MUHTASAR VE KDV BEYANNAME
DEĞİŞİKLİKLERİ İLE GEÇİCİ VERGİ
BEYANNAMESİ

Fayda

Bu döküman ile, KDV ve Muhtasar Beyannamaleri ile ilgili programda yapılan
değişikliklerin neler olduğu ve programa eklenen Geçici Vergi Beyannamesinin
kullanımı hakkında bilgi verir.

Yayın

26/09/2005

Amaç ve

Tarihi
Kategori
Ürün
Grubu

[X] Yeni Fonksiyon
[X] Fusion
[X] Fusion Standard
[X] Entegre W3

Modül
Versiyon

[X] Muhasebe
[X] Versiyon Önkoşulu (3.0.4)

Önkoşulu
Yükleme
ve
Gereken

[X] Muhasebe.dll
[X] Muhtrk.dll

Dosyalar
Yükleme
Sonrası

[X] Paket sürümünü daha üst düzeye getirme işlemi ile minimum 3.0.4
yapılması

İşlemler
Uygulama

Muhtasar Beyanname Parametreleri
Aylık ve üçer aylık dönemlerde, muhtasar beyannamesi basımlarının
yapılabilmesi için ilgili aylara ait gerekli bilgilerin girileceği bölümdür.
Muhtasar basımı burada girilen bilgiler doğrultusunda yapılacaktır.

Muhtasar Beyanname Parametreleri iki sayfadan oluşmaktadır. Yıl/Ay başlıklı
sayfa, parametrelerin hangi ay için girileceğinin belirlenmesi ve tanımlı
parametrelerin kopyalanması amacıyla kullanılmaktadır.

Parametre Kopyalama;
Bilindiği gibi, değişikliklerden önce parametrelerin kopyalanması
Kdv/Muhtasar Beyannamesi Kopyalama bölümünden yapılmaktaydı. Bundan sonra,
parametre kopyalama işlemleri, parametre giriş ekranlarına taşınmıştır.
Yıl/Ay sayfasında iken Parametre Kopyala butonuna basıldığında aşağıdaki
ekran açılacaktır.

Muhtasar parametrelerinin içinde bulunulan şirketteki bir başka aya veya bir
başka şirkette istenen bir aya kopyalanması mümkündür. Çok sayıda şirkete
sahip firmalarda KDV ve Muhtasar parametrelerinin ay ay tanımlanması zaman
alacağı için bu bölüm kullanılarak bu parametreler kopyalanabilir.
Şirket; Parametrelerin kopyalanacağı şirketin belirlenmesi amacıyla
kullanılmaktadır. Eğer içinde bulunduğunuz şirkette, aydan aya parametre
kopyalanacak ise şirket sahası boş bırakılmalıdır.
Kaynak Beyanname; Kopyalama işleminde baz alınacak ay bilgisinin girileceği
sahadır. Bu sahaya girilen ay koduyla kaydedilmiş parametreler
kopyalanacaktır.
Parametrelerin girileceği ay ve yıl bilgisi ilk ekranda belirlendikten
sonra, Beyan Html ekranına geçilerek parametre tanımlamaları yapılmalıdır.

Beyan HTML

Asgari Ücretler Ayrılsın; Saha işaretlendiğinde ve personellere ait gelir
vergisi matrah ve tutarları personel paketinden getiriliyor ise (personel
şirket kodu girilmelidir), asgari ücretle çalışan ve diğer çalışanların
vergi matrah ve tutarları ayrı yazılacaktır. Vergi matrah ve tutarlarının
personel programından getirilebilmesi için, personel paketinde ilgili ay
için yeni aya devir veya puantaj rapor hazırlık işleminin çalıştırılmış
olması gerekmektedir. Bu parametre işaretlenmemiş olup da personel şirket
kodları girilmiş ise çalışan sayısı toplu olarak basılmaktadır.
Personel Şirket Kodları; Netsis personel paketinin kullanıldığı durumlarda,
muhtasar beyannamede kullanılacak gerekli bilgilerin personel programından
alınabilmesi için, bilgi alınacak şirket kodlarının girileceği alandır.
Birden fazla şirketten bilgi alınması isteniyor ise şirket kodları aralarına
virgül (,) koyularak girilmelidir. Eğer şirket aralığında bilgi alınması
isteniyor ise, alfabetik sıra göz önünde bulundurularak aralarına iki nokta
yan yana (..) girilmelidir. ALFA..YAFA gibi.
Bu parametrenin doldurulmadığı durumda, vergi matrah ve tutarları girilen
muhasebe kodlarından alınacaktır.

Muhtasar beyanname parametreleri girilirken, giriş yapılmasına izin verilen
sahaların yanında rehber ikonu olanları, basım sırasında sahanın tutarının
parametrede belirlenen muhasebe kodundan alınacağı anlamına gelir. O nedenle
bu sahalarda muhasebe kodları, rehber yardımıyla bulunarak yazılmalıdır.
Diğer girişine izin verilen sahalar ise, sabit değerlerle manuel olarak
doldurulmalıdır.
Tablo I;
Ödemelerin Tür Kodu; Beyannamede Tablo-IV bölümündeki kod cetveli

doğrultusunda, uygun ödeme kodu elle girilmelidir.
Ödemelerin Gayri Safi Tutarı; Girilen ödeme türlerine gelir vergisi
matrahlarının alınacağı muhasebe kodunun girilmesi gerekmektedir.
Gelir Vergisi Kesintisi Tutarı; Girilen ödeme türlerine gelir vergisi
tutarının alınacağı muhasebe kodunun girilmesi gerekmektedir.

Beyan HTML içerisinde, diğer sahaları da yukarıda anlatılan mantıkla
doldurabilirsiniz. Beyannamede herhangi bir değer almasını istemediğiniz
bölümü boş bırakınız.
Parametreler girildikten sonra ekranın sol üst köşesinde bulunan kaydet
butonu kullanılarak kaydedilebilir.

Muhtasar Beyanname Basımı;
Parametrelerde girilen bilgilere göre basımlar, Raporlar/ Kanuni Defter
Basımı/ Muhtasar Basımı bölümünden yapılmaktadır. Yıl/Ay sorgusunda
parametre tanımlamaları yapılmış ayın seçilmesi halinde, parametrelerde
belirlenen hesap kodları mizan bilgileri ile elle girilen sabit bilgiler
getirilecektir. Getirilen bilgiler üzerinde değişiklik yapmak, bu
değişiklikleri saklamak ve değişikliklere göre basım yapmak mümkündür.

Ekranın sol üst köşesinde bulunan butonların kullanım amaçları şöyledir;
Sakla: Basım ekranında yapılan değişikliklerin saklanması için
kullanılmaktadır. Bu ekranda herhangi bir bilgi girilmesi ya da program
tarafından parametrelere göre getirilen bilginin manuel olarak
değiştirilmesi halinde, bu değişikliklerin daha sonrada çağrılabilmesi için
mutlaka saklanmaları gerekmektedir. Bu ekranda girilen bilgilerin saklanması
halinde, yapılan parametre tanımlamalarında değişiklik olmayacaktır.
Parametre Oku: Muhtasar Basımı ekranında manuel olarak değişiklik
yapıldıktan sonra, tekrar parametrelere göre değerlerin getirilmesi için
kullanılan butondur.
Son Saklanan Değeri Oku: Muhtasar Basımı bölümüne ilk girildiğinde
program muhtasar parametrelerinde yapılan tanımlamalara göre sahaları
getirecektir. Ancak, eğer daha önce bu değer üzerinde Muhtasar Basımı
ekranında değişklik yapılmış ve saklanmış ise, bilgilerin en son saklanan
hallerinin getirilmesi için kullanılan butondur.

Kdv Beyanname Parametreleri
Aylık ve üçer aylık dönemlerde, Kdv beyannamesi basımlarının yapılabilmesi
için ilgili aylara ait gerekli bilgilerin girileceği bölülmdür. Kdv basımı
burada girilen bilgiler doğrultusunda yapılacaktır.

Kdv Beyanname Parametreleri iki sayfadan oluşmaktadır. Yıl/Ay başlıklı
sayfa, parametrelerin hangi ay için girileceğinin belirlenmesi ve tanımlı
parametrelerin kopyalanması amacıyla kullanılmaktadır.
Bu ekranın kullanımı, muhtasar beyanname parametrelerinde anlatıldığı
şekildedir. Bu bölümden bilgi alabilirisiniz.

Beyan HTML

Kdv beyanname parametreleri girilmesi, muhtasar beyanname parametreleri

bölümünde anlatılan mantıkla aynıdır. Giriş yapılmasına izin verilen
sahalarda, eğer rehber butonu mevcut ise, basım sırasında ilgili sahanın
tutarı parametrede belirlenen muhasebe kodundan alınacak anlamına gelir. O
nedenle parametre girişinde bu sahalar için rehber yardımıyla muhasebe
kodları belirlenmelidir. Diğer girişine izin verilen sahalar ise sabit
değerlerle elle doldurulmalıdır.
Tablo-7; Kısmi istisna kapsamına giren işlemler bölümündeki KOD No ve KDVK
MD. No sahaları için gerekli bilgiler programdaki tanımlı rehberlerden
seçilebilir.
Parametreler girildikten sonra ekranın sol üst köşesinde bulunan kaydet
butonu kullanılarak kaydedilebilir.

KDV Beyanname Basımı;
Parametrelerde girilen bilgilere göre basımlar, Raporlar/ Kanuni Defter
Basımı/ Muhtasar Basımı bölümünden yapılmaktadır.
Basım bölümünde işleyiş ve kullanım Muhtasar Beyanname Basımı bölümünde
anlatıldığı gibidir. Detaylı bilgiyi bu bölümden alabilirisiniz.

Geçici Vergi Beyannamesi Parametreleri / Basımı
Aylık ve üçer aylık dönemlerde, geçici vergi beyannamesi basımlarının
yapılabilmesi için parametrelerinin girilebileceği ve basımının
yapılabileceği bölümlerdir.

Parametre ekranlarında işleyiş ve kullanım Muhtasar Beyanname Parametreleri
bölümünde anlatıldığı gibidir. Detaylı bilgiyi bu bölümden alabilirsiniz.

Parametrelerde girilen bilgilere göre basımlar, Raporlar/ Kanuni Defter
Basımı/ Geçici Vergi Basımı bölümünden yapılmaktadır.

