15xx Versiyonu 19.06.2018 Tarihli Sürüm İçeriği

1. 01.06.2018 tarihinde BA-BS bildirim formlarında yapılan değişiklik programlarımıza
eklenmiştir.
Form Ba versiyonu FORMBA_6, form Bs versiyonu FORMBS_6 olmuştur.
7143 Sayılı Kanun ile ilgili yayınlanan Genel Tebliğ gereğince, BA formunun “Soyadı/Adı
Unvanı” bölümüne “Muhtelif Satıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/1)”, “Vergi Kimlik Numarası”
bölümüne (3333333333), Bs formunun “Soyadı/Adı Unvanı” bölümüne “Muhtelif Alıcılar (7143
sayılı Kanun Madde 6/2)”, “Vergi Kimlik Numarası” bölümüne (4444444444) yazılacaktır.

Programlarımızda istenilen işlemi gerçekleştirebilmek için,
A. Muhtelif Satıcılar için, Satın alma ve tedarikçi yönetimi / kartlar / cari hesap tanıtım kartı
sekmesinde unvanı “Muhtelif Satıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/1)” olan cari hesap
tanıtım kartı açılmalı,

B. Muhtelif alıcılar için, Satış ve müşteri yönetimi / kartlar / cari hesap tanıtım kartı
sekmesinde unvanı, “Muhtelif Alıcılar (7143 sayılı Kanun Madde 6/2)” olan cari hesap
tanıtım kartı açılmalı ve vergi kimlik numaraları yukarıdaki şekilde tanımlanmalıdır.

2. 07.06.2018 tarihinde Muh ve MuhSGK kodlu muhtasar beyannamelerde yapılan aşağıdaki
değişikler programlarımıza eklenmiştir.
Muhtasar e-Beyanname versiyonu MUH_34, Muhtasar ve Prim Hizmet e-Beyannamesi
versiyonu MUHSGK_6 olmuştur.
A. "İstihdam Teşvikine İlişkin Bildirim" programlarımıza eklenmiştir.
B. MUH kodlu muhtasar beyannamenin "Ekler" kulakçığında bulunan "İşyeri Bilgileri"
bölümüne "Toplam İşçi Sayısı" alanı eklenmiştir. Bu alana işyeri SGK numarası bazında,
toplam çalışan işçi sayısı eklenecektir.

3. 05.06.2018 tarihinde 1 No.lu KDV Beyannamesinde yapılan değişiklik programlarımıza
eklenmiştir.
KDV e-Beyanname versiyonu KDV1_28 olmuştur. Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede
mevcut olmayan emtiaya ilişkin düzenlenecek faturalar için, 1 no.lu KDV beyannamesinin Matrah
kulakçığına "7143 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler" tablosu eklenmiştir.
7143 sayılı Kanunun 6/2-a maddesi gereği 1 no.lu KDV beyannamesinin Matrah
kulakçığına "7143 Sayılı Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler" tablosu eklenmiştir.
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaya ilişkin düzenlenecek faturalar için
hesaplanacak KDV, ilgili dönem 1 No.lu KDV beyannamesinin "Matrah" kulakçığının, "7143 Sayılı
Kanunun (6/2-a) Maddesi Kapsamındaki İşlemler" 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.

4. Henüz GİB tarafından KDV beyannamesinde kullanılmaya başlanmayan fakat yakın bir
tarihte kullanılacak istisnalar ‘Tam istisna kapsamına göre işlemler’ tablosuna eklenmiştir.

19.06.2018 tarihli ve 15.19d versiyon numarasına sahip programların güncellemesi
için, http://crm.mikro.com.tr ye alternatif indirme linkleri aşağıdadır.

Güncelleme hizmetine sahip değilseniz alternatif güncelleme linklerini de
kullanmayınız. Güncelleme hizmetine sahip olduğunuzu, kuruluş programına girip
Mikro Asistan kaydı (504002) menüsünü açtıktan sonra Online hizmetler bitiş tarihinizin
günün tarihi ve sonrası olduğunu teyit ediniz.

Mikro Asistan Kaydınız ile ilgili 0850 225 10 10 numaralı telefonumuzu aradıktan sonra önce 1’i
ardından 3 ‘ü tuşlayarak bilgi edinebilirsiniz.

Series 9000
Seri9000_v15xx_Server_Setup.exe için, https://we.tl/wIPMDYuJdQ
Seri9000_v15xx_Client_Setup.exe için, https://we.tl/bnxbvASLV4
Seri9000_v15xx_Buro9000_Setup.exe için, https://we.tl/3Ou9UQ0QK6
Seri9000_v15xx_eDefter_Setup.exe için, https://we.tl/BH4AtjxqDq

Standart Seri
Standard_v15xx_Server_Setup.exe için, https://we.tl/3oEeWGOzvk
Standard_v15xx_Client_Setup.exe için, https://we.tl/WchOnNEuE8
Standard_v15xx_MikBuro_Setup.exe için, https://we.tl/jzjpfqeiOo
Standard_v15xx_eDefter_Setup.exe için, https://we.tl/JwqA95KY1c

Ekonomik Seri
Ekonomik_v15xx_Server_Setup.exe için, https://we.tl/mDaVymBeNj
Ekonomik_v15xx_Client_Setup.exe için, https://we.tl/EZvialGsll
Linklerinden kullanmış olduğunuz seriye ait kurulum programlarını indirebilirsiniz.

Uygulamalar hakkında detaylı bilgi, soru ve ek bilgi talepleriniz için 0850 225 10 10
numaralı telefonumuzdan destek hattımıza ulaşabilir veya crm.mikro.com.tr
adresimizde destek sekmesinden maillerinizi bize iletebilirsiniz.
Retail ürünlerimizi (Mikshop, Mikroshop) Yeni Nesil ÖKC ile kullanıcılarımız, POS Setup
kurulum dosyasını, linkinden indirebilirsiniz.

https://we.tl/uLqeW3ypyX

Teknik düzenlemeler
Tablo (Tables), görünüm (views), fonksiyon (functions), stored prosedure
değişikliklerinin yer aldığı Teknik düzenlemeleri, aşağıdaki linkde yer alan dokumandan
inceleyebilirsiniz.
https://drive.google.com/open?id=1uXgSQpbrUWHtxKpYv0ymKWwjnQe2WkEI

