DATASOFT DEFTER BEYAN SİSTEMİ
BİNEK OTOMOBİL GİDER KAYITLARININ
OLUŞTURULMASI İŞLEMLERİ

Datasoft Yazılım
Datasoft Defter Beyan Sistemi, Binek Otomobil Giderlerinin
Düzenlenmesi işlemleri Kullanım Kılavuzu

7194 Sayılı Torba Kanun kapsamında İşletmelerde kullanılan Binek Otomobillere ait giderlerin İşletme
kazancından düşülmesi ile igili kısıtlama getirilmiştir. Datasoft Defter beyan sistemi uygulamasında
kullanıcılarımızn işlemlerini hızlı ve pratik yapması açısından bir takım düzenlemeler yapılmıştır.
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Datasoft Yazılım Programında Yapılacak İşlemler:
Datasoft Defter Beyan Sisteminde Binek Otomobil gider kaydı için aşağıdaki yöntemlerle işlem yapılır.
İlk Tanımlama ve Kullanım şekli aşağıda anlatılmıştır. Defter beyan Sistemi uygulamasına giriş yapılır.

Parametreler bölümüne geçiş
yapılarak bu alana yeni eklenen Binek
Otomobil Gideri kutucuğu işaretlenir.
Daha Sonra Binek Otomobil
Giderlerine ait Gider yazılamayan
tutar ve bu tutara ait indirilemeyen
KDV’nin kaydedileceği hesaplar
belirlenir. Daha önceden tanımlı
hesaplarımız var ise bu hesaplar
kullanılır yok ise yeni hesaplar
tanımlanır ve Binek otomobil Gider
kaydı oluşturulması sırasında bu
hesaplar tercih edilir.
Hesap seçimlerinden sonra, Binek
Araç Giderlerinin % kaçının Gider
yazılacağı oranı, ‘Gider Oranı’ alanına
yazılarak kaydedilmelidir.
Örnek

Binek Otomobil Giderlerine
ait gider hesaplarının
tanımlanması işlemi,
Hesap Kartı tanımlama sırasında
dikkat edilmesi gereken husus
açılacak hesaplar Kanunen Kabul
Edilmeyen Gider olduğundan KDV
oranı 0 ve Defter beyan Alt Tür
kodunun İndirilmeyecek giderler
(Gider Kayıt At Türü 5) olarak
belirlenmesi gerekmektedir.
Defter Beyan Tanımları,
-Alış Türü: 1 (Normal Alım)
-Gider Kayıt Türü: 5 (Gider Kabul
Edilmeyen Ödemeler (GVK Md. ...)
-Gider Kayıt Alt Türü: 201 (Diğer K.K.E.G.) olarak seçilerek hesap planı kartı tanımlanmalıdır.

Örnek

Giderin, Gider kabul edilmeyen kısmına
ait KDV tutarının kaydedileceği hesap
ise,

Defter Beyan Tanımları,
-Alış Türü: 1 (Normal Alım)
-Gider Kayıt Türü: 5 (Gider Kabul
Edilmeyen Ödemeler (GVK Md. ..)
-Gider Kayıt Alt Türü: 221 (KDV Kanunu
Md. 30/d uyarınca indirilecek…) olarak
seçilerek hesap planı kartı
tanımlanmalıdır.

Binek Otomobil giderleri hesapları tanımlandıktan sonra Gider İşlemleri menüsüne geçiş yapılır.

Hesap Planı Kartı penceresinden Binek Otomobil Giderinin Kaydedileceği Hesap Kodu seçilir. ‘Binek
Otomobil Gideri’ kutucuğu işaretlenerek hesap kaydedilir.

Gider Bilgileri Girişinde,
Belge giriş alanında belgeye ait detaylar
girildikten sonra Hesap kodu sütununda,
F1 hesap seçim penceresinden seçim
yapılır yada Hesap Kodu sütununda
manuel hesap kodu girilir.
Yeni açılan ‘Binek Otomobil Gider’
penceresinde belgede yer alan genel
toplam yazılır ve enter tuşuna basılır.
Enter tuşuna basıldığında program
otomatik olarak tanımlamış olduğunuz
oranlara göre hesaplama yapacak ve ilgili
alanlara yazacaktır.
NOT: ‘Binek Otomobil Gider’ penceresinde
KDV hariç hesaplanan tutarlarda bazı
durumlarda yuvarlamalardan kaynaklı
‘Yekün’ alanına yansıyan tutar değişkenlik
gösterebilir. Bu durumda ‘K.K.E.G.’ ve
‘K.K.E.G.KDV’ satırlarında hesaplanan
tutarlar üzerinde, istenen ‘Yekün’ tutarına ulaşabilmek için manuel değişiklik yapılabilme imkanı
sağlandı.
Tekrar enter tuşuna basıldığında program otomatik olarak öncelikle Gider kabul edilen tutarı, daha
sonra Gider kabul edilmeyen tutarı ve Gider kabul edilmeyen Tutara ait KDV tutarını ayrı ayrı olarak 3
satır halinde gider işlemlerine kaydedecektir.

