
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BBAAĞĞLLII  KKDDVV  HHEESSAAPPLLAARRII  VVEE  FFİİŞŞ  KKAAPPAAMMAA  
BBİİLLGGİİLLEERRİİ  İİLLEE  HHIIZZLLII  FFİİŞŞ  GGİİRRİİŞŞİİ  

  
Matrah hesaplarına bağlanan KDV ve fiş kapama bilgileri sayesinde programınız fiş kayıtlarında 
büyük kolaylık sağlıyor. Sadece matrah satırlarını yazdığınızda fişin diğer satırları otomatik 
oluşmaktadır. Üstelik, tanımlanması ve uygulanması son derece kolaydır. 
 
Nasıl Tanımlanır? 
 
Muhasebe modülünde Hesap Planı / Eski Hesap  bölümüne girilerek KDV hesabı bağlanacak 
matrah hesabı seçilir. Örnekte %1 li Yurt İçi Satı şları  takip edilen 600 01 hesabını kullanılacak. 
Bu hesaba bağlanacak KDV hesabı ise 391 01 %1 Hesaplanan KDV Hesabı  olacak.  İlgili 
hesap seçildikten sonra Diğer Bilgiler  sayfasına geçilir. 
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• Diğer bilgiler sayfasında Bağlı KDV Hesabı  başlığı altında bulunan; 
 

o KDV Hesap Kodu  sahasına matrah hesabına tanımlanacak KDV hesabı 391 01 
yazılır. 

o KDV Oranı  sahasına matrah hesabının KDV oranı 1 yazılır. 
o KDV Dahil/Hariç sahasına KDV dahil hariç bilgisi yazılır.  

�  KDV Hariç seçilir  ise fiş girişi sırasında KDV tutarı, matrah ile KDV oranı 
çarpılarak hesaplanır. 

� KDV Dahil seçilir  ise fiş girişi sırasında KDV tutarı tanımlanan KDV 
oranına göre matrah tutarını içinden ayıklanarak hesaplanır 

� Fiş Girişi Sırasında seçilir  ise KDV tutarı dahil ya da hariç değişken 
olabileceği düşünülerek kısayol tuşuna (CTRL+B) bağlı olarak manüel 
olarak hesaplanır.  

o Açıklama sahasına KDV satırına sabit bir açıklama taşınması isteniyor ise bu 
açıklama yazılır. 

 
• Satır Veri Kopyalama  başlığı altında bulunan Açıklama, Döviz ve Diğer kutucukları 

işaretlendiğinde işaretlenen kolonlardaki bilgiler KDV satırındaki ilgili kolonlara taşınır. 
• Bağlı Kapatma Hesabı bölümü fişin her zaman sabit bir hesap ile kapatıldığı durumlarda 

kullanılır. Örneğin 600 01 hesabını kullandığımız her durumda fiş 100 001 Kasa hesabı  
ile kapanıyor ise Kapatma Hesap Kodu’na bu bilgi yazılır.  
 

 
 
Matrah hesabına bağlanacak KDV hesabı tanıtıldıktan sonra fiş girişi sırasında hesaplamanın 
otomatik olması için Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler  bölümüne girilerek Fiş 
Parametreleri  başlığı altında bulunan Bağlı KDV İşlemleri  parametresi işaretlenir. 
 



 
 
Nasıl Uygulanır ? 
 
Bütün bu tanımlamalar yapıldıktan sonra muhasebe fişi girişi sırasında ilgili matrah hesabı 
seçilip evrak no, BA/BS kodu,  açıklama  bilgisi yazılıp borç/alacak alanı üzerinde enter tuşuna 
basıldığında diğer satırlar otomatik olarak oluşacaktır. 
 

 
 
Bir matrah hesabında KDV değerinin dahil ya da hariç uygulamasının net olmadığı ve fiş 
içerisinde bu hesaplamanın manuel yapılmak istendiği durumlarda; 

• İlgili matrah hesabındaki KDV Dahil/Hariç parametresi 0-Fiş Giriş Sırasında  olarak 
seçilir. 

• Servis / Sabit Tanımlar / Parametreler  bölümüne girilerek Fiş Parametreleri  başlığı 
altında bulunan Bağlı KDV İşlemleri  parametresinin işareti kaldırılır. 

• Fiş içerisinde Ctrl+G (KDV Dahil/Hariç değiştirme) tuşu ile uygun durum seçilir. 



Fiş içerisinde ilgili matrah hesabı seçilip evrak no, BA/BS kodu,  açıklama  bilgisi yazılıp  
borç/alacak alanı üzerinde Ctrl+B (Bağlı KDV Hesaplama) tuşuna basılarak diğer satırların 
otomatik oluşması sağlanır. 
 


