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Sayı : B.07.1.GİB.4.33.15.02-2010/720-14-31 15/07/2011 

Konu : Form Ba-Form Bs   

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Başkanlığımız ... Vergi Dairesi 

Müdürlüğünün ... vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, 396 Sıra 

No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin "3.2.2" bölümünde, ithalat 

işlemlerinde gümrük beyannamesi giriş tarihinin dikkate alınacağı 

belirtilmekle birlikte Gümrük Beyannamesi tarihi ile fiili ithalatın 

gerçekleştiği tarih arasında gümrük işlemlerinden kaynaklanan 

gecikmelerin olduğu, tarihsel olarak bazen aynı ay içinde bazen de ay 

sarkması olarak tarih farkları olduğu, firmanızın serbest bölgeden ve yurt 

dışından gerçekleştirdiği ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde, 

hangi tarihin (ilgili gümrük beyannamesine bağlı olarak gümrük vergisi, 

ithalatta ödenen KDV ve damga vergisinin Gümrük İdaresine ödendiği 

tarihte mi, yoksa ihracat işlemlerinde olduğu gibi fiili ithalatın gerçekleştiği 

tarihte mi, yoksa Gümrük Beyannamesi giriş tarihi olarak gümrük 

beyannamesinin sağ üst köşesinde yazılı tarihin) dikkate alınacağı hususu 

ile ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde, hesaplanan KDV'nin 

indirim konusu yapılması nedeniyle gümrük vergisinin form Ba'ya dahil 

edilip edilmeyeceği konusunda bilgi verilmesi istenilmektedir.  

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 148, 149 ve Mükerrer 257 

nci maddelerinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak, 350 Sıra No.lu 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğiyle, bilanço esasına göre defter tutan 

mükelleflerin belirli bir haddi 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 getirilmiştir. 

Söz konusu yükümlülük kapsamına giren mükellefler, bildirimlerin dönemi, 

verilme zamanı ve hadleri, bildirimlerin verilme şekli ile cezai yaptırımlarla 

ilgili gerekli açıklamalara 362, 381 ve 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliğlerinde yer verilmiştir. 



 

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt 

bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük 

Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde 

ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir. 

Bilindiği üzere; 4458 sayılı Gümrük Kanununun, 

61. maddesi "...2. Aksine hüküm bulunmadıkça, eşyanın beyan edildiği 

gümrük rejimine ilişkin tüm hükümlerin uygulanmasında esas alınacak 

tarih, beyannamenin tescil edildiği tarihtir...", 

74. maddesi ise, " Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest 

dolaşıma girişi, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali 

için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi 

gereken vergilerin tahsili ile mümkündür..." 

hükümlerini amirdir. 

Bu çerçevede, eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi 

ile eşyanın fiilen serbest dolaşıma giriş tarihi arasında farklılık 

bulunabilmektedir. 

Bununla birlikte, gümrük mevzuatında fiili ithalata yönelik bir düzenleme 

bulunmadığından, gümrük mevzuatı açısından esas alınması gereken tarih 

serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil tarihi olup beyanname 

üzerinde eşyanın fiilen serbest dolaşıma girdiği tarihe ilişkin bir bilgi 

bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21 inci 

maddesinde, "İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların 

toplamıdır:  

a) İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük 

vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden 

muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (CIF) değeri, bunun 

belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri,  

b) İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar,  

c) (4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle değişen ibare. 

Yürürlük; 1.8.1998) Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar 



yapılan (4731 sayılı Kanunun 5/B maddesiyle değişen ibare) diğer 

giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden 

hesaplanan fiyat farkı, kur parkı gibi ödemeler." hükmü yer almaktadır. 

Buna göre, ithalatta verginin matrahını oluşturan tutar 3065 sayılı Katma 

Değer Vergisi Kanununun 21 inci maddesi gereğince gümrük vergisi 

tarhına esas olan kıymeti, malın gümrük vergisinden muaf olması 

durumunda ise sigorta ve navlun değerleri dahil (CİF) değeri olarak 

belirlendiğinden, Form Ba'nın gümrük beyannamesindeki her türlü 

masraflar (fatura bedeli, navlun ve sigorta bedeli dahil (CİF) değeri, 

yurtdışı ve yurtiçi masraflar ve gümrük vergisi) dahil, KDV matrahını 

oluşturan KDV hariç bedel dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize rica ederim.  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine 

dayanılarak verilmiştir. 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin 

olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem 

yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, 

tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi 

hesaplanmayacaktır 

 


