
İTHALAT
GELİŞTİRMELER

1. Kalem bazlı İthalat Raporunda 56 kodlu verginin
"Matrahı,Oranı, Ödeme şekli ve Tutarı gelecek şekilde
geliştirilmiştir.

2. İthalat sistemi>Veri girişi>İthalat beyannamesinde bazı
tarifelerde tarife çalıştırdığımızda tebliğ seçim ekranı(
gelmektedir. Bu ekrandan gerçek bir belgeye bağlanmayan
bir kalem olur ise çift tıklayarak edi belgeye atması
sağlanmaktadır.
Bu durumda sistemde edi belgede tebliğ seçim alanını
True (işaretlemektedir) yapmaktadır. Muhasebe
sistemi>Fatura Girişi>Müşteri komisyon aracılığı ile
faturalandırma işlemi yaparken sistem iş takibe bağlanan
komisyondan hesaplama yapmaktadır.Bu durumdaki
beyannamelerde yani tebliğ seçimde işaret var ise gerçek
bir belge olmaması sebebi ile komisyon hesaplaması
yapmaması,işaret olmayan kalemler içinde komisyon
hesaplaması yapması sağlanmıştır.

3. İthalat Sistemi /2.Veri Girişi/A.İthalat beyannamesi/Sayfa
2. Kalem yurt dışı gider alanı  veya  hesaplama sayfasında
Yurt Dısı Diğer Tutar Alanı dolu ise Hesaplama sayfasında
ki Yurt Dışı Diğer Tutar Açıklama alanı boş olamaz .
Tamam butonunda Kontrol sağlanmaktadır ve bu alan boş
ise devam etmemektedir.

● İthalat Sistemi /2.Veri Girişi/A.İthalat
beyannamesi/Hesaplama Sayfasında Ki Diğer
Tutar Alanı dolu ise Diğer Tutar Açıklama Boş
olamaz.Tamam da kontrol sağlanmakta ve boş
ise devam etmemektedir.



● Girilen Tutarlar Bölümünde Yurt Dışı Diğer Tutar
Alanı Dolu ise YD Diğer Açıklama Alanı boş
olmaz.Tamam butonunda kontrol edilmektedir,
boş ise devam etmesine izin vermemekteyiz.

4. İthalat Sistemi/2.Veri girişi/A.İthalat beyannamesi
üzerinde bulunan HAT BİLDİR  yazısı
kaldırılmıştır."Gönderilmeyen iştakip mailleri var.Lüften
logları kontrol ediniz." uyarısı ise üst üste değil sağ tarafa
devam edecek şekilde ayarlanmıştır.

5.Resmi Gazetede yayınlanan 4107 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararıyla açıklanan değişikliklerde, İthalat Rejimi Kararı I
sayılı Listede yer alan işlenebilir tarım ürünlerinde bulunan
dipnotlarda yapılan değişikliğe istinaden toplu konut fonu
kaldırılmış ve yerine ek mali yükümlülük uygulaması
getirilmiştir gerekli güncelleme sisteme ilave edilmiştir.

HATALAR
1. İthalat Sistemi/3.Sorgulama/O.Belge Takip Stok

Raporu ekranı üzerinden sorgulandığında  form
üzerinde Kalan Miktar Sıfır olanları ve Kapananları
göster check box işaretlendiğinde yada
işaretlenmeden sorgulandığında sonuç hatalı
gelmekte idi düzeltildi.

2. İthalat Sistemi/6.Aktarımlar/L.Excelden
Beyannameye Aktar ekranında 1 dosya aktarımı
sağlandıktan sonra dosya no boşaltılıp yeni excel
seçilip tekrar aktarım sağlandığında önceki dosyanın
navlun bilgileri aktarılmakta idi bu sorun
düzeltilmiştir.



3. İthalat Sistemi/ 3. Sorgulama / A. Beyanname
Bazında kısmında Sorgulama Parametresi olarak Mal
Cinsi bilgisiyle kur tarihi veya tescil tarihi girilirek
sorgulama yaptığımızda uyuşan kayıtlar rapor ekrana
gelmektedir.
Rapor Butonu kısmında gelen seçeneklerden 4-
EXCEL II (Kalem Bazında) ile rapor almak
istediğimizde Rapor Excel’e boş gelmekte idi hata
düzeltilmiştir.

İHRACAT
GELİŞTİRMELER

1. İhracat Sistemi/2.Veri girişi/A.İhracat
beyannamesi(FormGCB)/Rejim 3151 ise Kalemde
Muafiyet boş ise veya DIZIN ve D1A dışında bir muafiyet
ise :
Rejim 3151 girildiğinde kalemlerden bir tanesi 'D1A' veya
'DIZIN' olmalıdır.  uyarısı vermekte idik, uyarı “ Rejim 3151
girildiğinde kalemlerden bir tanesi 'D1A' ,'D1B','D3' veya
'DIZIN' olmalıdır .  olarak değiştirilmiştir.”

2. İhracat beyannamesinde kopyalama işlemi yapıldığında
tüm bilgileri kopyala seçeneği seçildiğinde "Sorumlu ve
Sorumlu No" alanları da yeni dosyaya kopyalanacaktır,
diğer seçeneklerde ise kopyalanmayacaktır.



MUHASEBE
GELİŞTİRMELER

1. Muhasebe Sistemi>Diğer>Para Talep Formu [FormNo:278]
> Yazdır > LİSTE (EXCEL) raporuna “Para Geldi” ve “Para
Geldi Tarih” bilgileri eklenmiştir.

2. Muhasebe Sistemi > Aktarımlar > E-fatura > Evrim
Entegrasyon(Doğan,ISIS Entegrasyon) "Gönderilen
Faturalar" bölümündeki Sorgulama kısmına  TARİH seçim
ekranı eklenmiştir.Tarih başlığında "Fatura Tarihi" ve
"Gönderim Tarihi" olmak üzere 2 seçim bulunmaktadır.

3. Fatura çıkmamış dosyalar raporunda R tipi olan
dosyalarda kullanıcı bilgisi gelmesi sağlanmıştır.

4. Muhasebe sistemi > Aktarımlar > e-arşiv > Bimsa
entegrasyonu faturayı gönderdikten sonra entegratöre
giden xml ve görüntüde türkçe karakterlerde bozulma var,
düzeltilmiştir.

5. Ziraat bankası üzerinden yapılan para transfer eft
işlemlerinde giden xml de adı soyadı alanında türkçe
karakter sorunu yaşanmaktadır, düzeltilmiştir.

6. Faturalandırmalarda Tevkifatlı işlemlerde 1.000 TL Sınırı
01.07.2021 tarihi itibariyle 2.000 TL olarak mevzuatsal
olarak güncellenecektir.Bu tutarın ayarlanması için
Users>Sistem>İni Dosya Ayarları>Muhasebe
İni>Başlı='FATURA'>Alt Başlık='TevkifatSınır' kolonu
açılmıştır. Buraya yazılacak tutar tevkifatlı işlemlerdeki
sınırı belirleyecektir.



HATALAR
1. BS/BA raporunda alış KDV tutar ve Alış toplam bazı

kayıtlarda  2 katı gelmektedir , düzeltilmiştir.

DENİZ NAK.

HATALAR
1. Deniz Nakliye üzerinden Oluşturulan gider faturaları

Dosyasına ait olmayan ara konşimentolarla fatura
oluşturmasını engelleyecek yapıyla ilgili çalışma
yapılmıştır.

HAVA KARGO

GELİŞTİRMELER
1. Hava kargo nakliye programında traxona gönderim için

oluşan mesajın sonuna SPH/EAP bilgisinin eklenmesi
sağlanmıştır.




