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İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modül/ler : E-Beyanname

E-Beyanname Hazırlama ve
Takip Modülü
ETA:E-Beyanname modülü ile bir mali müşavirlik bürosunda veya bir şirkette verilen
beyannamelerin tüm aşamaları takip edilir. Modülün en büyük kolaylığı birden fazla
şirkete ait beyannamelerin toplu olarak tek bir ekrandan hazırlanmasıdır. Bu
modülden beyannamelere ait işlemler takip edilir ve raporlanabilir.
E-Beyanname Modülünde Yapılan İşlemler
Beyannamelerin toplu hazırlanması,
Paketlenmesi,
Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) sistemine gönderilmesi,
GİB’e gönderilen beyannamelerin durumlarının sorgulanması,
Onaylanan beyannamelerin tahakkuk ve beyanname dökümlerinin PDF
dosyası formatında arşivlenmek üzere indirilmesi,
 Beyannamelerin ödeme bilgilerinin takip edilmesi,
 Beyannamelere ait işlem takip raporlarının alınması.






E-Beyanname Uygulama Adımları
 E-Beyanname için ortak tabloların oluşturulması
Bu işlem E-Beyanname modülü mevcut sisteme sonradan ilave edilirse yapılır.
Program ilk kez kuruluyorsa yapılmasına gerek yoktur. E-Beyanname modülü
ile çalışmalar yapıldıktan sonra, tanımlar ve verilerin silinmemesi için tekrar
yapılmamalıdır.
Bu işlem için, Sistem YönetimiServisOrtak Tabloları Oluşturma
bölümüne girilir. E-Beyanname ile ilgili işlem parametreleri işaretlenerek F2Kaydet butonu ile işlem başlatılır.

Ekran 1: E-Beyanname İçin Ortak Tabloların Oluşturulması

 Şirketler için Vergi/TC Kimlik ve beyanname bilgilerinin tanımlanması
Bu işlem için, beyanname oluşturulacak şirketlerin Şirket bilgileri, Servis
Sabit Tanımlar  Parametreler  Genel Parametreler Şirket Genel
Parametreleri Beyanname Parametreleri bölümüne girilir. Vergi Dairesi
Kodu ve T.C.K.N/Vergi Hesap No bölümleri doldurulur. Yine bu ekranda
Beyanname Verilecek Modül ve Şirkete ait verilecek beyannameler tanımlanır.

Ekran 2: Şirket Genel Parametreleri

 Muhasebeci Tanımları
Bu bölüm muhasebeci bilgilerinin tanımlanması için kullanılır. E-Beyanname
Servis Sabit tanımlar Muhasebeci Tanımları bölümüne girilir.
Muhasebeciye ait genel tanımlamalar ve İnternet Vergi Dairesine giriş için şifre
tanımlamaları yapılır.

Ekran 3: E-Beyanname Muhasebeci Tanımları Ayarı

 Personel Tanımları
E-Beyanname Servis ->Sabit tanımlar Personel Tanımları bölümüne
girilir. Bu bölümden işlem yapacak personellere ait bilgiler tanımlanır.
Personellerin beyannamelerde hangi işlemleri yapabileceği de bu bölümden
tanımlanır.

Ekran 4: E-Beyanname Personel Tanımları Ayarı

 Personel Yetki Tanımları: Bu bölüm personellerin beyannameler üzerindeki
yetkilerin tanımlanması için kullanılır.

Ekran 5: E-Beyanname Personel Yetki Tanımları Ayarı

 E-Beyanname Genel ve Kullanıcı Tanımlarının düzenlenmesi
E-Beyanname ModülüServis Sabit tanımlarParametreler bölümüne
girilir. Bu bölüm iki sayfadan oluşur.
Genel Parametreler Sayfası:
İlk olarak E-Beyanname işlemlerinde kullanılacak dönem aralığı, çalışılan
Ay/Yıl bilgileri tanımlanır. Çalışılan Ay/Yıl beyanname dönemini değil, işlem
ayını ifade eder. Örneğin 08/2015 Ayına ait beyannameler hazırlanacak ise bu
bölüme 09/2015 olarak tanımlama yapılır.
E-Beyanname modülünün aktif hale gelmesi için E-Beyanname Uygula
parametresi işaretlenir.
E-Beyanname Dizin Tanımları bölümünde, beyanname dosyalarının ve
GİB’ten indirilecek PDF dosyalarının dizin tanımları yapılır.

Ekran 6: Genel Parametreler

Kullanıcı Parametreleri Sayfası:
GİB’ten indirilecek dosyalar kullanıcı bazında ayrı klasörlerden arşivlenecek
ise bu sayfadaki dizin tanımı yapılır. İlk değerler bölümüne beyanname
girişlerinde varsayılan değer olarak gelmesi için muhasebeci ve personel kodu
tanımlanır.

Ekran 7: Kullanıcı Parametreleri

 Beyanname Tanımları
Bu bölümde düzenlenecek beyannamelere ait tanımlamalar yapılır. EBeyanname  Servis  Sabit tanımlar Beyanname Tanımları bölümüne
girilir.
Beyannamelerin
güncel
versiyonları
bu
bölümden
düzenlenir.

Ekran 5: Beyanname Tanımları
 Şirket Beyanname Bağlantı Tanımları
Bu bölüm birden fazla şirket için beyanname bağlantı tanımları yapılır. Şirket
ekle butonu ile bütün şirketlere ait tanımlamalar otomatik olarak bu bölüme
getirilir.

Ekran 9: Şirket Beyanname Bağlantı Tanımları Ayarı
 E-Beyanname Hazırlama
E-Beyanname hazırlama bölümünden ilgili döneme ait, ilgili beyannameler
toplu olarak oluşturulur. Beyanname hazırlanacak şirketlere tek tek girilmeden,
bu bölümden beyannameler hazırlanır ve XML dosyaları oluşturulur.
Bu bölüme girildiğinde Dönem ve Beyanname bilgilerinin seçilebileceği bir
ekran gelir.

Ekran 10: E-Beyanname Seçim Ekranı
F2-İşlem butonuna basılarak beyanname hazırlama ekranına geçilir.

Ekran 11: E-Beyanname Hazırlama
Bu bölümde tanımlanan şirketler listelenir. Hangi şirkete ait beyanname
hazırlanacak ise ilgili şirketin sırasındaki ilgili beyanname butonu tıklanır.
Bütün şirketlere ait beyannameler sırası ile yapılacaksa F2-Güncelle butonu ile
işleme başlanır.
Beyanname hazırlama işlemine başlandığında kullanıcının karşısına
E-Beyanname Hazırlama İşlemleri ekranı gelir.

Ekran 12: E-Beyanname Hazırlama İşlemleri
Bu bölümden beyanname, GİB’in E-Beyan programından veya
İşletme/Muhasebe IV modüllerinden olmak üzere iki şekilde hazırlanabilir.
F2-EByn Kayıt butonuna basıldığında GİB’in e-beyan programı otomatik
açılır. İlgili beyannameye ait şirket ve düzenleme bilgileri otomatik doldurulur.
Beyannameye ait diğer bilgiler manuel olarak doldurulur. Bu buton yardımı ile
ayrıca daha önce Eta Kayıt ile hazırlanmış beyanname de açılabilir.

F3-Eta Kayıt butonu ile programın ilgili modülü (Muhasebe IV/İşletme) ve ilgili
beyanname otomatik açılarak kullanıcının beyanname hazırlaması sağlanır.
Kullanıcı açılan ilgili beyannameden xml dosyasını oluşturur ve kayıt eder.

Ekran 13: E-beyanname Hazırlama İşlemleri
Her iki şekilde de beyanname hazırlanıp ilgili ekranlardan çıkıldığında
“ETA PROGRAMINDAN XML DOSYASI OLUŞTURULDU!” mesajı gelerek
program beyanname hazırlama ekranına geri döner. Bir sonraki şirketin
beyannamesine geçilir. İşlem başarıyla tamamlandıktan sonra aşağıdaki
şekilde görüldüğü gibi “İŞLEM TAMAMLANMIŞ!” durumuna gelir.

Ekran 14: E-Beyanname Hazırlama İşlemleri

 E-Beyanname Paketleme
E-Beyanname Paketleme bölümünden daha önce hazırlanan beyannamelere
ait XML dosyaları Gelir idaresi Başkanlığının, İnternet Vergi Dairesine
gönderilmek üzere paketlenir.

Ekran 15: E-Beyanname Paketleme işlemleri
F2-Paketleme butonuna bastıktan sonra seçtiğimiz ilgili şirketin paketleneceği
sayfa açılır.

Ekran 16: E-Beyanname Paketleme işlemleri
F2-Paketleme butonuna bastıktan sonra Ekran 15’ deki gibi “PAKET
OLUŞTURMA İŞLEMİ TAMAMLANDI!” mesajı gelir.

Ekran17: E-Beyanname Paketleme işlemleri

 E-Beyanname Gönderme
E-Beyanname Gönderme bölümünden, daha önce paketlenen beyannameler
İnternet Vergi Dairesine, F2- Gönderme butonuna basılarak, daha önceden
tanımlanan internet vergi dairesi şifresi ile gönderilir.

Ekran 18: E-Beyanname Gönderme İşlemleri
 E-Beyanname Sorgulama
E-Beyanname Sorgulama bölümünden, daha önce gönderilen beyannamelerin
durumları sorgulanır. Gönderilen beyannameler ile ilgili hata, onay bilgileri bu
bölümden takip edilir.

Ekran 19: E-Beyanname Sorgulama İşlemleri
 Onaylanan Beyannameleri İndirme
Onaylanan Beyanname İndirme bölümünden, daha önce gönderilip, Gelir
İdaresi Başkanlığında onaylanmış olan beyannamelerin, tahakkuk ve
beyanname dökümleri PDF formatında indirilir ve arşivlenmek üzere saklanır.
İndirme işlemi sırasında işlem takip tablosuna ödeme takibi amacı ile tahakkuk
rakamları otomatik kayıt edilir.
 E-Beyanname Ödeme Takibi
E-Beyanname Ödeme Takibi bölümünden, tahakkuk edilmiş beyannamelerin
ödeme bilgileri takip amacı ile bu bölüme kayıt edilir. Bu bölümde ayrıca
mükelleflere ve beyanname sahiplerine bilgi vermek amacı ile beyannamelerin
tahakkuk belgeleri ve beyanname dökümleri görüntülenir.

 E-Beyanname Raporları
E-Beyanname modülünde yapılan işlemlere ait detay ve özet bazlı raporlar
alınabilir. Bu raporlardan bazıları:
E-Beyanname İşlem Takip Raporu
Bu rapordan tüm şirketlere ait, tüm beyannamelerin durum bilgileri
sorgulanır ve raporlanır. Hangi beyanname hazırlandı, hangi
beyanname gönderildi gibi bilgiler sorgulanabilir.

Ekran 20: E-Beyanname İşlem Takip raporu

Verilmesi Gereken Beyanname Listesi
Bu rapordan beyannamelerin işlem durumlarına göre yapılmayan
beyannameler listelenir. Örneğin, hazırlanmayan beyannameler bu
bölümden listelenebilir.

Ekran 21: Verilmesi Gereken Beyanname Listesi

 E-Beyanname Modül İşleme
E-Beyanname modülünde yapılan işlemlerin son aşaması E-Beyanname
Modül İşleme bölümüdür. Bu bölümden PDF dosyaları indirilerek son aşaması
tamamlanmış beyannamelerin, ay parametreleri toplu olarak düzenlenir.
Bu ekrana girildiğinde PDF dosyaları indirilmiş olan beyannameler listelenir.
F2-Kayıt butonuna basıldığında listelenen beyannamelerin Ay/Yıl
parametreleri sonraki dönem olarak topluca değiştirilir, kullanıcı bütün
şirketlerdeki beyannamelerin tarihlerini tek tek değiştirmek zorunda kalmaz.

