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           İZMİR   
     04.04.2019  
Sayı  : YMM.03.2019-34 
Konu: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği Yayınlamıştır. 
 
 
 
 
 Muhasebe Müdürlüğüne, 
 
 04.04.2019 tarihli Resmi Gazete “GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL 
TEBLİĞİ” yayınlanmıştır.  
 
 Tebliğ ile Çevre Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetler için 
ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların belirlenmiştir. 
 

 1) Geri Kazanım Katılım Beyannamesi elektronik ortamda Vergi Dairesine verilecektir. 
 
 Gelir/kurumlar vergisi mükellefi olsun olmasın tüm beyannameler elektronik ortamda 
verilecektir. gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi 
yönünden bağlı olduğu, mükellef olmayanlar ise gerçek kişilerde yerleşim yeri, kurumlar için ise 
kanuni merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine verilecektir. 
 
 Geri Kazanım Katılım Beyannamesi 2872 sayılı Kanuna ekli  (1) sayılı listede yer alan 
ürünlerden satış noktalarınca tüketicilere/kullanıcılara verilen plastik poşetler için ödenmesi gereken 
geri kazanım katılım payının bildirilmesine ilişkin beyannameyi kavramaktadır. 

 
 2) Kurumlar Verisi mükellefleri aylık, diğerleri 3 aylık dönemler halinde beyanname 
verecektir. 
 Kurumlar vergisi mükellefleri aylık, diğerleri 3 aylık dönemler halinde vereceklerdir. 3 er 
aylık dönemler; 
 a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart. 
 b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran. 
 c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül. 
 ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık olarak belirlenmiştir. 
 
 3) Beyannameler dönemi takip eden ayın 24 üne kadar verilecektir. 
 
 Tüketicilere/kullanıcılara verilmek üzere plastik poşet temin ederek toptan ve/veya 
perakende olarak mal veya ürün satışını yapanlar beyanname vermekle yükümlü olup, dönem içerisinde 
teslimi olmasa dahi beyanname vermeleri gerekmektedir. 

 
 4) Beyannameler kim tarafından verilecektir. 
 
 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 340 ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan diğer 
düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan 
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mükellefler ve Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte geri kazanım katılım 
payını beyan etme zorunluluğu bulunanlar elektronik ortamda kendileri gönderebileceklerdir. 
 
 Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kendileri tarafından elektronik ortamda 
beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre alan mükellefler mevcut kullanıcı kodu, 
parola ve şifrelerini kullanarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini gönderebileceklerdir. 
 
 Elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan gerçek ve tüzel 
kişiler; mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak müşterileriyle/üyeleriyle aralarında 
daha önce düzenlemiş oldukları mevcut sözleşmelerine dayanarak (yeni bir sözleşme düzenlemeden) 
müşterilerine/üyelerine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda 
gönderebileceklerdir. 
 
 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:486)’nde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda 
vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere “Defter-Beyan 
Sistemi”ni kullanma yetkisi bulunan meslek odalarının üyelerine ait beyannameleri elektronik ortamda 
göndermeleri mümkündür. 
  
 5) Geri Kazanım katılıp yapının beyanı ve ödenmesi: 
 
 Tahakkuk eden geri kazanım katılım payı, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar, vergi 
daireleri veznelerine, PTT işyerlerine, anlaşmalı bankalara ödenebileceği gibi Başkanlığın internet 
adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı ve banka hesabından havale yöntemi ile de 
ödenebilecektir. 
 
 Ödenmemesi durumunda gecikme zammı uygulanacaktır. 
 
 Beyanname süresinden sonra verilirse gecikme zammı ile beraber tahakkuk ettirilerek 
tahakkuk eden tutarın 1 ay içerisinde ödenmesi gerekir. 
 

 6) Ceza uygulaması  
 
 - Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit 
edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü, 
 
 - Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi hükmü gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından idari 
yaptırım uygulanacağı, 
 
 - Bu Tebliğ kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar 
hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2872 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi doğrultusunda işlem 
tesis edileceği yine tebliğde belirtilmiştir. 
 
 Yine tebliğde düzeltme ve geçiş ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. 
 

Saygılarımızla. 
Sun Bağımsız Denetim ve 
Yeminli Mali Müşavirlik  
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