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TEMMUZ 2021 DÖNEMİNDEN İTİBAREN
ELEKTRONIK OLARAK DÜZENLENEN BELGELER
FORM Ba VE Bs LERE DAHİL EDİLMİYOR
ÖZET

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 5.000 TL’yi aşan mal ve hizmet alımlarını
"Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını
ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri
yükümlülüğü bulunmaktadır. Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler
halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat
24:00’e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler.
Buna ilişkin değişiklikler aşağıdaki gibidir.
1) Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının
Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil
edilmeyecektir. Elektronik belge düzenlemesine ilişkin usul ve esaslar, temel
olarak 509 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yer almaktadır.
2) Buna göre ilk uygulama, Temmuz ayına ilişkin düzenlenen formların verileceği
Ağustos ayı bildirimleri için geçerlidir.
3) Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya
kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki
haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm
belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu haddin aşılması halinde
sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.
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ÖZET

Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında
kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin,
Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim
bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

362, 381 ve 396 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile bilanço esasına göre
defter tutan mükelleflerin 5.000 TL’yi aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal ve Hizmet
Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet
Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirmeleri yükümlülüğü getirilmişti.
Bu kapsamda 25 Ocak 2021 tarihli ve 31375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 523 sıra
No.lu VUK Genel Tebliği ile 396 sıra No.lu Tebliğde değişiklik yapılmış ve mal ve hizmet
alımlarının Form Ba ve Form Bs ile bildirilmesine ilişkin esaslarda değişiklik yapılmıştır.
Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.
1) Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik olarak düzenlenen belgeler, 2021 yılının
Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil
edilmeyecektir. Elektronik belge düzenlemesine ilişkin usul ve esaslar, temel olarak
509 sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde yer almaktadır.
2) Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya
kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki
haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm
belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu haddin aşılması halinde
sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.
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3) Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin
altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan
mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan
edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri
gerekmektedir.
Yapılan değişiklikler aşağıda karşılaştırmalı tablo halinde verişmiştir.

Tebliğin Önceki Hali

Değişiklik düzenlemesi

Tebliğin Son Hali

MADDE 1 – 4/2/2010 tarihli 1- KAPSAM

1- KAPSAM

Yükümlülük Kapsamındaki ve
Mükellefler

27483

sayılı

Resmî Yükümlülük

Kapsamındaki

Gazetede yayımlanan Vergi Mükellefler

Bilindiği üzere, belirli bir haddi Usul Kanunu Genel Tebliği Bilindiği üzere, belirli bir haddi
aşan mal ve hizmet alımlarını (Sıra

No:

396)’nin “1- aşan mal ve hizmet alımlarını "Mal

"Mal ve Hizmet Alımlarına KAPSAM” başlıklı bölümünün ve
İlişkin

Bildirim

Formu 1.1.7.

numaralı

Hizmet

Alımlarına

İlişkin

bendinden Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal

(Form Ba)" ile; mal ve hizmet sonra gelmek üzere aşağıda ve hizmet satışlarını ise "Mal ve
satışlarını ise "Mal ve Hizmet yer alan 1.1.8. numaralı bent Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim
Satışlarına

İlişkin

Bildirim eklenmiştir.

Formu (Form Bs)" ile bildirme

Formu (Form Bs)" ile bildirme “1.1.8. Vergi Usul Kanunu yükümlülüğü,
yükümlülüğü, bilanço esasına kapsamında elektronik belge göre

defter

bilanço
tutan

esasına

mükellefleri

göre defter tutan mükellefleri olarak düzenlenen belgeler, kapsamaktadır.
2021 yılının Temmuz ayına

kapsamaktadır.

ilişkin
1.1.1.

dönemden

Bilanço esasına göre Form Ba ve

defter tutmakta iken, işletme Form Bs bildirimlerine
hesabı

esasına

geçen edilmeyecektir.”

itibaren 1.1.1.
defter

Bilanço

esasına

tutmakta

göre

iken, işletme

dâhil hesabı esasına geçen mükellefler,
işletme hesabına geçtikleri hesap

mükellefler, işletme hesabına

döneminden

geçtikleri hesap döneminden

bulunmayacaklardır.

itibaren

Buna karşın, işletme hesabına

bildirimde

bulunmayacaklardır.
Buna

karşın,

itibaren

bildirimde

göre defter tutmakta iken, bilanço
işletme

hesabına göre defter tutmakta

esasına

geçen

mükelleflerin,

bilanço esasına geçtikleri hesap
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Tebliğin Önceki Hali

Değişiklik düzenlemesi

Tebliğin Son Hali

iken, bilanço esasına geçen

döneminden

itibaren

mükelleflerin, bilanço esasına

formu

geçtikleri hesap döneminden

bulunmaktadır.

itibaren bildirim formu verme

…

zorunlulukları bulunmaktadır.

“1.1.8.

…

kapsamında

verme

Vergi

bildirim

zorunlulukları

Usul

Kanunu

elektronik

belge

olarak düzenlenen belgeler, 2021
yılının

Temmuz

ayına

ilişkin

dönemden itibaren Form Ba ve
Form Bs bildirimlerine

dâhil

edilmeyecektir.”
1.2.

Konu MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar

Bildirime

Alış/Satışlar Ve Hadler
1.2.1.

Bildirime

mecburiyeti Alış/Satışlar

Bildirim

bulunan

“1.2.

mükelleflerce, başlıklı

ve

Hadler” 1.2.1.

bölümünün

hadler numaralı

belirlenen

Konu Ve Hadler
Bildirim

mecburiyeti

1.2.2. bulunan mükelleflerce, belirlenen

bendinin

ilk hadler çerçevesinde yapılan her

çerçevesinde yapılan her türlü paragrafından sonra gelmek türlü mal ve/veya hizmet alış ve
mal ve/veya hizmet alış ve üzere
satışları,

bunlara

türüne “Bir

müstahsil

veya

türüne

(Fatura, irsaliyeli fatura,

kurumdan serbest

meslek

makbuzu,

makbuzu,

gider

makbuzu, alış tutarları ile bir kişi veya pusulası, akaryakıt pompalarına

makbuzu,

pusulası,
pompalarına

kişi

alan satışları, bunlara ilişkin belgenin

yapılan mal ve/veya hizmet müstahsil

(Fatura, irsaliyeli fatura,
meslek

yer

ilişkin paragraflar eklenmiştir.

belgenin
serbest

aşağıda

gider kuruma yapılan mal ve/veya bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi,

akaryakıt hizmet satış tutarlarına ilişkin sigorta komisyon gider belgesi ve
bağlı

ödeme 5.000 TL tutarındaki haddin yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-

kaydedici cihaz fişi, sigorta belirlenmesinde,

elektronik Bs bildirim

komisyon gider belgesi ve olarak ve kâğıt ortamında formlarına dahil edilecektir.
yolcu

bileti

gibi) düzenlenen

tüm

belgelerin 1.2.2.

Mükelleflerin 2010 yılı ve

bakılmaksızın Ba-Bs bildirim

birlikte

formlarına dahil edilecektir.

gerekmektedir. Söz konusu dönemlerine ilişkin mal ve/veya
haddin

değerlendirilmesi müteakip
aşılması

yılların

aylık

halinde hizmet alışları ile mal ve/veya
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Tebliğin Önceki Hali
1.2.2.
ve

Değişiklik düzenlemesi

Mükelleflerin 2010 yılı sadece

müteakip

yılların

dönemlerine

kâğıt

hizmet

belgeler had 5.000 TL olarak yeniden

mal bildirimlere dâhil edilecektir.

ve/veya hizmet alışları ile mal Örnek
ve/veya

ortamında hizmet satışlarına uygulanacak

aylık düzenlenen

ilişkin

Tebliğin Son Hali

belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi

1. Form Ba ve veya

satışlarına Form Bs bildirimi

uygulanacak had 5.000 TL yükümlülüğü
olarak yeniden belirlenmiştir. işletmesine

kurumdan

verme vergisi

bulunan

hariç

5.000

TL

ve

2021/Kasım alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına
Bildirim

değer tarafından KDV hariç 4.800 (Form Ba)" ile; bir

katma

değer

A üzerindeki mal ve/veya hizmet

Buna göre, bir kişi veya dönemi içerisinde, B firması İlişkin
kurumdan

katma

Formu
kişi

veya

vergisi hariç 5.000 TL ve TL tutarında e-Arşiv Fatura ve kuruma katma değer vergisi hariç
üzerindeki

mal

ve/veya her biri 150 TL tutarında 2 5.000

ve üzerindeki mal

TL

hizmet alışları, "Mal ve Hizmet adet kâğıt ortamında fatura ve/veya hizmet satışları ise "Mal
Alımlarına

İlişkin

Bildirim düzenlenmiştir. Söz

konusu ve

Hizmet

Satışlarına

Formu (Form Ba)" ile; bir kişi mükellefe, aynı ay içerisinde Bildirim
veya kuruma katma değer B
vergisi

hariç

5.000

ve üzerindeki mal

firmasınca

İlişkin
Formu

düzenlenen (Form Bs)" nun Tablo II alanında

TL belge tutarı toplamı KDV hariç bildirilecektir.

ve/veya (4.800+150+150) 5.100 TL

hizmet satışları ise "Mal ve olduğundan, A işletmesi B “Bir kişi veya kurumdan yapılan
Hizmet

İlişkin firmasından yaptığı alımlara mal ve/veya hizmet alış tutarları ile

Satışlarına

Formu ilişkin

Bildirim
alanında bildirilecektir.
konusu

2021/Kasım bir kişi veya kuruma yapılan mal

II dönemi Form Ba bildiriminde ve/veya hizmet satış tutarlarına

(Form Bs)" nun Tablo
Söz

olarak

sadece

kâğıt

ortamında ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin

hadlerin düzenlenen 2 adet belgeyi, belirlenmesinde, elektronik olarak

uygulanmasında, özel matrah KDV hariç toplam 300 TL ve kâğıt ortamında düzenlenen
şekline

tabi

mal

ve/veya olarak bildirecektir.

tüm

belgelerin

birlikte

hizmet alış/satışlarında katma Diğer taraftan, B firması A değerlendirilmesi gerekmektedir.
değer vergisi, özel tüketim işletmesine yaptığı satışlara Söz
vergisine tabi işlemlerde ise ilişkin

olarak

konusu

haddin

aşılması

2021/Kasım halinde sadece kâğıt ortamında

özel

tüketim dönemi Form Bs bildiriminde düzenlenen belgeler bildirimlere

vergisi dahil tutarlar

dikkate elektronik

alınacaktır.

ortamda dâhil edilecektir.

oluşturduğu belgeyi dikkate
almayacak,

elektronik
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Tebliğin Önceki Hali

Değişiklik düzenlemesi

Tebliğin Son Hali

gelir ortamda ve kâğıt ortamında

Belgelerde
vergisi tevkifatına da

yer düzenlenen belgelerin KDV Örnek

1. Form Ba ve

verilen

hariç toplam tutarlarının 5.000 Form Bs bildirimi

hallerde tevkifattan önceki

TL’yi

brüt

tutarlar

dikkate sadece

alınacaktır.
Belirlenen

geçmesi

nedeniyle, yükümlülüğü

kâğıt

verme
bulunan

A

ortamında işletmesine 2021/Kasım dönemi

düzenlediği 2 adet belgeyi, içerisinde, B firması tarafından
hadlerin

altında KDV hariç toplam 300 TL KDV hariç 4.800 TL tutarında e-

kalan alış ve satış bedellerinin olarak bildirecektir.”

Arşiv Fatura ve her biri 150 TL

bildirildiği,

ve

tutarında 2 adet kâğıt ortamında

Toplamı”

fatura düzenlenmiştir. Söz konusu

bölümü Ba-

mükellefe, aynı ay içerisinde B

“Diğer

Hizmet

Bedeli

(Tablo

III)

Bs bildirim
çıkartılmıştır.

Mal

formlarından

firmasınca
tutarı

düzenlenen

toplamı

KDV

(4.800+150+150)
olduğundan,

belge

A

hariç

5.100

TL

işletmesi

B

firmasından yaptığı alımlara ilişkin
olarak

dönemi

2021/Kasım

Form Ba bildiriminde sadece kâğıt
ortamında düzenlenen 2 adet
belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL
olarak bildirecektir.
Diğer

taraftan,

B

firması

A

işletmesine yaptığı satışlara ilişkin
olarak

2021/Kasım

Form Bs bildiriminde
ortamda
dikkate

oluşturduğu
almayacak,

ortamda

ve

kâğıt

dönemi
elektronik
belgeyi
elektronik
ortamında

düzenlenen belgelerin KDV hariç
toplam tutarlarının 5.000 TL’yi
geçmesi nedeniyle, sadece kâğıt
ortamında

düzenlediği

2

adet
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Tebliğin Önceki Hali

Değişiklik düzenlemesi

Tebliğin Son Hali
belgeyi, KDV hariç toplam 300 TL
olarak bildirecektir.”
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

vergisi dahil tutarlar

dikkate

alınacaktır.
Belgelerde

gelir

vergisi tevkifatına da yer verilen
hallerde tevkifattan önceki

brüt

tutarlar dikkate alınacaktır.
Belirlenen hadlerin altında kalan
alış ve satış bedellerinin bildirildiği,
“Diğer Mal ve Hizmet Bedeli
Toplamı” (Tablo III) bölümü BaBs bildirim

formlarından

çıkartılmıştır.
3- BİLDİRİMLERİN

MADDE 3 – Aynı Tebliğin “3- 3-

VERİLME ŞEKLİ VE

BİLDİRİMLERİN

DOLDURULMASI

ŞEKLİ

3.1. Bildirimlerin Elektronik

DOLDURULMASI” başlıklı

Ortamda Verilme

bölümünün 3.2.4. numaralı …

Zorunluluğu

bendi

…

değiştirilmiştir.

3.2. Bildirimlerin

“3.2.4.

Doldurulmasında Uyulacak

yükümlülüğü bulunan ancak,

Esaslar

tüm alış ve satışları belirtilen …

Bildirim

VERİLME

VERİLME ŞEKLİ VE DOLDURULMASI
VE 3.1.

aşağıdaki

BİLDİRİMLERİN
Bildirimlerin

Elektronik

Ortamda Verilme Zorunluluğu

şekilde 3.2. Bildirimlerin
Doldurulmasında Uyulacak
verme Esaslar
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Tebliğin Önceki Hali

Değişiklik düzenlemesi

Tebliğin Son Hali

haddin altında kalan veya “3.2.4.
3.2.4. Bildirim

verme elektronik

belgelerden alış ve satışları belirtilen haddin

tüm alış ve satışları belirtilen oluşan
haddin
mükellefler,

altında
söz

verme

olarak yükümlülüğü bulunan ancak, tüm

belge

yükümlülüğü bulunan, ancak düzenlenen

Bildirim

mükelleflerin, altında kalan veya elektronik belge

kalan Form Ba ve/veya
konusu Form Bs bildirimlerini

olarak

düzenlenen belgelerden

oluşan

mükelleflerin,

formları Tablo II dışındaki tüm “Ba/Bs bildiriminde

beyan Form Ba ve/veya

bilgileri doldurmak suretiyle edilecek

bilgim Form Bs bildirimlerini

vermek zorundadırlar.

bulunmamaktadır.”
kutucuğunu

“Ba/Bs bildiriminde

beyan

işaretlemek edilecek bilgim bulunmamaktadır.”
vermeleri kutucuğunu işaretlemek suretiyle

suretiyle
gerekmektedir.
Örnek

vermeleri gerekmektedir.
2. Form Ba ve Örnek

Form Bs bildirimi
yükümlülüğü

2. Form Ba ve

verme Form Bs bildirimi

bulunan

firmasına

verme

C yükümlülüğü bulunan C firmasına

2021/Eylül 2021/Eylül döneminde D firması

döneminde

D

firması tarafından

elektronik

ortamda

tarafından elektronik ortamda düzenlenen belge tutarı toplamı
düzenlenen

belge

tutarı KDV hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda

toplamı KDV hariç 4.000 TL, düzenlenen belge tutarı toplamı
kâğıt

ortamda

düzenlenen KDV hariç 500 TL’dir. C firmasına

belge tutarı toplamı KDV hariç D firmasınca düzenlenen belge
500 TL’dir. C firmasına D tutarı

toplamı

firmasınca düzenlenen belge (4.000+500)
tutarı

toplamı

(4.000+500)

KDV

4.500

TL

Tebliğde

belirtilen

Tebliğde ayda C firmasının bildirime konu

haddin

kalmaktadır. İlgili
firmasının

hariç

TL haddin altında kalmaktadır. İlgili

4.500

olduğundan,
belirtilen

hariç olduğundan,

KDV

altında başka bir alımı da olmamıştır. Bu
ayda

bildirime

C durumda C firmasının 2021/Eylül

konu dönemi

mal

ve/veya

hizmet

başka bir alımı da olmamıştır. alımları Tebliğde belirtilen haddin
Bu durumda C firmasının altında

kaldığından
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Tebliğin Önceki Hali

Değişiklik düzenlemesi
2021/Eylül

dönemi

Tebliğin Son Hali

mal Form Ba bildirimini

ve/veya

hizmet

alımları “Ba bildiriminde beyan edilecek

Tebliğde

belirtilen

haddin bilgim

altında

bulunmamaktadır.”

kaldığından kutucuğunu işaretlemek suretiyle

Form Ba bildirimini

vermesi gerekmektedir.

“Ba bildiriminde

beyan Diğer

edilecek

bilgim yükümlülüğü bulunan D firmasının

bulunmamaktadır.”
kutucuğunu

taraftan,

bildirim

verme

2021/Eylül döneminde C firmasına

işaretlemek yaptığı satışlar toplamı KDV hariç
vermesi 4.500 TL olduğundan, belirtilen

suretiyle

haddin altında kalmaktadır. D

gerekmektedir.

Diğer taraftan, bildirim verme firmasının ilgili dönemde bildirime
yükümlülüğü

bulunan

firmasının

D konu başka mal ve/veya hizmet

2021/Eylül satışı olmamıştır. Bu halde D

döneminde

C

firmasına firmasının 2021/Eylül dönemi mal

yaptığı satışlar toplamı KDV ve/veya hizmet satışları Tebliğde
hariç 4.500 TL olduğundan, belirtilen
belirtilen

haddin

altında kaldığından

haddin

altında

Form Bs bildirimini

kalmaktadır. D firmasının ilgili “Bs bildiriminde beyan edilecek
dönemde

bildirime

konu bilgim

bulunmamaktadır.”

başka mal ve/veya hizmet kutucuğunu işaretlemek suretiyle
satışı olmamıştır. Bu halde D vermesi gerekmektedir.
firmasının 2021/Eylül dönemi Örnek 3. K Ltd.Şti. 2021/Kasım
mal ve/veya hizmet satışları döneminde Z firmasına elektronik
Tebliğde

belirtilen

altında

haddin belge düzenlemek suretiyle KDV

kaldığından hariç toplam 50.000 TL’lik satış

Form Bs bildirimini

yapmıştır.

K Ltd.Şti.’nin Z

“Bs bildiriminde

beyan firmasına ve/veya herhangi bir kişi

edilecek

bilgim veya

bulunmamaktadır.”
kutucuğunu

kuruma,

düzenlediği

ilgili

kâğıt

dönemde
fatura

ise

işaretlemek bulunmamaktadır. Bu durumda
K Ltd.Şti.’nin 2021/Kasım dönemi
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Tebliğin Önceki Hali

Değişiklik düzenlemesi
suretiyle

Tebliğin Son Hali

vermesi Form Bs bildirimini

gerekmektedir.

“Bs bildiriminde beyan edilecek

Örnek 3. K Ltd.Şti.

bilgim

2021/Kasım döneminde Z

kutucuğunu işaretlemek suretiyle

firmasına elektronik belge

vermesi gerekmektedir.

düzenlemek suretiyle KDV

Z

hariç toplam 50.000 TL’lik

döneminde

satış yapmıştır.

elektronik belge tutarı toplamı

K Ltd.Şti.’nin Z firmasına

KDV

ve/veya herhangi bir kişi veya

Ltd. Şti.’den ise elektronik belge

kuruma, ilgili dönemde

tutarı toplamı KDV hariç 50.000 TL

düzenlediği kâğıt fatura ise

mal

bulunmamaktadır. Bu

dönemde başka bir mal/hizmet

durumda

alımı da olmamıştır. Bu durumda Z

K Ltd.Şti.’nin 2021/Kasım

firmasının

dönemi Form Bs bildirimini

Form Ba bildirimini

“Bs bildiriminde beyan

“Ba bildiriminde beyan edilecek

edilecek bilgim

bilgim

bulunmamaktadır.”

kutucuğunu işaretlemek suretiyle

kutucuğunu işaretlemek

vermesi gerekmektedir.”

suretiyle vermesi
gerekmektedir.
Z firması ise 2021/Kasım
döneminde

N

firmasından

elektronik belge tutarı toplamı
KDV

hariç

7.000

Ltd. Şti.’den ise

TL,

K

elektronik

belge tutarı toplamı KDV hariç
50.000

TL

bulunmuş,

mal
ilgili

alımında
dönemde

başka bir mal/hizmet alımı da
olmamıştır. Bu durumda Z

bulunmamaktadır.”

firması

hariç

alımında

ise

2021/Kasım

N

firmasından

7.000

TL,

bulunmuş,

2021/Kasım

K

ilgili

dönemi

bulunmamaktadır.”
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Tebliğin Önceki Hali

Değişiklik düzenlemesi
firmasının
dönemi

Tebliğin Son Hali

2021/Kasım
Form Ba bildirimini

“Ba bildiriminde

beyan

edilecek

bilgim

bulunmamaktadır.”
kutucuğunu

işaretlemek

suretiyle

vermesi

gerekmektedir.”
MADDE

– Bu

4

Tebliğ 1/7/2021 tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE

5

– Bu

Tebliğ

hükümlerini Hazine ve Maliye
Bakanı yürütür.

Saygılarımızla…
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