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SİRKÜLER        İstanbul, 17.02.2016 

Sayı: 2016/042       Ref: 4/042 

 

 

Konu: 

BA-BS BİLDİRİM FORMLARININ DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN HUSUSLARA İLİŞKİN DUYURU YAYINLANMIŞTIR 

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html internet adresinde, Ba-

Bs bildirim formlarının hazırlanması ve onaylanması aşamasında, cezai yaptırımlar ile 

karşılaşılmaması bakımından dikkat edilmesine dair yayınlanan duyuruda aşağıdaki 

açıklamalara yer verilmiştir.  

 

Ba-Bs bildirim formlarının hazırlanması ve onaylanması aşamasında, cezai yaptırımlar ile 

karşılaşılmaması bakımından, 396 sıra no.lı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirlenen 

usul ve esaslar ile 2012/1 sayılı Uygulama İç Genelgesi’nde ifade edilen "eksik veya yanıltıcı 

bildirim" kapsamına ilişkin açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir. 

 

1.Bildirimde bulunurken, alım veya satım yapılan mükelleflere ilişkin “Vergi Kimlik 

Numarası” veya “T.C. Kimlik Numarası” bölümlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde 

doldurulması gerekmektedir. 

 

2.Bildirimde bulunurken, alım veya satım yapılan mükelleflerin adı-soyadı/unvanı bilgilerinin 

doğru ve tam bir şekilde yazılması gerekmektedir. 

 

3.Alım veya satım yapılan mükelleflerin nev’i değişikliği, birleşme ve devir durumlarında, 

değişikliğin gerçekleştiği tarih itibarıyla vergi kimlik numarası ve unvan bilgileri dikkate 

alınarak bildirimde bulunulması gerekmektedir. 

 

4.Alım yapılan mükelleflerin bildirimi sırasında sistem tarafından bu mükelleflerin 

“mükellefiyetlerini terk etmiş” olduklarına yönelik olarak verilen uyarı mesajına dikkat 

edilerek bildirimde bulunulması gerekmektedir. 

 

Saygılarımızla,  

 

       DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

          MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusu 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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DUYURU 

Ba-Bs Bildirim Formlarının Doldurulması 

 

396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bildirim usul ve 

esaslar belirlenen ve 2012/1 sayılı Uygulama İç Genelgesinde de “eksik veya 

yanıltıcı bildirim”in kapsamına yönelik açıklamalar yapılan Ba-Bs bildirim 

formlarının hazırlanması ve onaylanması aşamasında, cezai yaptırımlar ile 

karşılaşılmaması bakımından aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi 

gerekmektedir. 

 

1. Bildirimde bulunurken, alım veya satım yapılan mükelleflere ilişkin 

“Vergi Kimlik Numarası” veya “T.C. Kimlik Numarası” bölümlerinin 

eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. 

 

2. Bildirimde bulunurken, alım veya satım yapılan mükelleflerin adı-

soyadı/unvanı bilgilerinin doğru ve tam bir şekilde yazılması 

gerekmektedir. 

 

3. Alım veya satım yapılan mükelleflerin nev’i değişikliği, birleşme ve devir 

durumlarında, değişikliğin gerçekleştiği tarih itibarıyla vergi kimlik 

numarası ve unvan bilgileri dikkate alınarak bildirimde bulunulması 

gerekmektedir. 

 

4. Alım yapılan mükelleflerin bildirimi sırasında Sistem tarafından bu 

mükelleflerin “mükellefiyetlerini terk etmiş” olduklarına yönelik olarak 

verilen uyarı mesajına dikkat edilerek bildirimde bulunulması 

gerekmektedir. 
 

Ba-Bs bildirim formlarına yönelik açıklamalar için 396 sıra no.lu Vergi 

Usul Kanunu Genel Tebliğini inceleyebilirsiniz. 

Ba-Bs bildirim formlarının hazırlanmasında “eksik veya yanıltıcı bildirim” 

olarak kabul edilen hususlar için 2012/1 sayılı Vergi Usul Kanunu İç 

Genelgesini inceleyebilirsiniz. 


