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Konu : 2008 Yılına İlişkin Aylık Olarak Verilecek Ba ve Bs Formları 

 

 

2008/23 sayılı Alfa Genelgemizde açıklandığı üzere; bilanço esasına göre defter tutan 

vergi mükelleflerinin 2007 yılına ilişkin olarak hazırlayacakları "Mal ve Hizmet 

Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin 

Bildirim Formu (Form Bs)" 05 Haziran 2008 tarihi akşamına kadar verilecektir. Özel 

hesap dönemine tabi olan mükellefler de, Ba ve Bs bildirim formlarını, tabi oldukları 

özel hesap dönemi itibarıyla değil, takvim yılı itibarıyla düzenleyecekler ve yukarıda 

belirtilen süre içinde vereceklerdir.  

 

Öte yandan, 381 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile Bilanço esasına göre 

defter tutan mükelleflere, 2008 yılı ve müteakip yıllarda düzenleyecekleri Ba ve Bs 

bildirim formlarını aylık dönemler halinde vermeleri zorunluluğu getirilmiştir. Anılan 

Tebliğle yapılan düzenlemeye göre, mükellefler bildirim formlarını aylık dönemler 

halinde düzenleyerek, takip eden ayın 5 inci gününden itibaren bir sonraki ayın 5 inci 

günü akşamına kadar vermekle yükümlüdürler. Özel hesap dönemine tabi olan 

mükelleflerin de Ba ve Bs bildirim formlarını tabi oldukları özel hesap dönemi itibariyle 

değil, aylık dönemler halinde düzenlemeleri gerekmektedir. 

              

2008 yılına mahsus olmak üzere Ocak, Şubat ve Mart dönemlerine ilişkin olarak ayrı 

ayrı düzenlenen Ba ve Bs bildirim formları, 2008 yılı Nisan ayının 5 inci gününden 

itibaren Haziran ayının 5 inci günü akşamına kadar verilecektir. Keza, 2008 yılı Nisan 

ayına ilişkin Ba ve Bs formları da 2008 yılının Haziran ayının 5 inci günü akşamına 

kadar verilecektir. 

 

2008 yılı ve takip eden yıllara ilişkin, mükelleflerin mal ve/veya hizmet alımları ile mal 

ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 8.000 YTL(Yeni Türk Lirası ) olarak 

yeniden belirlenmiştir. Buna göre,  bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 

8.000 YTL (Yeni Türk Lirası) ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alımları, "Mal ve 

Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma 
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değer vergisi hariç 8.000 YTL (Yeni Türk Lirası) ve üzerindeki mal ve/veya hizmet 

satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile 

bildirilecektir. Limitin altında kalan alış ve satış bedelleri toplamı ise "Diğer Mal ve 

Hizmet Bedeli Toplamı" ( Tablo III ) bölümüne yazılacaktır (Ödeme kaydedici cihazlar 

kullanılmak suretiyle yapılan satışların toplamı KDV hariç tutarlar olarak Tablo III’e 

dahil edilecektir).  

              

Bildirim verme yükümlülüğünde olan,  ancak, tüm alış ve satışları belirtilen hadlerin 

altında kalan mükellefler, söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri 

doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar. Bu bildirimlerinde limit altında olan tüm 

alışları için Ba formunun, limit altında olan tüm satışları için de Bs formunun Tablo III 

bölümünde yer alan "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" alanları doldurulacaktır. 

 

2008/23 sayılı Alfa Genelgemizde yapılmış olan açıklamalar aylık olarak verilecek Ba ve 

Bs Formları düzenlenmesinde de geçerli olacaktır. 
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