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DUYURU 450 

 

Konu: Gecikme zammı oranında düşüş ve Ba-Bs formu bildirim yükümlülüğüne yönelik ceza 

işlemleri hk. 
 

1. Gecikme Zammı Oranı Düşürüldü 

 

Bilindiği üzere “Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının 

Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)” ile 6183 sayılı Kanunun 51. maddesi 

uyarınca amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden 

itibaren (01.07.2019 tarihinden itibaren) her ay için ayrı ayrı % 2,5 oranında gecikme zammı 

uygulanmaktaydı. Bu oran, 02.10.2019 Tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “6183 

Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında 

Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere % 2 Olarak 

Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1592)” ile 02.10.2019 tarihinden itibaren aylık %2 

olarak uygulanacaktır.  

 

2. Ba-Bs Formu Bildirim Yükümlülüğüne Yönelik Ceza İşlemleri 

 

İnternet Vergi Dairesinde 01.10.2019 tarihinde yayımlanan duyuruda, Ba-Bs formlarına 

yönelik bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi durumunda uygulanması gereken cezalara 

ilişkin ihbarnamelerin elektronik ortamda düzenlenmesine ilişkin aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır. 

 

“Bilindiği üzere bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve 

hizmet alımları ile satışlarını Ba-Bs formları ile bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu 

yükümlüğün yerine getirilmemesi durumunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355'inci 

maddesinde öngörülen özel usulsüzlük cezası uygulanmaktadır. 

 

Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 2019/Ağustos ve takip eden 

dönemlere ilişkin olarak verilmesi gereken Ba-Bs formlarına yönelik (süresinden sonra veya 

süresinden sonra düzeltme amacıyla verilenlere ilişkin) cezalara ait ihbarnameler 1/10/2019 

tarihinden itibaren bahse konu formların verilmesi sırasında elektronik ortamda düzenlenerek tebliğ 

edilecektir. 

 

2019/Ağustos öncesine ait dönemlere ilişkin Ba-Bs formlarına uygulanması gereken cezalar 

ile söz konusu dönem ve sonrasına ait dönemlerde verilmesi gerektiği halde süresinde verilmeyenlere 

ilişkin cezalara yönelik işlemler ise mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi müdürlüğü veya mal 

müdürlüğü tarafından yerine getirilmeye devam edilecektir.” 

 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş. 
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