Đşletme Defteri Programı
Gelir Vergisi Beyannamesi
Düzenleme Kılavuzu
(05 Mart 2013)
Amaç: Bu kılavuzun amacı: Datasoft Yazılım Đşletme Defteri Programına girilmiş Gelir ve Gider
verilerinden; Gelir Vergisi Beyannamesini, bu beyannamenin eklerini ve beyannameye ait XML
dosyasını otomatik oluşturmak ve XML dosyasını pakete ekleyerek Gelir Đdaresi Başkanlığı ebeyanname sitesine otomatik göndermesini açıklamaktır.
Genel Açıklama: Datasoft Yazılım Đşletme
Defteri programında, firma tanımlama
aşamasında firmanın yaptığı işe uygun olarak
KDV grupları tanımlanmaktadır. Program
içerisinde Parametreler bölümünde (F) KDV
grupları tanımı seçeneğinde, ihtiyaç duyulan
yeni KDV grupları tanıma sonradan ilave
edilebilir. Đşletme Defteri programında; Gider
ve Gelir verisine ait belgelerin girişi, belirli
döneme ait Hesap Özeti, KDV, Muhtasar, Gelir Geçici Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamesinin
düzenlenmesi KDV kodları aracılığı ile gerçekleşmektedir.
Gelir vergisi Beyannamesi Düzenlenmeden Önce
Yapılması Gereken Đşlemler:
KDV Grupları Entegrasyonu yapılmış olmalıdır.
Gelir Vergisi Beyannamesi eki olan Đşletme Hesabı Özeti tanımlanmış olmalıdır.
KDV Grupları Entegrasyonu nasıl yapılır?
Đşletme Defteri Ana Menü, (P) Parametreler, (G) KDV Grupları Entegrasyonu bölümüne girilir. Bu
bölümde Kod, KDV Grup Adı, Oran değerleri KDV Grupları tanımından gelmektedir. Tablonun en
sağında bulunan Hülasa Grubu kolonunun
soldaki alan Hesap Özetinin Gider bölümüne,
sağdaki alan ise Gelir bölümüne ilişkin
alanların tanımını yapmak içindir.
Kursor Kod üzerinde iken Enter tuşuna
basılarak Hülasa Grubu alanının ilk kolonuna
gelinir. Bu alanda iken F1 fonksiyon tuşuna
basıldığında Hesap Özetinin Gider Bölümünde
tanımlı olan alanlar ekrana gelecektir. KDV
Grubu Hesap Özetinin gider bölümünde hangi
satıra kayıt oluşturacak ise satır numarası yazılır. Kursor Hülasa Grubu alanının sağındaki kolona
geldiğinde F1 fonksiyon tuşuna basılır. Hesap Özetinin Gelir bölümünde tanımlı olan alanlar ekrana
gelecektir. KDV Grubu Hesap Özetinin gelir bölümünde hangi satıra kayıt oluşturacak ise satır
numarası yazılır.
Aynı işlem tanımlı tüm KDV Kodları/Grupları için yapılır. Đşlem sonucunda PgDn tuşuna basılarak
yapılan değişikler kaydedilir.
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Gelir Vergisi Beyannamesi eki olan Đşletme Hesabı Özeti nasıl tanımlanır?
Đşletme Defteri Ana Menü, (G) Beyanname ve
Raporlar, (F) Yıllık gelir Vergisi Beyannamesi
Eki bölümüne girilir.
Dönemdeki Ay Sayısı:12 satırında iken F2
fonksiyon tuşuna basılır. Böylece Tablo V
Entegrasyonu bölümüne girilir.
Açılan ekranda Tablo_5 Đşletme Hesabı Özeti
gözükecektir.
Hesap Özetinin Gider ve Gelir Bölümündeki
açıklama alanları, program içerisindeki
parametreler bölümünden giriş yapılarak
tanımlanan Hesap Hülasası tanımından
gelmektedir. Burada sadece Gelir Đdaresi
Başkanlığı e-beyanname sayfasına
beyannameye ait XML oluşturulurken
işletmenin hesap özetinde KDV Grupları entegrasyonunu da dikkate alarak gideceği kolonun
belirlenmesi gerekmektedir.
Seçim yapılacak alanda iken F1 fonksiyon tuşuna basarak Kolon değerlerinin neler olacağını
görebilir ve bu değerlere göre seçim yapılabilir.
Tanım işlemi tamamlandığında PgDn tuşuna basılarak Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Eki
sayfasına dönülür.
Gelir Đdaresi Başkanlığının Đşletme Hesap özetinde kullandığı kolon numarası ve adları şu
şekildedir:

Gelir vergisi Beyannamesi nasıl düzenlenir?
Öneri: Beyannameyi düzenlemeden önce,
beyanname ve raporlar bölümünde (J) Đşletme
Hesabı Toplamı seçeneği çalıştırılarak, Dönem
Başı ve Dönem Sonu tarihleri girilip, Hesap
Özetinin oluşturulması ve hesap özetindeki
değerlerin, diğer beyannamelerdeki tutarlar ile
(KDV ve Geçici Vergi beyannamesi) aynı olup
olmadığının kontrol edilmesi önerilir.

Telefon: 444-3282, Destek: +90 (216) 340-8300 Faks: +90 (216) 325-5664

Sayfa 2

Gelir Vergisi beyannamesinin düzenlenmesi:
1. Đşletme Defteri Ana Menü, (G) Beyanname ve Raporlar Menüsü, (F) Yıllık Gelir Vergisi
Beyannamesi Eki bölümüne girilir. Ekrandaki satırların değerleri seçilerek veya Enter ile
geçilerek Gelir Vergisi Beyannamesine ait Ticari Kazançlara Đlişkin Bildirim sayfasına
ulaşılır. Bu sayfada faaliyet kodunun, pay oranının, Kar/Zarar tutarının ve var ise kesilen
gelir vergisi tutarlarının doğru olup olmadığı kontrol edilir. Kolon değerlerinde tutarsızlık
olması durumunda bu sayfada düzeltme yapmayıp, değeri oluşturan tanımlardan gerekli
düzeltme yapılmalıdır.
a. 14.satıra var ise işletme sahibine ait 5510/4b maddesine göre işyeri sahibi tarafından
kendi nam ve hesabına ödenen BAĞ-KUR Primleri toplamı bu alana yazılır.
b. Đşletmede istisna edilen kazançlar var ise, bu kazançlardan elde edilen döneme ilişkin
Kar veya Zararlar, kazancı konu alan satıra girilir. Bu alanlara girilen değerler dönem
Kar/Zararını etkilememekte, sadece XML dosyasına veri kaydı yapmaktadır.
2. PgDn tuşuna basılarak ulaşılan Đşletme Hesabı Özeti sayfasındaki değerlerin doğruluğu
kontrol edilir. Bu değerler hatalı ise düzeltme işlemi buradan değil, önceki sayfada
anlatıldığı üzere tanımdan yapılmalıdır.
3. PgDn tuşuna basılarak değişiklikler kaydedilir.
4. Gelir Vergisi Beyannamesi bölümüne giriş yapmadan, doğrudan bu bölümden Gelir Vergisi
Beyannamesini, beyannameye ait XML dosyasını oluşturmak ve XML dosyasını pakete
eklemek mümkündür. Ancak beyannamenin Meslek Mensubu tarafından kontrolünün daha
doğru yapılabilmesi için beyannameye ait XML dosyasının bu bölümden değil de, Gelir
Vergisi Beyannamesi seçeneğinden düzenlenmesi önerilir.
5. Bir üst menüde bulunan (E) Gelir Vergisi Beyannamesi bölümüne girilir. Bu sayfanın
parametreler bölümünde gözüken ilgili yıla ait gelir vergisi dilimleri ve oranları program
tarafından otomatik oluşturulmaktadır. Ancak kullanıcı isterse F2 fonksiyon tuşu ile
parametreler bölümüne giriş yaparak gelir vergisi dilim ve oranlarını değiştirebilir.
6. Beyanname döneminde iken Enter
tuşuna basılarak Gelir Vergisi
beyannamesi oluşturulur:
a. 27-41 numaralı satırlardaki
değerler kullanıcı tarafından
girilir.
b. 56 numaralı satırdaki Damga
Vergisi tutarı program
tarafından otomatik getirilir.
Farklılık var ise kullanıcı
tarafından değiştirilir.
c. 57-58 numaralı satırlardaki
performans değerleri tanımdan
otomatik gelir.
7. Beyannamedeki değerlerin
doğruluğundan emin olunduğunda F1
Fonksiyon tuşuna basılarak açılan
pencereden yapılacak işlem seçilir.
(XML Oluştur, XML Oluştur Pakete
Ekle, Grafik Döküm vb... gibi)
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