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Bilindiği üzere, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe
girmesiyle, 1/1/2O19 tarihinden itjbaren kaynakların verimliyönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan

çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin Usul ve Esaslar
25/12/2018 tarih ve 66745475-145.07 -245766 sayılı Bakan Olur'u ile yürürlüğe konulmuş ve
28/12/2018Iarihli ve 2018/1 1 7 sayılı genelgemizle teşkilatımıza duyurulmuştu.

P|astik Poşetlerin Ücretlend irilmesine İlişkın Usul ve Esaslar doğrultusunda ülke genelinde
başlayan uygulamanın ilk dönemlerinde karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak bahse konu
Usul ve Esasların yeniden düzenlenmesi ihtiyacı hasıl olduğu belirtilerek, 9/1/2019Iarihli ve 66745475-
145.07 -6267 sayılı Olur ile'Plastık Poşetlerin UcretlendiriImesine İlışkin Usul ve Esaslar' yeniden
düzenlenmiş ve 28/12/2018 tarih|i ve 2018/117 sayılı genelgemizde duyurulan hususlara ek olarak
yapılan yeni düzenlemeler de 1 5/0'1/201 9 tarihIi ve 201 9/1 3 sayılı genelgemizle odalanm ıza bild irilmişti.

Usul ve Esaslarda Bakanlık ve il müdü rlüklerinin, plastik poşet üreticileri ve satış noktalarının
bildirim ve beyanlarınıyapmalarını 5ağlamak için çevrımiçi programı hazırlayacağı ve kullanıma sunacağı
öngörülmüştü. Bu çerçevede Bakanlık tarafından ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin

beyanlarının verilebilmesini teminen çevrimiçi sistem kurularak interaktif vergi dairesi ve e-
devlet üzerinden beyanların verilebilmesine olanak sağlanmıştır.

Satış noktalan, plastik poşetlerin satışının gerçekleştiği aya ait beyanı, takip eden ayın biri ile on
beşiarasında Bilgi Sistemi üzerinden yapacaktır, (Örneğin; ücretlendirmeye tabi plastik poşetlerin Ocak
ayına ait beyanlan 15 Şubat 2019 tarihjne kadar interaktif vergi dairesi ve e-devlet üzerinden
yapılabilecektir.)

Satlş noktasl tarafından yapılan beyanlara istinaden ödenecek geri kazanım katılım payı tutarı

Bilgi Sisteminde hesaplanacaktır.

Satış noktası tarafından Bilgi Sistemine beyan edilen geri kazanım katılım payı, beyan döneminı
takip eden ikinci ayın son gününe kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü
hesabına yatınlacaktır.

Beyanların nasıl yapılacağına ilişkin kılavuzlara https://www.csb.gov.trlplastik-poset-
beyani-i-90306 internet adresinden ulaşılabilecektir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatk5rlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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