
Derece Yaz ılım - PARALOG ® Ticari Programlar ı Forum Sitesi  
http://www.derece.com.tr/forum/

 

İndirilecek KDV Raporlar ı 
http://www.derece.com.tr/forum/viewtopic.php?f=2&t=1295 1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar: kudrett [ 25 Mar 2010 15:34 ]

Mesaj Başlığı: İndirilecek KDV Raporları

Ön muhasebede dönem içi hareketlerden yola çıkılarak indirilecek KDV raporu istendiğinde şu adımlardan yararlanılır. 

 

- 'İYVV - İndirilecek KDV Listesi (Mal Cinsine Göre)' 

- 'İYVK - İndirilecek KDV Özel Raporu' 

 

Raporlar arasındaki en belirgin farklılık, ilgili ticari fişlerde geçen stok ve hizmetlerin gösterim şeklidir. Mal cinsine göre döküm 

alındığında her bir ticari fişte geçen kalemler ayrı bir satır halinde gösterilir. Ancak özel rapor alındığında ticari fişin tamamı tek bir 

satır halinde gösterilir. Birbirinden farklı birimlere sahip stok ve hizmetler, sıralanır ve bu sıraya uygun olarak birimleri ve miktarları 

karşılarına yazılır.  

 

Mal Cinsine Göre Alınan Bir Rapor 

 

Eklenti: 

 
indkdvmalcinsinegore.png [ 264.37 KiB | 100 kere görüntülendi ]  

 

Bu döküm, elektronik ortamda verilen KDV Beyannamesi eklerinden İndirilecek KDV ile benzer yapıdadır. Belgenin seri ve sıra nosu 

birleşik olarak yazdırılmıştır ve belgede geçen her bir kalem ayrı bir satır halinde gösterilmektedir.  

 

İndirilecek KDV Özel Raporu Örneği 

 

Eklenti: 



 
indkdvozelrapor.png [ 27.85 KiB | 100 kere görüntülendi ]  

 

Özel rapor, Excel çıktısı şeklinde alınır ve elden teslim edilir. Yapısal olarak mal cinsine göre alınan rapordan farklıdır. Bu rapor, evrak 

bazında döküm verir. Bir ticari fişte birden çok satır var ise tüm bu satırlarda geçen stok ve hizmetler, aralarına virgül konularak 

birleştirilir. Bir sonraki kolonda da yine virgüllerle ayrılmış olarak miktar ve birimler yazılır.  

 

NOT: Excel çıktısının okunmasını kolaylaştırmak amacıyla aynı hücreye yazılması gereken farklı her bir stok ve hizmet 

için satırbaşı yaptırılmaktadır. Program tarafından oluşturulan Excel çıktıları, olabildiğince yeniden düzenlemeye gerek 

bırakmadan yazdırılabilecek şekilde sunulmaktadır. 

 

 

GENEL MUHASEBEDEN XML OLUŞTURULMASI 

 

 

Ön muhasebeden entegrasyon yoluyla genel muhasebeye işlenen ticari fişler için indirilecek KDV hesaplama ve döküm işlemi için KDV 

Beyannamesi adlı beyannameye ihtiyaç vardır. 

Eğer daha önce tanımlanmamış ise 'MBB - Beyanname Listesi' adımına yeni kayıt eklenir. Listeden KDV Beyannamesi seçilir ve 

[x] Örnek tanım oluştur denilerek kaydedilir.  

 

İlgili dönem seçildikten sonra ek bilgiler oluşturulur. 

Eklenti: 

 
ekbilgiolustur.png [ 56.02 KiB | 99 kere görüntülendi ]  

 

 

İndirilecek KDV bilgilerinin yüklenmesi için [İndirilecek KDV Yükle] butonuna basılır. 

Eklenti: 



 
indirilecekkdvyukle.png [ 83.84 KiB | 99 kere görüntülendi ]  

 

 

İndirilecek KDV'ye konu olan stok ve hizmetler ilgili bölümde görülür. Bilgiler kaydedilerek geri dönülür. 

Eklenti: 

 
indirilecekkdvyuklendi.png [ 101.28 KiB | 98 kere görüntülendi ]  

 

 

XML oluşturmak üzere işlem başlatılır.  

Eklenti: 

 
hesaplavexmlolustur.png [ 55.89 KiB | 98 kere görüntülendi ]  

 

İstenirse bu XML, PARALOG® Ticari yazılımın kontrolünde EBYN programı ile otomatik olarak açılır, paketlenir ve internet üzerinden 



bildirim işlemini de tamamlanabilir. 

 

XML dosya oluşturma işlemi tamamlandığında şöyle bir mesaj görüntülenir. 

Eklenti: 

 
olusturuldumesaji.png [ 14.41 KiB | 94 kere görüntülendi ]  

 

 

 

XML dosyanın içeriği aşağıdaki gibidir. 

Eklenti: 

 
indkdvxml.png [ 124.43 KiB | 96 kere görüntülendi ]  

 

 

XML örneğinde de görüldüğü gibi, internet üzerinden yapılan bildirimlerde tüm stok ve hizmetler birbirinden ayrı satırlar halinde, farklı 

birimden olanlar birleştirilmeksizin gönderilmektedir.  

Eklenti: 



 
ebynornek.png [ 386.57 KiB | 96 kere görüntülendi ]  

 

Oluşturulan bu elektronik belge BDP programıyla açıldığında KDV Beyannamesi Ekler bölümünde açıkça görülmektedir. 

Yazar: kudrett [ 26 Mar 2010 14:44 ]

Mesaj Başlığı: İndirilecek KDV Raporları için lisans gerekir

İndirilecek KDV raporunun yapısı yılbaşında değişmiş ve aynı raporun yeni internet vergi dairesi üzerinden 

aktarımı da gündeme gelmiştir. Buna göre İndirilecek KDV raporunun iki farklı şekilde alınması ve yine iki farklı 

yöntemle bildirilmesi gerekmektedir.  

 

Yöntemler şöyledir: 

 

1. EBYN programı KDV Beyannamesi Ekler bölümü (Bu kısım için Genel Muhasebede Beyannameler kısmında XML 

dosya oluşturulmaktadır) 

2. Yeni İnternet Vergi Dairesi için teslim edilen Excel dosyası (İndirilecek KDV Özel Raporu adımından 

alınmaktadır) 

 

Bu yeni düzenlemeler doğrultusunda XID - İndirilecek Kdv İade İşlemleri adında yeni bir modül tasarlandı ve 

anahtara bağlandı.  

 

Parametre Ayarı 

 

İndirilecek KDV raporları, satış genel parametrelerinden devreye alınabilir.  

 

- 'TEG - Satış Genel Parametreleri' adımı |Özel Tip| sekmesinde [x] İndirilecek KDV İşlemleri kullanılır 

onay kutusu işaretlenir.  

 

Bu parametre işaretlendiğinde 'İYV - İndirilecek KDV' adımı devreye girer.  

Bu yeni menüde 'İYVV - İndirilecek KDV Listesi (Mal Cinsine Göre)', 'İYVK - İndirilecek KDV Özel Raporu' 

ve 'İYVE - İndirilecek KDV Parametreleri' adımları bulunmaktadır.  

 

Muhasebe modülünde ise; 

 

KDV Beyannamesi hesaplama ve döküm ekranında [Ek Bilgileri Oluştur] butonuna basıldığında ek bilgileri 



ekranı açılır. Bu ekranın alt kısmında, ön muhasebeden İndirilecek KDV bilgilerini alan [İndirilecek KDV Yükle] 

butonu devreye girer.  

 

** Bu yapılanlar '3.6.8.60' Sürümden itibaren geçerlidir.
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