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-https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html sitesinde duyurulan Muhtasar Beyanname
değişikliği programlarımıza eklenmiştir.
02.02.2016 - (MUH,MUH30 ve MUH GVK281) BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK;
Muhtasar Beyannamelerinde (MUH, MUH30 ve MUHGVK281) 01.01.2016 tarihinden
(2016/01 döneminden) geçerli olmak üzere Ekler Kısmındaki İşyeri Bilgileri bölümünde
değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel
Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli programlar bölümünden bilgisayarlarına
indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.
Programda yapılan diğer ek düzenlemeler;
Firma Tanıtım Kartı (501110) Ticaret Sicil Müdürlüğü veri girişi alanı eklenmiştir.
SGK tanıtım kartına (116130) Ticaret Sicil /Mersis No, Ticaret Sicil Müdürlüğü, Faaliyet Nace
Kodu alanları eklenmiştir.
Muhtasar Beyannamelerine belirtilen üç alan eklenmiştir.
SGK kartında bilgi varsa önce SGK kartından yoksa Firma Tanıtım kartından bu bilgiler
doldurulup muhtasar beyanname xml’ine yazılması sağlanmıştır.
-Cari hesap tanıtım kartı (041110) -> Detay bilgiler -> e-fatura mükellefiyet tarihi alanı
eklenmiştir.
Bu tarih bilgileri manuel atanabileceği gibi, Cari kart güncelleme (360030) menüsü
çalıştırıldığında da güncellenmektedir.
Bu sayede e-fatura carilerine ait e-fatura mükellefiyetinin başlamış olduğu tarihten önceki
faturaların Satış Faturası Yönetimi’ne gelmemesi sağlanmıştır.
-e-Fatura Parametreleri (096158) menüsünde Diğer Parametreler sekmesine “Ek Masrafların
Atanacağı Masraf Kodu” alanı eklenmiştir. Bu masraf kodunun kullanım amacı; Gelen efaturalarda ek masraflar var ise, bu alanda tanımlanan hesaba otomatik atılması sağlanmış
olacaktır.
- e-Fatura Parametreleri (096158) menüsünde Diğer Parametreler sekmesine Parti-lot bazlı
stoklarında e-fatura sisteminde birleştirilmesi için “Stok birleştirmede detay takip ayrımı
yapmadan stok birleştir” parametresi eklenmiştir.
-Seri no bazında takip edilen stoklar için birden fazla seri no bilgisinin de e-fatura xml
dosyasına otomatik olarak atanması sağlanmıştır.

- Not : E-fatura uygulamaları ile ilgili uygulamalı eğitimlerimize
http://www.akademikro.com sitemizden ücretsiz üyelik oluşturarak ulaşabilirsiniz.
Eğitim konu başlığı : “e-Dönüşüm sürecinde, Mikro ve e-Fatura Uygulaması”

-ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ İLE İLGİLİ DUYURU
-Bir önceki güncelleme dokümanında yayınlanmış olan aşağıdaki mevzuat işlemlerinde
düzenlenme yapılmıştır.
SGK, aşağıdaki linkte görülebileceği üzere bir açıklama yayınlamıştır.
Bu kapsamda ;
6661 sayılı kanunda belirtilen işveren teşviki için aşağıdaki yayınlanan genelgeye göre,
programlarımızda herhangi bir parametre değişikliği yapmanıza gerek bulunmamaktadır.
Bu teşvik rakamı SGK tarafından tahakkukta belirtildiğinde, manuel muhasebe fişi ile kayıt
altına alabilir.
http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/8ec3411a-db95-4c2b-97f780d7027971f9/DUYURU+ASGAR%C4%B0+%C3%9CCRET+DESTE%C4%9E%C4%B0.pdf
?MOD=AJPERES&CACHEID=8ec3411a-db95-4c2b-97f7-80d7027971f9
NOT :Bu SGK açıklamasındaki uygulamaya göre, bir önceki arşivimizde yapılan
düzenlemelerin işleme alınmasına gerek yoktur.
01.02.2016 arşivimizde yayınlanan güncelleme detayı;
İşverene brüt 2.550 TL altında ücreti olan çalışanları için SGK işveren payı teşvik uygulaması
(100 TL) eklenmiştir.
Şartı : Firma 2015 yılında faaliyette ise, 2015 yılının ilgili ayında kapsam dahilinde olan
personeller için beyan edilen SGK günü kadar 2016 yılının ilgili ayında teşvikten
yararlanabilecektir.
Bu şarta uymayan personeller için puantaj sırasında program uyarı mesajı verecektir. Lütfen
ilgili uyarı mesajını dikkate alarak düzenleme yapınız.
Personel sicil kartı kimlik bilgileri sekmesine en altta İşveren Hissesi Hazine Desteği
Uygulamasına Tabi seçeneği eklenmiştir.
Yasal parametreler (116215) menüsünde Kanunlara ait parametreler2 sekmesine aşağıdaki
gibi günlük tutarları eklenmiştir.
NOT:Düzenlemeler kanun maddesine göre yapılmıştır. Tamamlayıcı mevzuat olan SGK
Genelgesi çıktığında uygulama revizyona uğrayabilir.
* Sicil kartları toplu değişiklik(111700) menüsünde gelen teşvik uygulamasına yönelik toplu
düzenleme sağlanabilmesi adına değişiklik detayları ekranına İşveren hissesi hazine desteği
uygulamasına tabi seçeneği eklenmiştir.

-Personel modülünde Yasal Parametreler (116215) menüsüne “6645 sayılı kanun uygulama
şekli“ ile ilgili parametre eklenmiştir.
-SGK işveren hissesi +İşveren işsizlik sigortası teşviği uygulansın
-Sadece SGK işveren hissesi teşviği uygulansın

-Packing list (185320)‘in yeni tip dizayn ile tasarım yapılarak dökülebilmesi sağlanmıştır.
-Satın alma şartında CTRL+N ile dosyadan aktarımda multikod'a göre aktarım yapılabilmesi
sağlanmıştır. CTRL+N formatına var ise stok kodu alanında multi kodundan okunması ve
ayrıca cari kodu bilgisi de eklenmiştir.
-Ürün reçetesinde toplu stok değiştirme (231600) menüsüne değişiklik yapılması istenilen
reçete tipinin seçimi sağlanmıştır (Asıl, Alternatif, Diğer1, Diğer2, Diğer3 seçiminin
yapılması).
Ayrıca Ürün reçetesinde toplu stok değiştirme (231600) menüsünde değişecek ürünler için
‘Ürün kod yapısı’ bilgisi yerine Stok tarama kriterlerinin sorulması sağlanmıştır.
-Hizmet satış sözleşmesi (066601) ve Hizmet alış sözleşmesi (066612) evraklarına belge no
alanı ve hizmet adı alanı eklenmiştir.
-Servis hareketlerinden Fatura / İrsaliye / Sarf fişi oluşturma operasyonu (825918) menüsüne
Carinin e-fatura carisi olup olmadığı bilgisi için Bağlı iş emrinden “Tüketici kodu, Tüketici adı,
Cari kodu, Cari adı, E-fatura aktif” kolonları eklenmiştir.
- Servis iş emri operasyonları (825900)’ndan ilgili iş emrine bağlı kesilmiş faturalar varsa bu
faturaların bir pencerede listelenmesi ve bu ekrandan ulaşılabilmesi için bağlı tablo adı
kolonu eklenmiştir. Gerek bakım hareketleri üzerinden, gerekse servis hareketleri üzerinden
oluşan tüm faturalar tarih sırasıyla listelenmiştir.

- Kiralama Makine/Araç Parkı Yönetimi (162200)’nde bulunan Durumu seçenekleri
renklendirilmiştir.
- Servis iş emri operasyonları (825900) iş emrine bağlı servis formu varsa bağlı servis
formuna git bağlantısı eklenmiştir.
-Müşteri Genel Talep Evrağı (167500) için yeni tip form tasarımı yapılabilmesi ve
dökülebilmesi sağlanmıştır.
-Dönem satılan malın maliyet fişini oluştur (010201), Satılan malın maliyeti fişi oluşturma
(098340) menülerinde muhasebe kodu değişkeni olarak kullanılmak üzere “SSM” (SSM
{Stok sektör muh kodu}) artikeli eklenmiştir.

Muhasebe Kod Değişkenlerinde kullanılabilecek Artikel Kodları listesine ve uygulama
örneğine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.akademikro.com/Content/ContentFiles/files/V15_Artikel_Listesi.docx

Uygulamalar hakkında detaylı bilgi , soru ve sorunlarınız için 0216 544 20 00 destek
hattımıza ulaşabilir, crm.mikro.com.tr adresimizde destek sekmesinden maillerinizi
iletebilirsiniz.

