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İlgide kayıtlı dilekçenizde, ... Vergi Dairesi Müdürlüğünün ... vergi numaralı mükellefi olduğunuzu,
396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde "akaryakıt pompalara bağlı ödeme kaydedici
cihaz fişlerinin" Ba Bs Formlarına dahil edileceğinin belirtildiğini,bu cihazlardan yapılan satışların
nihai tüketiciye ve/veya vergi mükellefine yapıldığının ve satışı yapmış olduğunuz müşterinin firma
ünvanının/isminin ve vergi numarasının bilinmesinin mümkün olmadığını, "Diğer Mal ve Hizmet
Bedeli Toplamı bölümünün  (Tablo III) formlardan çıkarıldığını ve pompalara bağlı ÖKC fişi ile
yaptığınız satışlarda aylık toplam tutarı 5.000 TL'yi aşan satışlarınızı bilmeniz ve/veya bildirmenizin
teknik olarak mümkün olmadığını belirterek, bu durumda Bs Formlarının hazırlanması konusunda
Başkanlığımızdan görüş talep etmektesiniz.

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 getirilmiş, 362 ve
381  Sıra  No.lu  Vergi  Usul  Kanunu  Genel  Tebliğleriyle  de  buyükümlülüğe  ilişkin  açıklamalar
yapılmış,  söz  konusu  yükümlülüğün  2010  yılı  ve  müteakip  yılların  aylık  dönemlerinde  yerine
getirilmesinde uygulanacak usul  ve  esaslar  ile  bildirim hadleri  ise  396 Sıra  No.lu  Vergi  Usul
Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanu Genel Tebliğinin "1.2. Bildirime Konu Alış/Satışlar ve Hadler"
başlıklı bölümünde;

1.2.1- Bildirim mecburiyeti bulunan mükelleflerce, belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü
mal ve/veya hizmet alış ve satışları, bunlara ilişkin belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest
meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici
cihaz  fişi,  sigorta  komisyon  gider  belgesi  ve  yolcu  bileti  gibi)  bakılmaksızın  Ba-Bs  bildirim
formlarına dahil edilecektir.

1.2.2.    Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet
alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.
Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya
hizmet alışları,  "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile;  bir kişi  veya
kuruma katma değervergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve
Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" nun Tablo II alanında bildirilecektir."

Bu  çerçevede,  akaryakıt  satışı  yapan  mükellefler  tarafından  bir  kişi  veya  kuruma  akaryakıt
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pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi ile yapılan satışlarda, ödeme kaydedici cihaz fişinin
faturaya dönüştürülmesi durumunda düzenlenen fatura veya faturalar yukarıda belirtilen haddi
aşıyorsa bu satışlar Form Bs ile bildirilecektir.

Diğer taraftan, bir kişi veya kuruma yapılan akaryakıt satışlarında ödeme kaydedici cihaz fişlerinin
faturaya dönüştürülmemesi durumunda ise bu belgelerde mükellefe ait adı, soyadı, unvanı ve T.C.
Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası bilgileri yer almadığından tebliğde belirlenen haddin aşılıp
aşılmadığının tespiti de mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu satışlara ait belgeler Bs
formu ile bildirilmeyecektir.

Öte yandan, akaryakıt istasyonlarından ödeme kaydedici cihaz fişi ile yapılan alımların 396 Sıra
No.lu Genel Tebliğinde belirlenen haddi aşması halinde Ba bildirim formu ile bildirileceği tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 Vergi Dairesi Başkanı

 

(*)     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.


