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Ba bs formu nedir nasıl düzenlenir

Ahmet Durmuş Serbest Muhasebeci ahmetdurmuss@hotmail.com Ba Bs kimdir? Mal ve/veya hizmet alımları için bildirim formu (Ba), mal ve hizmet satışına ilişkin bildirim formu (Bs) ve Ba - Bs formları, bir kişi veya kurumdan 5000 TL ve üzeri faturalara dayalı olarak mükelleflerin bilanço ları tarafından
düzenlenen bildirim formlarıdır (KDV hariç). Ba Bs'nin amacı nedir? Ba Bs amacı; Kayıtdışı ekonomiyle mücadele, alıcı ve satıcıların alım ve satılmasını karşılaştırarak çapraz kontroller sağlar. Ba Bs de KDV iadeleri şeklinde önemli bir rol oynar. Hangi mükellefler Ba Bs formunu vermekle yükümlüdür?
Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve 257 nci maddelerinde Bakanlığa verilen yetkiye dayanılarak, Vergi No.lu 350 sıranın aşağıdaki fıkrası. satır beyanı, mal ve hizmet alımları için bildirim formu (Form Ba) ile bir bilanço temelinde muhasebe vergiye tabi kişiler tarafından tutulan mal ve hizmet belirli bir
sayıda aşan satın alma; mal ve hizmet satışına ilişkin Bildirim Formu (Form Bs) kullanılarak mal ve hizmet satışını bildirmekle yükümlüdürler. Bilanço muhasebesi belgelerinin tutulması, şirket hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren işletme hesabına esas olan mükelleflere tebliğ edilmez. Kurumlar
vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren ba-bs bildirim formu göndermez. Toplu şirketler ve slea asynx şirketleri için bilanço muhasebe sayılmı belgelerinin, vergi kimlik numaraları kullanılarak ortaklık veya şirket adına düzenlenecek tir. Ortaklık veya şirket
adına yapılacak bildirimlerin ortaklardan birinin vergi kimlik numarası kullanılarak yapılması halinde bildirim formları verilmiş sayılır. Merkez, şube ve merkez le ilgili bilgileri kullanarak mükellefe birden fazla şube bildirim formu vermek zorundadır. Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler, antrepo ve
transit ticaret Ba-Bs formuna tabi midir? Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler de Ba-Bs bildiriminde bulunmazorunluluğu vardır. Bu beyannameler, bu mükelleflerin hukuk merkezleri tarafından merkez ve şube bilgileri birleştirilerek sağlanacaktır. Ancak, kanun ve iú merkezi yurt dışında olup,
serbest bölgede şubesi veya acentesi bulunan mükellefler, merkezin bilgi bildirim formlarına bakılmaksızın, sadece serbest bölgede faaliyet gösteren şubelerinde mal ve/veya hizmet alım/satımını bildirecektir. Bilindiği gibi; transit ticaret, yurt dışından veya depodan satın alınan malların yurt dışında da
dahil olmak üzere bir şirkete veya depoya satışıdır. Aynı şekilde, transit ticaret süreci depo devralan başka bir şirket tarafından yurtdışında mal satmaktır. Uyarınca teslim gümrük muhafaza rejimi ve nasıl yurtiçi satış Malların arzı öncelikle KDV'ye tabidir, ancak aynı kanun hükümlerine göre muaftır.
Ancak, bu malların teslimine ilişkin fatura düzenlenmesi hususu göz önünde bulundurulması halinde, bildirim formunun (Bs formu) mal ve hizmetlerin satışına ilişkin bilgileri içermesi ve tebliğ edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin yurt içi satışlarını Form Bs ile
beyan ederken serbest bölge işlem formunun tarih ve tutarı dikkate alınacaktır. Nasıl ithalat ve ihracat için Ba Bs formları sorunu? İthalat için; Gümrük beyannamesinin KDV matrahı, işlemin sona erdiği tarih, yani gümrük beyannamesinin sonuçlandığı tarih esas alınarak ba'nın bildirimine dahil edilecektir.
1111111111 . Form Bs'deki ihracat işlemlerinin bildirimi, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihi dikkate alacaktır. Bildirim formlarında, müşteri veya satıcı vergi kimlik numarası 2222222222222222ihracat işleminde kodlanacaktır. Yatırıldığında Ba-Bs bildiriminde dikkate alınacak tutar nedir? Belgelerin gelir vergisi
mevduatlarını içermesi halinde, tevkifat öncesi brüt tutarlar dikkate alınacaktır. Vade ve Kur Farkları Ba-Bs bildirimine dahil edilecek mi? Altın borsasına üye olan ve kıymetli maden alım ve satımı ile uğraşan belgelerin izni ile döviz ve yetkili kurumlara satabilen mükellefler, belirli bir miktarı aşan bilgilerin
alım ve satımı hakkında Maliye Bakanlığına bildirmek zorunda oldukları ndan, bu işlemleri Ba-Bs bildirim formlarına bildirmeleri zorunlu değildir. Ancak, bu makamlar, mal ve hizmetlerinin genel esaslara uygun olarak Ba Bs formları ile diğer belgelere dayanarak pazarlanması hakkında rapor vermelidir. Ba
Bs ne kadar başvurur? 2010 ve müteakip yıllara ait mal ve/veya hizmet alımları ile mal ve/veya hizmet satışında uygulanacak 5.000 TL.'lik yeniden tesis edilir. Mal ve hizmet alımlarında İletişim Formu (Form Ba) tarafından, bir kişi veya merciden katma değer vergisi hariç olmak üzere, uygun olduğu
şekilde 5000 KST veya daha fazla mal ve/veya hizmet alımı; bir kişi veya makama katma değer vergisi hariç olmak üzere 5000 TL veya daha fazla mal ve/veya hizmet satışı, Tablo II'deki mal ve hizmet satışına ilişkin Bildirim Formu'nda (Form Bs) bildirilir. Bu siparişlerin yerine getirilmesinde, belirli bir
matraha tabi mal ve/veya hizmetlerin kullanımı/satışı/satışı nda katma değer vergisi dahil tutarlar dikkate alınacak ve belirli bir tüketim vergisine tabi işlemlerde özel tüketim vergisi dikkate alınacaktır. Belgelerin gelir vergisi mevduatlarını içermesi halinde, tevkifat öncesi brüt tutarlar dikkate alınacaktır. Bir
kişi veya kurumdan yapılan satın almaların kısmen veya tamamen iade edilmesi halinde, bu beyanlar o kişi ve kuruma satış olarak kabul edilir. ---------------------------/----------------------------- 320.SATILIK5.900 153.TİCARİ MALLAR 391,08 KDV İadesi 900 900 BS formunda 153 ticari ürün üssünü burada
beyan edeceğiz. Benzer şekilde, bir kişi veya kuruma yapılan satışın bir kısmının veya tamamının iade edilmesi halinde, bu beyanlar o kişi ve kurum tarafından satın alınır. ---------------------------/----------------------------- 610.SATIŞTAN İade 5.000 191.MAL SATIŞ İade KDV 900 120.ALICILAR 5.900 ---------
------------------/----------------------------- Ba formunda 610 Satıştan iade matrahını beyan ediyoruz. Ba Bs'nin alım ve satım bildirimi için hangi belgeler düzenlenecek? Belirtilen siparişler kapsamında yapılan tüm mal ve/veya hizmet alımları ve/veya satışları, kapsadığı belgenin türüne bakılmaksızın ba-Bs
bildirim formlarına (fatura, ambalaj fişi, serbest meslek makbuzu, depozito, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz kuponu, sigorta komisyon belgesi ve yolcu bileti) dahil edilecektir. Ba Bs'nin raporlama süresi ve süresi nedir? Yükümlüye tabi vergiye tabi kişilerin mal ve/veya
hizmetlerinin aylık dönemler halinde bildirilmesi gerekmektedir. Mal ve/veya hizmet alım/sa'larının bildirildiği aylık dönemler, bunlara ilişkin belgelerin yayımlandığı tarihe istinaden belirlenir. Mükellefler bu bildirim formlarını aylık dönemlerde vermek ve takip eden ayın ilk gününden son günün akşamı saat
24:00'e kadar sistem üzerinden ibraz etmekle yükümlüdürler. Mükellefin bunu yapmakla yükümlü olması halinde, Vergi Usul Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca bildirim formlarına üç ay eklenir. Halen tasfiye halinde olan mükellefler, bildirim formlarını ay içinde tasfiye süresi içinde ibraz ederler. Tasfiye
ayı bildirim formları, tasfiye öncesi ve sonrası ayrımcılık yapılmadan düzenlenecektir. Diğer taraftan, tasfiye sonunda tasfiye memuru veya 3568 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen meslek erbabı, tasfiye kararının tescil tarihini takip eden ayın son günü akşamına kadar bildirir. Ba Bs formu vermenin
yolu nedir? Ne zaman onaylanır? Bilanço esasına göre muhasebe beyannamesi veren ve beyannamelerini Vergi Usul Kanunu genel beyanı uyarınca elektronik ortamda ibraz etmeleri gereken mükellefler, 376 sayılı Kanunun son No.lu, adreslerinden ba ve Bs bildirim formlarını da elektronik ortamda
ibraz etmek zorundadırlar. Bildirim formlarını elden veya posta ile gönderen mükelleflerin bildirim formları hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Bildirimlerin elektronik ortamda halledilebilmeleri için bildirimlerin sistem onayına tabi olması gerekir. Onay işlemi, bildirimin son gününde en geç saat 24:00'e kadar
tamamlanmalıdır. Vergi dairesi değiştirilen mükellefler bildirim formlarını en son bağlandıkları vergi dairesine gönderirler. alım/satım fiyatları Türk Lirası (TL) cinsinden doldurulacak ve kuruş bilgileri görüntülenmeyen. Bir kişi veya kurumdan yapılan alım ve/veya satışlarda birden fazla belge varsa, belgeye
dayanılarak değil, toplam belge miktarına göre bir kuruş eylemsizlik yapılır. Başlık II Ba ve Bs Bildirim Formlarında Tablolar doldurulurken kullanılacak ülke kodu bilgileri indirilebilir ve appr 3'e görüntülenebilir. Ba-bs'de ayarlama nasıl çalışır? Örneğin, suç uygulaması nedir? Bu bildirimde belirtilen süreler
içinde bildirim formu göndermeyen ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 355 inci maddesi uyarınca eksik veya yanıltıcı beyanda bulunan mükellefler hakkında kovuşturma yapılacaktır. Bu tür cezai işlemler bağlamında ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak kabul edilecek ve tek bir özel ihlal
düzenlenecektir. Sevk ve onay dan sonra, elektronik ortamda, mükellefler, bildirimlerinin kusurlu veya kusurlu olduğunu fark etmeleri halinde, bunları yeniden düzenleyerek ve göndererek düzeltmeyapabilirler. Ba ve Bs bildirim formlarından birinde bir hata oluştuysa, yalnızca hata bildirim formu
düzeltilmeli ve gönderilmelidir. Düzeltmeler bildirim formlarını tamamen veya tamamen düzenleve düzeltmeleri içerecek şekilde düzenlediğinizde verilen bildirim formu geçerli kabul edilir. Bu nedenle, düzeltme için verilen bildirim formlarının, tüm satınalma ve satış bilgilerini daha önce bildirilmiş gibi
içerecek şekilde doldurulması gerekir. Tebliğ sırasında ve bu sürenin bitiminden sonra yapılan düzeltmelerde, düzeltilen her form için Vergi Usul Kanununun 355 inci maddesine göre ayrıca ceza uygulanmaz. 2018 yılında bs formunda eksik veya yanıltıcı bildirim göndermeyen mükelleflere 1600 TL'lik hak
ihlali için özel ceza verilecektir. Süre içinde verilen formlar 10 gün içinde düzeltilirse ceza verilmez. Düzeltmenin 10.günden sonraki 15 gün içinde verilmesi halinde, indirilmesi gereken özel ihlaller için verilecek ceza 320 TL olup, 2018 yılında 1600.22.06.2018 KAYNAK: www.MuhasebeTR.com (Bu yazı
kaynak sız yayınlanamaz. Kaynak görüntülense bile, makale etkin bir bağlantıyla yayımlanabilir. Kaynak oluşturmadan veya aktif bağlantılar olmadan yayın yapanlar aleyhine yasal işlemler yapılacaktır.) Asgari ücret 2020 - asgari ücret ne kadar yüksek? 2020 için asgari geçim indirimi - AGİ ne kadar?
Yukarı mı?
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