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PÜR BAĞIMSIZ DENETİM   

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

 

    

21.02.2020  

 Sirküler, 2020/07 

 Sayın Meslektaşımız; 

 

Konu : Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Hakkında Tebliğ Hakkında. 

 

05.02.2020 tarih 31030 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:2)” 

ile 05.02.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere aşağıda özetlenen değişiklikler 

yapılmıştır.  

 

Buna göre; 

- Katılım payı alınacak ürünlerin kapsamı genişletilerek; daha önceden plastik 

poşetler için satış noktalarından alınmakta olan katılım payının, tebliğ tarihinden 

itibaren plastik poşetler dışında kapsama giren diğer ürünler için piyasaya 

sürenler ve ithalatçılardan da alınacağı,  

- Katılım payı beyannamesinin; plastik poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için 

piyasaya sürenler/ithalatçılar tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 

belirlenecek vergi dairesine elektronik ortamda beyan edilmesi gerektiği,  

- 31/12/2019 tarihli ve 30995 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri 

Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte belirtilen iade şartları doğrultusunda 

oluşan geri kazanım katılım payı tutarının cari dönem içinde piyasaya arz edilen 

2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listedeki ürünlere ilişkin oluşan toplam geri 

kazanım katılım payından indirilmesi şeklinde mahsuplaşma imkanı sağlandığı,  

- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanların, Geri 

Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte belirtilen iade şartları doğrultusunda 

iade alınan ürünlere isabet eden ve ilgili dönemde beyan edilen geri kazanım katılım 

payı tutarını plastik poşetler için oluşan geri kazanım katılım payı hariç olmak üzere, 

beyan edecekleri toplam geri kazanım katılım payından mahsup edebileceği,  

- Bir beyan döneminde mahsup edilecek geri kazanım katılım payı tutarı toplamının, 

mükelleflerin beyan edecekleri geri kazanım katılım payı toplam tutarından fazla 

olması halinde aradaki farkın bir sonraki beyan dönemine devredilebileceği,  

- Takip eden ayın 24’üncü günü olan Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin 

verilme süresi uzatılarak, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer ürünler için 
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piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü 

saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerektiği,  

- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanların, beyan 

dönemi içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden 

plastik poşetlerin satışını diğer ürünlerin ise piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar 

dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü oldukları, bu 

durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı 

bulunmamaktadır” seçeneğini işaretleyerek göndermeleri gerektiği,  

- Üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamelerinde, aylık dönemlere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösterilmesinin 

gerektiği,  

- Geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette düzeltme beyannamesi 

verilmesi hâlinde bu beyannamelere ilişkin gerekli düzeltme işlemlerinin yapılacağı, 

ancak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geri 

kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette verilen düzeltme beyannamelerine 

ilişkin elektronik ortamda bilgi verilinceye kadar, vergi dairesi müdürlükleri 

tarafından geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette verilen düzeltme 

beyannamelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ilgili il müdürlüklerine yazı 

ile bilgi verileceği,  

- Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte yer alan düzenlemelere aykırı 

hareket edenler hakkında 2872 sayılı Kanunda öngörülen fiillere ilişkin müeyyideler 

uygulanacağı, anılan Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek idari nitelikteki 

cezaların, bu fiiller için diğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel 

olmayacağı 

  Belirtilmiştir. 

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki link yardımıyla ulaşılabilir. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200205-5.htm 

Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Cumhurbaşkanı 

Karar’ına aşağıdaki link yardımıyla ulaşılabilir. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200125-19.pdf 

 

 Bilgilerine sunarız.  

        Saygılarımızla,  

PÜR BAĞIMSIZ DENETİM  

     YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 
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