
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

DUYURU: 05.04.2019/32 
 

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ  
GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 

 
22.02.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “7166 sayılı Kanun” ile “2872 sayılı Çevre 
Kanunu”nun ek 11. maddesinde değişiklik yapılarak geri kazanım katılım paylarının ürünün 
piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna kadar 
ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, gelir veya kurumlar 
vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek ödeneceği belirtilmiş ve konuya ilişkin 
açıklamalarımız 25.02.2019 tarihinde yayınladığımız Rehber’de yer almıştı.  
 
Bu defa, 04.04.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesi Genel Tebliği” ile, 2872 sayılı Çevre Kanunu’na ekli listede yer alan geri kazanım 
kapsamındaki ürünlerden yalnızca plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının 
beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre, plastik poşetleri (alışveriş 
torbalarını) yurt içinde piyasaya arz edenlerin, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın, bunlara ilişkin geri kazanım katılım paylarını belirlenen usul ve 
esaslar çerçevesinde ilgili vergi dairesine takip eden ayın 24. günü gün sonuna kadar beyan 
ederek aynı ayın sonuna kadar ödemeleri gerekmektedir.  
 
Sözü edilen Tebliğ ile yapılan düzenlemeler özetle şu şekildedir;        
 

 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi elektronik ortamda beyan edilecek olup beyan 
dönemleri; 
 

➢ Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, 
➢ Diğerleri için üç aylık 

 
olarak belirlenmiştir. Anılan beyanname, beyan dönemi içerisinde plastik poşet satışı 
yapılmamış olsa dahi, takip eden ayın 24. günü gün sonuna (saat 23.59’a) kadar yetkili 
vergi dairesine elektronik ortamda gönderilecektir.  

 

 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi; 
 

➢ Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar 
vergisi yönünden bağlı olduğu, 



 
 

 

 

➢ Gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için 
yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni 
merkezi/işyerinin bulunduğu 
 

yer vergi dairesidir. 
 

 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini aşağıda belirtilenler elektronik ortamda 
kendileri gönderebileceklerdir: 
 

➢ 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca 
yapılan diğer düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda kendileri 
gönderme şartlarını taşıyan mükellefler, 

➢ Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte geri kazanım 
katılım payını beyan etme zorunluluğu bulunanlar. 

 
 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini elektronik ortamda bizzat gönderme şartlarını 

taşımayan mükelleflerin (adi ortaklıklar dahil) elektronik beyanname gönderme aracılık 
yetkisi almış bulunan gerçek veya tüzel kişiler vasıtasıyla 340 Sıra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan sözleşmelerden durumuna uyan sözleşmeyi 
düzenlemek suretiyle elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. 

 
 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık 

yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler şu şekilde belirlenmiştir: 
 

➢ 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar 
doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda 
göndermek üzere aracılık yetkisi bulunan meslek mensupları, 

➢ 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar 
doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda 
göndermek üzere “Defter-Beyan Sistemi”ni kullanma yetkisi bulunan meslek 
odaları. 

 
 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde, geri kazanım katılım payının tahakkuk 

ettirilmesini engelleyen hata tespit edilmesi halinde bu hata kaynağı ile birlikte 
beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilecek ve beyannameyi gönderen 
tarafından söz konusu hatalar düzeltildikten sonra beyanname tekrar gönderilecektir. 

 
 Tahakkuk eden geri kazanım katılım payı, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar, 

vergi daireleri veznelerine, PTT işyerlerine, anlaşmalı bankalara ödenebileceği gibi Gelir 
İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı ve banka 
hesabından havale yöntemi ile de ödenebilecektir. 
 

 Geri kazanım katılım payı beyanlarına ilişkin bilgiler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geri 
kazanım katılım payı beyannamesinin süresinde beyan edilmediğinin veya eksik beyan 



 
 

 

 

edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının her 
bir dönemi ayrı ayrı belirtilmek üzere tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi 
gerektiğine ilişkin yazı, ilgiliye Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tebliğ edilecektir. Ayrıca 
söz konusu yazının bir örneği ile tebliğ edildiği tarihi içeren bilgi vergi dairesi ile 
paylaşılacaktır. Bir aylık ödeme süresinin son günü vade tarihi kabul edilerek vergi 
dairesince geri kazanım katılım payının takibine 6183 sayılı Kanunun 55. maddesine göre 
düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılacaktır. Söz konusu alacak beyan 
edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 
51. maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı 
Kanuna göre tahsil edilecektir. 
 

 Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin olarak; 
 

o Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine 
getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20/1-g maddesi hükmü, 

o Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20/1-
z maddesi hükmü, 
 

gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından idari yaptırım uygulanacaktır. 
 

 İşbu Duyuru konusu Tebliğ kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve 
yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında ise, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2872 sayılı 
Kanunun 26. maddesi doğrultusunda işlem tesis edilecektir. 

 
Yukarıda bilgilerine yer verilen Tebliğin tamamına ulaşmak için lütfen tıklayınız.   
 

Saygılarımızla.   

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190404-4.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/04/20190404-4.htm

