.”

MADDE 4- Bu Tebl�ğ, yayımlandığı tar�h� tak�p eden b�ld�r�m dönem�ne �l�şk�n olarak ver�lecek b�ld�r�m
formlarına uygulanmak üzere yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

MADDE 5- Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


