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İstanbul, 05.12.2022  

DUYURU 572 
   

Konu: Ba-Bs bildirimi verilmesi gerekmeyen haller ile “Elektronik Veri İbraz Sistemi”nin 
kullanıma açılması  hk. 

 
1. Ocak 2023 Bildirim Döneminden İtibaren Bildirime Konu Alış ve Satışı 

Bulunmayanların Form Ba ve/veya Form Bs Bildirimlerini Vermelerine Gerek 
Bulunmadığı 

 
03.12.2022 Tarih ve 32032 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel 

Tebliği (Sıra No: 396)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543) uyarınca bildirim 
verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında kalan veya 
elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya 
Form Bs bildirimlerini vermelerine gerek bulunmamaktadır. 

 
Örnek : Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına, 2023/Şubat 

döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen 4 adet belge tutarı toplamı KDV 
hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı ise KDV hariç 2.500 TL’dir. 
Ayrıca, C firmasınca aynı dönemde E firmasına elektronik ortamda düzenlenen 2 adet belge tutarı 
toplamı KDV hariç 6.000 TL’dir. İlgili ayda C firmasının bildirimlere konu başka bir alım-satımı 
olmamıştır. 

Bu durumda, C firmasının 2023/Şubat dönemi Form Ba bildiriminde, D firmasınca elektronik 
ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarı olan (4.000+2.500) 
6.500 TL’nin Tebliğde belirtilen haddi geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece kâğıt 
ortamında düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı olan KDV hariç 2.500 TL’nin bildirime dâhil 
edilmesi, elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ise bildirime dâhil edilmemesi gerekmektedir. 

Diğer taraftan, C firmasının, E firmasına 2023/Şubat döneminde yaptığı satışlara ilişkin 
düzenlenen belgelerin tamamının elektronik ortamda düzenlenmesi nedeniyle, Form Bs bildirimini 
vermesine gerek bulunmamaktadır. 

Tebliğ, yayımlandığı tarihi takip eden bildirim dönemine yani Ocak 20223 dönemine 
ilişkin olarak verilecek bildirim formlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girmiştir. 

 
2. Elektronik Veri İbraz Sistemi Kullanıma Açıldı 

 
Elektronik Veri İbraz Sistemi (e-Viz): Elektronik defter ve belgeler ile elektronik ortamda 

tutulan/üretilen diğer belgelerin, incelemeyi yürüten Vergi Müfettişine elektronik ortamda ibrazını 
sağlayan sistemdir. 

e-Viz sistemi ile; 
- Bakanlığın elektronik ortamda tutulmasına izin verdiği elektronik defter ve belgeler ile 
elektronik ortamda oluşturulan diğer tüm dosyaları ibraz imkânı, 
- Elektronik defter ve belgelerin, çalışma hayatını aksatmaksızın elektronik ortamda yasal 
süreler dahilinde 7/24 ibraz imkanı, 
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- İbraz yetkilisi olunan tüm vergi incelemeleri için tek bir sistem üzerinden ibraz işlemlerini 
yönetme imkânı, 
- İbraz sürecinin hangi aşamada olduğunu takip imkânı, 
- Büyük boyutlu dosyaları ibraz imkânı, 
- Sisteme yüklenen her bir dosya için dosya değişmezlik bilgisi(SHA256) oluşturularak 
ibraz imkânı, 
- Güvenli elektronik imza kullanılarak üretilen belge ile ibraz işlemini yasal olarak 
belgelendirme imkânı, 
sağlanmaktadır.  
 
01.12.2022 tarihinde e-Viz sistemi kullanıma sunulmuştur. e-Viz kullanımı ile ilgili güncel 

kılavuza buradan erişebilirsiniz. 
 
Durum bilgilerinize sunulur. 

Saygı ile, 
ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM 

VE YMM A.Ş. 
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