MİKRO YAZILIM SGK E-FATURA UYGULAMASI
01.10.2017 tarihinden itibaren elektronik fatura uygulamasına kayıtlı
mükelleflerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na gönderecekleri faturaları
elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir.
Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükellefler açısından
herhangi değişiklik olmayıp bu mükellefler Sosyal Güvenlik Kurumu’na
yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifasında genel hükümler çerçevesinde
fatura düzenlemeye ve göndermeye devam edeceklerdir.
Bu bağlamda programda birtakım düzenlemeler yapılmış olup e-fatura
düzenlerken dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıdaki şekilde
açıklanmıştır.

FİRMA TANITIM KARTINDA YAPILMASI GEREKENLER
Mikrokur /Firma tanıtım kartı (501110) / e-Defter-e-Fatura parametreleri
sekmesine giriş yapınız.
Burada yer alan e-fatura mükellefiyet grubu ve e-fatura mükellefiyet kodu
alanlarını doldurarak kayıt ediniz.
e-Fatura mükellefiyet grubu : Bu alanda firmanın işlevine göre “eczane,
hastane, optik, medikal, abonelik, mal-hizmet, diğer” seçenekleri
arasından seçim yapılmalıdır.
Seçimler aşağıdaki şekilde yapılmalıdır;
Eczane, hastane, optik, medikal : Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık
Hizmet Sunucusu kapsamında sözleşme imzalayan mükellefler tarafından
seçilmelidir.
Abonelik : SGK’nın kullandığı abonelik işlemleri karşılığında fatura
kesecek firmalar tarafından seçilmelidir. Bunlar elektrik, doğalgaz,
internet, telefon, su vb. faturalarıdır.

Mal-hizmet : SGK’ya ihale/doğrudan teslim sonucunda mal hizmet satışı
yapan firmalar tarafından seçilmelidir.
Diğer : SGK ile sözleşmesi olmayan, tek seferlik fatura kesen mükellefler
(yukarıdaki kapsamlar dışında kalan mükellefler) tarafından seçilmelidir.
e-fatura mükellefiyet kodu : Mükellefin SGK’da tanımlı olan kodunun
girileceği alandır. Abonelik, mal-hizmet ve diğer grubundaki mükellefler bu
alanı boş bırakacaklardır.

E-FATURA PARAMETRELERİNDE YAPILMASI GEREKENLER
Kuruluş Programında /e-Fatura parametreleri (096158) / Genel
parametreler sekmesindeki SGK carisi alanından F10 ile programda SGK
adına kayıtlı olan cari hesap kodunu seçerek kayıt ediniz.

FATURA OLUŞTURURKEN YAPILMASI GEREKENLER
Satış faturası (061190) / e-Belge detayları sekmesindeki SGK
mükellefiyet dosya no, SGK fatura dönem başı, SGK fatura dönem sonu
alanlarını doldurarak faturayı kayıt ediniz.
SGK mükellefiyet dosya no : Dosya no bilgisi girilmeldir. Diğer
grubundaki mükellefler bu alanı boş bırakacaklardır.
SGK fatura dönem başı-dönem sonu: Oluşan faturanın ait olduğu
dönem bilgisi girilmelidir. Mal-hizmet ve diğer grubundaki mükelleflerin
dönem bilgisi için herhangi bir işlem yapması gerekmemektedir.

ÖRNEK: X isimli bir hastanenin SGK’ya keseceği bir faturayı ele alacak
olursak, hastanenin öncelikle yapması gereken firma tanıtım kartındaki efatura mükellefiyet grubu ve e-fatura mükellefiyet kodu alanlarını
tanımlamak olacaktır.

Sonrasında e-fatura parametrelerinden SGK carisini tanımlayacaktır.

SGK carisinin de tanımlanmasının ardından fatura oluşturulabilecektir.
Fatura oluşturma aşamasında dikkat edilecek husus, fatura içerisindeki ebelge detayları sekmesinde yer alan SGK mükellefiyet dosya no, SGK
fatura dönem başı, SGK fatura dönem sonu alanlarının doldurulması
olacaktır.

Fatura oluşturulduktan sonra artık e-fatura olarak gönderilebilecektir.
Gönderilen fatura SGK’ya başarılı bir şekilde ulaştıktan sonra faturanın
durum kodu 1300 BAŞARIYLA TAMAMLANDI, fatura tipi ise SGK
olacaktır.

