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Datasoft Yazılım 

KDV1 Beyannamesi Versiyon KDV_28 

7143 6/2a Maddesine Uygun  

XML Dosyasını Oluşturan Güncelleme Kılavuzu 
 

Gelir İdaresi Başkanlığı 7143 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin 2/a bendine göre Kayıtlarda yer aldığı 

halde işletmede mevcut olmayan emtianın KDV1 Beyannamesinde Beyanı ile ilgili yayınlanan tebliğin 

ilgili bölümü aşağıdadır. 

  

B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN 

EMTİA 
 

7143 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükmü ile gelir ve kurumlar vergisi 

mükelleflerine, kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, bu Kanunun 

yayımlandığı ayı izleyen üçüncü ayın son iş günü olan 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar 

fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve 

beyanlarına intikal ettirmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri 

imkanı verilmiştir. 

Ayrıca 7143 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile eczanelere, stoklarında 

kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü 

ayın son iG günü olan 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar maliyet bedeli üzerinden fatura 

düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilme imkanı tanınmıştır. 

 

1- Kapsam 
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin hüküm, bütün gelir ve kurumlar 

vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Uygulama kapsamına; ferdi işletmeler, adi ortaklıklar, kollektif 

Şirketler, adi komandit Şirketler ile sermaye Şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek 

ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve iş ortaklıkları dahil bulunmaktadır. 

Stoklarda kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçlara ilişkin hükümden ise sadece Eczane 

Ruhsatnamesi bulunan KDV mükellefleri yararlanabilir. 

 

2- Belge Düzeni 
Madde kapsamında düzenlenecek faturalarda alıcıya ilişkin bilgiler yerine, “Muhtelif Alıcılar (7143 

sayılı Kanunun 6/2 maddesi çerçevesinde düzenlenmiştir)” ibaresi yazılacaktır. 

 

3- Değer Tespiti 
Faturada yer alacak bedel, söz konusu emtia ile aynı neviden olan emtiaların gayri safi kar oranı 

dikkate alınarak tespit edilecektir. 

Gayri safi kar oranının yasal kayıtlardan tespit edilemediği hallerde, mükellefin bağlı olduğu meslek 

odalarının belirleyeceği oranlar esas alınacaktır. 

Stoklarda kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçlar için bu ilaçların eczane kayıtlarında 

yer alan maliyet bedelleri esas alınacaktır. 



4- Vergisel Yükümlülükler ve Muhasebe Kayıtları 
Yukarıda açıklanan Şekilde faturalanan ve yasal defterlere kaydedilen emtia ile ilgili işlemler, 

normal satış işlemlerinden bir farklılık arz etmemektedir. 

Satış hasılatı yıllık gelir veya kurumlar vergisi matrahının hesaplanmasında dikkate alınacaktır. 

Bu kapsamda ödenmesi gereken katma değer vergisi, ilk taksidi beyanname verme süresi içinde, 

izleyen taksitler beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit 

taksitte ödenebilir. Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtia üzerinden 

hesaplanan KDV’nin beyan edildiği dönemde, ödenecek KDV’nin bu kapsamda belirtilen emtia 

üzerinden hesaplanan KDV’yi aşması hâlinde, emtia üzerinden hesaplanan KDV’ye isabet eden 

kısım üç eşit taksitte ödenebilecek, emtia üzerinden hesaplanan KDV’yi aşan ödenecek KDV tutarı ise 

ilgili dönem KDV beyannamesinin ödeme süresi içinde ödenecektir. Emtia üzerinden hesaplanan KDV 

tutarından daha düşük tutarda ödenecek KDV çıkması hâlinde ise ödenecek KDV tutarı üç eşit taksitte 

ödenebilecektir. Ancak talep edilmesi hâlinde, taksitlendirilebilecek tutarın defaten ödenebilmesi de 

mümkündür. 

 

Buna göre, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin faturada emtianın 

tabi olduğu oranda KDV hesaplanacak ve bu KDV ilgili dönem 1 No.lu KDV beyannamesinin “Matrah” 

kulakçığının, “7143 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki Bildirim” tablosuna kayıt yapılarak 

beyan edilecektir. 

Söz konusu beyannamede ödenecek KDV çıkması hâlinde kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede 

mevcut olmayan emtiaya ilişkin hesaplanan KDV tutarı, “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” 

tutarından düşülecektir. Bu hesaplama sonucu “Bu Dönemde Ödenmesi Gereken KDV” satırında yer 

alan tutar, 1 No.lu KDV beyannamesinin ödeme süresi içinde ödenecektir. 

 

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin beyanda bulunanların 1 No.lu 

KDV beyannamesinde “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” satırında bir tutar bulunması 

hâlinde bu Tebliğ ekinde yer alan ek (Ek:21) beyannamenin verilmesi zorunludur. Taksitlendirme 

imkanından yararlanmayı tercih etmeyenlerin, ilgili dönem beyannamesinin “Ödenmesi Gereken 

Katma Değer Vergisi” satırında yer alan tutarın tamamını defaten ödemeleri hâlinde, ek beyanname 

vermelerine gerek yoktur. 

 

Ek beyannamede (Ek:21) daha önce 1 no.lu KDV beyannamesindeki “Ödenmesi Gereken Katma 

Değer Vergisi” tutarından, “Bu Dönemde Ödenmesi Gereken KDV” satırında yer alan tutar 

düşülecek ve kalan tutar taksitlendirilecektir. 

 

“Bu Dönemde Ödenmesi Gereken KDV” satırında yer alan tutarın “0” olması hâlinde 1 no.lu KDV 

beyannamesindeki “Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi” tutarı taksitlendirilecektir. 

 

Taksitlendirilecek tutarın ilk taksidi ek beyannamenin verilme süresi içinde, izleyen taksitler 

beyanname verme süresini takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit taksitte 

ödenecektir. 

 

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin beyanlara yönelik olası 

hesaplama ve ödeme tablosu aşağıda yer almaktadır. 

 



 İlgili Dönem 

Hesaplanan 

KDV Toplamı 

(TL) 

 

7143 Sayılı 

Kanun (6/2a) 

Hesaplanan 

KDV (TL) 

İlgili 

Dönem 

İndirim 

KDV 

Toplamı 

(TL) 

Ödenmesi 

Gereken 

KDV (TL) 

 

1 Nolu KDV 

Beyannamesi 

Ödenecek 

KDV (TL) 

(EK:21) 

Beyannamesi 

Ödenecek 

KDV (Taksitli) 

(TL) 

1.Durum 100.000 50.000 200.000 - - - 

2.Durum 100.000 50.000 20.000 130.000 80.000 50.000 

3.Durum 100.000 50.000 120.000 30.000 - 30.000 

 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere ilk durumda 1 No.lu KDV beyannamesinde “Ödenmesi 

gereken Katma Değer Vergisi” satırında herhangi bir tutar olmadığından ek beyanname (Ek:21) 

verilmeyecektir. 2 ve 3 üncü durumlarda ise ek beyannamenin (Ek:21) verilmesi zorunludur. 

Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtianın ÖTV’ye tabi olması hâlinde, ilgili 

mevzuatına göre hesaplanacak ÖTV’ye faturada yer verileceği ve bu emtianın tabi olduğu genel 

beyan usul ve esasları dahilinde ilgili dönemde beyan edilip ödeneceği tabiidir. 

Stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçlara ilişkin faturada maliyet bedeli 

üzerinden %4 oranında hesaplanan KDV, örneği bu Tebliğ ekinde yer alan (Ek:22) beyanname ile kağıt 

ortamında veya 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar 

doğrultusunda elektronik ortamda beyan edilecektir. 

 

Beyanname, en geç 30 Kasım 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilecek ve tahakkuk edecek 

vergi de aynı süre içinde ödenecektir. Ödenen bu vergi, hesaplanan KDV’den indirilemez, gelir ve 

kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz. 

 

Fatura düzenlenmek suretiyle bu bölümde açıklandığı şekilde hasılatı kayıtlara intikal ettirilen emtia 

ve ilaçların daha önceki dönemlerde satıldığının tespit edilmesi hâlinde, düzeltmeye tabi tutulmuş 

stoklarla ilgili olarak geçmişe yönelik tarhiyat yapılmayacağı gibi ceza ve faiz de uygulanmayacaktır. 

 



 

Datasoft Yazılım Programlarında Yapılacak İşlemler: 
 

Güncellemenin Yüklenmesi 
1. Yükleme yapmadan önce lütfen yedekler alınır. 

2. http://www.datasoft.com.tr/swap/datasoft_seri2018_kur.exe adresinde yayınlanan 

güncelleme Datasoft Programlarının çalıştığı dizine kaydedilip açılır. 

Genel Muhasebe Programında Yapılacaklar: 
 

1. Genel Muhasebe Programında 7143 Sayılı Kanunun 6/2a maddesinden yararlanacak olan 

firmaya giriş yapılır. 

Hesap Planı İşlemlerinde: 
a. 7143/2a maddesinde belirtilen kurala uygun satış işlemlerinin kaydının yapılacağı 

(KDV oranı da dikkate alınarak) Gelir Hesapları tanımlanır. 

b. 7143/2a maddesinde belirtilen kurala uygun satış işlemlerine ait KDV Hesaplarının 

kaydının yapılacağı KDV Hesapları tanımlanır ve Satış Hesapları ile ilişkilendirilir. 

 

 
 

 

2. Muhasebe Kayıtlarının Yapılması 

a. Kayıtlarında yer aldığı hâlde 

işletmelerinde mevcut olmayan 

emtialar için öncelikle “Muhtelif 

Alıcılar” için Satış Faturası düzenlenir. 

b. Satış Faturasında malın cinsi, miktarı, 

birim fiyatı, tutarı, KDV Oranı, KDV 

Tutarı ve toplam tutar bulunur. 

c. Bu satış faturası (normal satış 

işlemlerinde olduğu gibi) 7143/2a 

maddesi için yeni tanımlanan 

muhasebe hesaplarına kaydedilir. 

d. Satışa ait hesaplanan KDV, oranı da dikkate alınarak 7143/2a maddesi için yeni 

tanımlanan KDV hesaplarına kaydedilir. 

http://www.datasoft.com.tr/swap/datasoft_seri2018_kur.exe


KDV Beyannamesi tanımının güncellenmesi: 
 

e. Muhasebe Ana Menü Beyannameler 

KDV Beyannamesi KDV Beyannamesi 

Tanımı bölümüne girilir. 

f. Tanımın en son satırından sonra 7143 

6/2a maddesi için tanımlanan Satış ve 

KDV hesapları tanıma eklenir. 

g. Alan No alanında F1 fonksiyon tuşuna 

basılır. Açılan pencerede de görüleceği 

üzere: 

 200 %01 Satış 

 201 %01 KDV 

 202 %08 Satış 

 203 %08 KDV 

 204 %18 Satış  

 205 %18 KDV için tanımlanır. 

h. 7143 Sayılı Kanunun 6/2a maddesinden 

yararlana işlemler için sadece 1 KDV 

oranına ait satış var ise bu satışa uygun 

tanım yapılması yeterlidir.  

 

 

 

 

 

Beyannamenin düzenlenmesi 
i. “e-Beyanname” XML oluştur bölümüne 

girilir. 

j. Beyanname döneminde; 7143 6/2a 

maddesinden yararlanıldığı ay girilir. 

k. F2 Fonksiyon tuşuna basılarak Beyanname 

Parametreler bölümüne geçilir. 

l. Ödeme Yöntemi tercih edilir.  

m. Önemli: 7143 SK 6/2a Ödemesinin, 

Ödeme yöntemi 3 Taksit tercih edilmiş ise 

KDV Sonuç hesapları faklı 

hesaplanmaktadır. Ayrıca ödeme yöntemi 

3 taksit seçilmiş ise KDV Beyannamesi EK-

21 1015D hazırlanarak Vergi Dairesine 

verilir. 

 

 
 



7143 SK 6/2a maddesinden yararlananların Ödeme Yöntemi Peşin ve 

3 Taksitli olması durumlarının mukayese edilmesi: 

 

 

 
Önemli Not: Ödeme Yöntemi 3 Taksit seçildiğinde beyannamenin ekran görüntüsünün en altında 

gözüken 7143 SK 6/2a Taksit nedeniyle mahsup edilen 27,000.00 TL tutar EK-21 ile beyan edilecektir. 

EK-21 Beyannamesinin doldurulması sırasında 

Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi : 25,200.00 (Satır 39) 

7143 Sayılı Kanunun (6/2-a) Hesaplanan Katma Değer Vergisi : 27,000.00  

Bu Dönemde Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi :              .00 (En Son satır) 

7143 SK (6/2-a) Taksitlendirilecek Katma Değer vergisi (6-8) : 25,200.00 

Görüldüğü üzere 7143 6/2a için hesaplanan 27,000.00 KDV tutarı değil, ödenmesi gereken KDV tutarı 

olan 25,200.00 TL 3 taksit te ödenecektir. 



İşletme Defteri Programında Yapılacaklar: 
 

İşletme Defteri Programında 7143 Sayılı Kanunun 6/2a maddesinden yararlanacak olan 

firmaya giriş yapılır. 

KDV Grupları Tanımında: 
a. 7143/2a maddesinde belirtilen 

kurala uygun satış işlemlerinin 

kaydının yapılacağı (KDV oranı 

da dikkate alınarak) KDV 

Grupları tanımlanır. 

b. Tanımlanan KDV Grupları KDV 

Beyannamesi Kolonunda 

90.Alan 7143 SK (6/2a) alanı ile 

ilişkilendirilir. 

c. KDV Grupları Tanımı kaydedilir. 

Gelir Kayıtlarının Yapılması: 
d. İşletme Defteri Gelir Bilgileri 

Girişinde 7143 SK 6/2a maddesi 

için düzenlenen faturanın tarihi, 

fatura numarası ve açıklama 

girilir. 7143 6/2a için 

tanımlanan KDV grubu seçilir. 

KDV oranlarına uygun olarak 

satış tutarı girilir. Program KDV 

tutarını otomatik 

hesaplayacaktır. 

Beyannamenin Düzenlenmesi: 
 

e. Beyanname ve Raporlar 

Menüsü KDV Beyannamesi 

bölümüne girilir. 

f. Beyanname dönemi girilir ve F2 

fonksiyon tuşuna basılarak 

Beyanname Parametreleri 

bölümüne girilir. 

g. 7143 6/2a Ödeme Yöntemi 

tercih edilir.  

h. Ödeme Yöntemi tercih edilir.  

 

Önemli: 7143 SK 6/2a Ödemesinin,  

Ödeme yöntemi 3 Taksit tercih edilmiş ise KDV Sonuç hesapları faklı hesaplanmaktadır. 

Ayrıca ödeme yöntemi 3 taksit seçilmiş ise, KDV Beyannamesi EK-21 1015D hazırlanarak 

Vergi Dairesine verilir 

 



7143 SK 6/2a maddesinden yararlananların Ödeme Yöntemi 3 Taksitli 

olması durumunda Beyanname Değerleri aşağıdaki gibi olacaktır: 

 

 

     
 

Önemli Not: Ödeme Yöntemi 3 Taksit seçildiğinde 

beyannamenin ekran görüntüsünün en altında 

gözüken 7143 SK 6/2a Taksit nedeniyle mahsup 

edilen 27,000.00 TL tutar EK-21 ile beyan 

edilecektir. EK-21 Beyannamesinin doldurulması 

sırasında 

Ödenmesi Gereken Katma Değer Vergisi : 4,500.00 (Satır 39) 

7143 Sayılı Kanunun (6/2-a) Hesaplanan Katma 

Değer Vergisi : 7,000.00  

Bu Dönemde Ödenmesi Gereken Katma Değer 

Vergisi :              .00 (En Son satır) 

7143 SK (6/2-a) Taksitlendirilecek Katma Değer 

vergisi (6-8): 4,500.00 

Görüldüğü üzere 7143 6/2a için hesaplanan 

7,00.00 KDV tutarı değil, ödenmesi gereken 

KDV tutarı olan 4,500.00 TL 3 taksit te 

ödenecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


