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oDALARA 2019/43 sAYıtı GENEtGE

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Geri Kazanım Katılım Payı
Beyannamesi Genel Tebliği", 04 Nisan 2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak
yürüdüğe girmiştir.

Anılan Tebliğ ile, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önIenmesine yöne ik 2872 sayılı Çevre
Kanununa ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden piastik poşetler için ödenecek gerı kazanım katıiım
payının beyanıve tahsiline ilişkln usulve esas|ar belirlenmiştir.

Tebliğe göre;

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktalanna Geri Kazanım Katılım
Payı Beyannamelerini elehronik ortamda beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.

Esnaf ve sanatkarlar için beyan dönemleri; Ocak-Şubat-Mart / N isan-Mayıs-Haziran / Temmuz-
Ağustos-Eylül/ E kim-Kasım-Aralık olmak üzere üç er aylık dört dönem halinde belirlenmiştir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satıştnın yapıldığı beyan
dönemini takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik
ortamda her ay için ayrı ayrı gösterilerek bildirilmesi gerekmektedir. Beyan edilen
paylar, beyannamenin bildirildiği ayın sonuna kadar, vergi daireleriveznelerine, PTT işyerlerine,
anlaşmalı bankalara ödenebileceği gibi, www.gib.gov.tr internetadresi üzerinden banka kartı ve
banka hesabından havale yöntemi ile de ödenebilecektir.

Bu bağlamda, 20'19 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayında satılan plastik poşetlere ilişkin Geri Kazanım
Katılım Payı Beyannamesi 24 Nisan 2019 tarihine kadar beyan edilecek ve 30 Nisan 20']9 tarihine kadar

ödenecektir.

Diğer taraftan, 24 Nisan 20'19 tarihine kadar beyan edilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı

Beyannamesinde Ocak, Şubat ve Mart ayIarına ilişkin geri kazanım katılım paylarının ayrı ayn bildirilmesi

gerektiğinden, Ocak ayı için önceden Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiş olan beyanların da, bu Tebliğ

hükümlerine göre verilecek beyannameye dahil edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda 24 Nisan 2019
tarihine kadar beyan edilecek Ocak ayına ait katılım payları da vergi dairelerine veya vergi tahsilatına yetkili

bankalara ödenebilecektir.

Beyanname Verme Kapsamında Bulunmayanlar

Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran kağıt
karton, tekstil gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan sattş noktaları
Geri Kazanlm Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme|er kapsamında ücretlendirme
uYgulamasından muaf tutulan plastik poşetleri tüketiciye/kullanıcıya temin eden satış noktaları
da bu poşetler için Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir,

Buna mukabil, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinivermekle yükümlü olanlar, beyan
dönemi içerisinde plastik poşet satışı yapmamış o|salar dahi beyanname vermekle
yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin "beyan edilecek geri kazanım katılım payı
bulunmamaktadıf seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.

Beyannamenin Verileceği Vergi Dairesi

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 olacaktır.

Beyannameyi Elektronik ortamda Gönderecek olanlar

Gelir vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte geri kazanlm katllım payını beyan etme
zorunluluğu bulunanlar, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri
gönderebileceklerd ir, Bu işlemler için Tebliğin Ek-l'inde yer alan Elektronik Ortamda Geri Kazanım
Katılım Payı Beyannamesi Gönderme Talep Form u doldurularak yetkili verg i dairesine m üracaat edilmesi
gerekmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında 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.

Bu Tebliğin yü rü rlüğe girdiği tarihten sonra elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi
alacak olan gerçek ve tüzel kişiler; bağlı oldukları vergi dairesince kendilerine verilen kullanıcı kodu, parola
ve şifrelerini kullanarak müşterileriyle/üyeleriyle aralannda durumlarına uyan sözleşmey düzenlemek
suretiyle m Üşterilerine/üyelerine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronjk ortamda
gönderebileceklerdir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini elektronik ortamda bizzat gönderme şartlarını taşımayan
mükellefler ile gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla beraber geri kazanım katılım
payını beyan etme zorunluluğu bulunanlar, 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.

"Defter-Beyan Sistemi"ni kullanma yetkisi bulunan odalarımz, üyelerine ait Geri Kazanım Katıl|m

Payı Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir. Aynı şekilde 3568 sayılı Kanuna göre

belge almış olan serbest muhasebeci mali müşavirler de geri kazanım katkı payı beyannamesi gönderme

zorunluluğu bulunan esnaf Ve sanatkarlarlm lzla sözleşme yapmak suretiyle bunların beyannamelerini
elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi https://ebeyannamegib-gov.trl internet adresinden
görüntülenebilecektir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanların bu yükümlülüklerinin sona

erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine yükümlülüğün sona erdiğini
bildirmeleri gerekmektedir.



Bu nu nla birlikte;

Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında velveya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere
287 2 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi hükmü uyarınca 6.000 TL, geri
kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere 287 2 sayil Kanunun 20 nci maddesinin birinci
fıkrasının (z) bendi hükmü uyarınca katılım payı tutarının %20 fazlası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından idari para cezası olarak uygulanacaktır.

Ayrıca, bu Tebliğ kapsamında yapılacak bildirim ve beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar
hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2872 sayılı Kanun'un 26 ncı maddesi doğrultusunda cezai işlem
tesis edilecektir.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatk6r]arımıza duyurulması hususunda gereğini rıca ederiz

Mehm et lŞlL AĞ DERE
Genel Sekr Birlik şkan l

Ek: Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği
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TEBLiĞ

!e Mali B idaresi B lı
GERi KAZANIM KATtLlM PAYI BEYANNAMEsi cENEL TEBLiĞi

(SIRA No: l)
BiRiNCi BöLüM

Amaç, Dayanak ye Tanlmlar
Amaç
MADDE l - (|) Bu Tebliğin amacı ve konusu. 9/8/l983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ekli ( l) sayülı

]istede yeİ alan ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri kazantm katülım payının beyant ve tahsi]ine ilişkin usul
ve esaslann belir]enmesidir,

Dayanak
MADDE2-(1)BuTebliğ,9/8/l983ta hlive 2872 sayılı Çevre Kanununun ek ll inci maddesine dayanıIarak

hazırlanmıştır.

Tanlmlaİ
MADDE 3 - (l) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkanlık: Gelir idaresi Başkanlüğını,
b)Geri Kazanlm Katılım Payı: 2872 sayııl Kanunun ek ll inci maddesigereğince Kanuna ekli (l)sayılı listcdc

yer alan, plastik poşetler için sahş noktalarından alınan payı,
c) SatıŞ noktast: Tüketicilere/kullanıcılara lerilmek üzere plastik poşet temin ederek toptan ve,/veya perakende

olarak mal veya ürün satüşını yapan mağaza, markct ve benzeri satış yerlerini,

Ç) Plastik poşeti Plastikten yapılmış, satış noktalarından tüketicilere,4<ullanıcılara mal veya ürünleri taşıma
amacıy]a temin edilen saplı veya Sapsız poşetleri,

d) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi: 2872 sayılı Kanuna ekli (l) sayılt listede yer a]an ürünlerden saüış
noktalarınca tüketicilere/kullantcllara Verilen plastik poşetler için ödenmesi gereken geri kazanım katı]lm payının
bildiriJmesine ilişkin beyannameyi,

e) Meslek Mensubul l/6/1989 taİihli ve 3568 sayılı Scrbest Muhasebeci Mali Müşavirlik vc Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu u). arınca yetki almlş olup bağlmsız çaltşan serbeSt muhasebeci, serbcst muhasebeci mali müşavir ve
yeminli mali müŞavirleri,

f) Meslek Odası| 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında
esnaf ve sanatkar]ar tarafından kurulan odaları.

ifade edrr' 
iKi\ci BöLüM

Geri Kazantm Katülım Payı Beyannamesinin Verilmesine ilişkin işlemler
Geri Kazanlm Kalılım Payı BC}annamesi
MADDE 4 -(l) 2872 sayılı Kanunun ek ll inci maddesinin tlazine ve Maliye Bakan]ığına vermiş olduğu

yetkiye dayantlaıak Geri Kazanım Katılım Pay! Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu
g9tirilmiştir,

(2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noklalaİl Geri KManlm Katılım Payı

Beyannamelerini elektronik onamda göndermek zorundadırIar.
(3) 2872 sayılı Kanunun ek lI inÇi maddesinin Hazine vc Maliye Bakanlığına vermiş olduğu _""etkiye

dayanılarak beyan dönemleri:

a) Kurümlar vcrgisi mükellefleri için aylık,
b) Diğerleri için üç aylık,

olarak belirlenmiştir.
(4) Üç aylık beyan dönemleri aŞağıda belirtildiği gibi olacaktır:

a) Birinci dönem; ocak-Şubat-Mart,

b) ikinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran,
c) Üçünçü dönem: Temmuz-Ağustos-Eylül,

ç) Dördüncü dönem; Ekim-KaSrm-Aralık.
(5) Geİi Kazanım Katılım Payü l]eyannamesinin. plastik poşetin sahşınln yaplIdlğı beyan dönemini takip eden

ayın 24 üncü günü saat 23.59'a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi geıgkmektedir,

(6) GeİiKazanım Katılım Payı Beyannamesini veİmekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde pıastik poşet

satışı yapmamtş olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler, l]u durumda

beyannamenin "Bel,an edilecek geri kazanım katılım pal,ı bulunmamaktadır" seçeneği işaretlenerck gönderilmesi

gerekmektediİ.



ÖRNIK l: Ankara ilinde market işletmeciliği l'aalivetinde bulunan (A) Ltd. Şli.'nin, Başkent VergiDairesinde
kurumlar vergisi. katma değer vergisi ve geli. (stopaj) vergisj mükelleilyeti bulunmaktadır. Perakende olarak mal satan
(A) Ltd. Şti. ürün satışlarında tüketicilere ücret karşılığtnda plastik poşet vermektedir. (A) Ltd. Şti. Nisan/20l9 beyan
dönemi içerisinde tüketiciIere hiç pla§tik poşet satışl yapmamtştır.

Bu duı'umda (A) Ltd. Şti.'nin Nisan/2Ol9 beyan dönemine ait Geıi Kazanım KatıIım Payt Beyannamesinin,
"Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır" seçeneği işaretlenerek 24l5/2ol9 günü Saat 23.59'a kadar
Başkent Vergi Dairesine el9ktronik ortamda gönderilmesi gelekmektedir.

(7) Faaliyederi sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran kağıt, karton, tekstil gibi
Plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet ku]]anan satış noktaları Geri Kazanım Katılım Payt Beyannamesi
vermeyecektir.

ÖnNEK 2: Istanbul ilinde tekstil üriinleri sattşı rapan (B) Ltd, Şti.'nin Kadüköy Vergi Dairesinde kurumlar
Vergisi. katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefi},eti bulunmaktadır. Perakende olarak mal satan (B) Ltd.
Şti. ürün satlş]annda kağüt poşçt kullanmaktadır-

Bu durumda (B) t,td. Şti, Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vermeyecektir.
(8) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan diizenlemeler kapsamında ücretlendirme uygulamasından mual

tutulan plastik poşetieri tiiketiciye/kullanıcıya temin eden satış noktaları, bu poştfler için Geri Kazanım Katılım Pa},I
Beyannamesi vermeyecektiL

(9) ÜÇ aylık beyan dönemleri hdlinde verilecek Geri Kazanım Katı]ım Payt Beyannamelerinde, a),1ık dönemlere
ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösteriımçsi gerekmektedir.

Geri Kazanım KattIlm Payı Beyanİame§inİn yerileceği ve.gi dairesi
MADDE 5 - (l) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verileceği yetkili veıgi dairesj;
a) 2872 sayılü Kanunun ek l] inci maddesi hükmü gereğincc; gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti

bulıınanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı o1duğu.

b) 2872 sayılı Kanunun ek ll inci maddesi ile llazine ve Maliye Bakanlığına verilcn yetkiye istinaden: gelir
veya kurumlar vergisinden mükelIefiyeti buIunmayan gerçek kişiler için ycrleşim yeri adresinin bulunduğu. gerçek
kişiler dışında kalanlar için ise kanuni merkezi/işyerinin bulunduğu,

yer vergi daiıesidir.

ÖRNEK 3: Ankara iüinde ticarifaaliyctte bulunan (C) A,Ş.'nin, Seğmenleı VergiDairesinde kurumlar vergisi,
katma değer vergisi ve gelir (stopaj) veıgisi müke]lefiycti bu]unmaktadıı. Mükellefin aynı zamanda istanbul. Çorum,
Samsun iilerinde ve Bursa ili Gemlik ilçesinde şubeleri vardır.

(C) A.Ş,'nin. merkez ve şubelerinden yapmış olduğtı plastik poşet satışıartna ait Ceri Kazanlm Katll]m Pa},t

Be},annamesini, plastik poşet satışlnın yapıldığı beyan dönemini takip eden a),ın 24 üncü günü saat 23,59'a kadar
kurumlar vclgisi mükellefiyetinin bulunduğu Seğmenler Vergi Dairesine elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir.

ÖnNı,x +: Konya ilinde faaliyet gösteren üç ortakll (ABC) Adi ortaklığlnın Meİam Veİgi Dairesinde katma

değet Veİgisi ve gelir (stopai) Vergisi mükellefiyeti bülunmaktadır. ortak (A) nın Ankara ili Kızılbey Vergi Dairesinde
gelir vergisi mükellefiyeti. oılak (B) nin Konya ili Meram Vergi Dairesinde gelir vergisi mükelleİyeti, ortak (C) nin

isc izmir iIi Kordon Vergi Daiıesinde gelir vergisi mükelleİyeti bulunmaktadlr.
(ABc) Adi o(aklığırüın, yapmış olduğu plastik poŞet satışlarüna ait Geri Kazanlm Katllım Payı Beyannamesini

plastik poşet sattşının yapıld!ğl bcyan dönemini takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59'a kadar (ABC) Adi ortakllğının
katma değer vergjsi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiygtinin bulunduğu Meram Vergi Dairesine onaklık adına

elğktronik ortamda göndermesi gerekmektedir.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin elektronik o.tamda bizzat mükelleflerce gönderilmesi
MADDE 6 - ( l) Geri Kazanım Katılım Payü Beyannamesini:

a) 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılr Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Slra No:

340 ile Ilazine ve Maliye Bakanlığınca yapllan diğcr düzenlemelere göİe beyannamelerini elektronik oılamda kendileri

gönderme şartlarını taşıyan mükellefl er,

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellellyeti bulunmamakla birlikte gcri kazanım katılım paylnl bcyan etme

zorunluluğu bulunanlar.
e]ektron jk ortamda kendileri gönderebileceklerdir,
(2) Hazine ve Maliye Bakan]tğınca yapılan düzenlemclcr kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihlen

önce kendileri tarafından elektronik ortamda beyanname göndermek üzere kullanrcı kodu, parola ve şifre alan

mükellefler mevcut ku]]anıcı kodu. parola ve şifrelerini kullanarak Gerj Kazanım Kaİlım Payı Beyannamcsini

gonderebileceklerdir,
(3) Geri Kazanım Katılüm Payı Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için bu maddenin birinci

fıkrasının (b) bendinde bclirtilenlerin bu T9bliğin Ek-l'inde yer aIan Elektronik ortamda Geri Kazanım Katılım Payı

Beyannamesi Gönderme Talep Formunu doldurarak yctkili Vergi dairesine müracaal etmeleri gerekmektedir.



(4) Bu maddenin biiinci fIkrastnın (b) bendinde say]lanlardan beyannamelerini elektronik ortamda kendileıi
göndeımek iÇin talepte bulunanlarti, 340 Sıra No.Iu Vergi Usul Kanunu Gencl Tebliğinde belinilen usul ve esaslara göre
}-etkili vergi dairesinçe kullanıcı kodu, parola ve şifre verilecektir.

(5) Bu maddenin birinci lıkrasının (b) bendinde yer alanlar, isıçmeleri halinde Geri Kazanım Katılım Pa),ı
BeYannameIcrini aracıltk yetkisi vçrilmiş gerçek veya tüze1 kişiler vasıtası},la 340 sıraNo.1u Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğinde yer a]an usul ve e§aslar doğrultusunda gönderebilcceklerdir. Bu durumda ilk beyanname gönderilmeden önce
gerekli ka}tt işlemlerinin yapılması için yetkili vergi dairesine müracaat ediımesi gerekmektedir.

(6) Geri Kazanım Katılüm Payı lJeyannamesjni elektronik ortamda bizzat göndeme şartlarını taşımayan
mükelleflerin (adi ortaklıklar dahil) elektronik beyanname gönderme araçılık yetkisi almış bulunan gerçek veya tüzcl
kiŞiler vas]tasıYla 340 Süra No.1u Vergi Usul Kanunu Gencl Tebliği ekinde yer alan sözlcşmelerden durumuna uyan
sözleşmeyi düzenlemek suretiyle e]ektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.

Gerİ Kazanüm Katlllm Payl Beyannamesİni eıektronik ortamda göndermek üzere aracıllk Yetkisi ve.ilen
gerçek ve tüzel kişiler

MADDE 7 - (l ) 2872 sayılı Kanunun ek l l inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye
istinaden:

a) 340 Sıra No.Iu Vergi UsuI Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda vergi
btYanname]eri, bildirim vç eklerini elektronik ortamda göndermek üzert aracılık yetkisi bulunan meslek mensuplarının
müşteİilorine ait,

b) |'l1121201'1 tarihli ve 30273 sayl]ı Resmi Gazete'de yayım]anan Vergi Usul Kanunu Genel Tcbliği (sıra
Noi'186)'nde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda vergi beyannamcleri, bildjrim ve eklerini elektronik ortamda
göndermek üzere "Defter-Beyan Sistemi"ni kullanma yetkisi bulunan meslek odalarının üyelerine ai1,

Geri Kazanım Kattlım Payı Beyanname]erini elektronik oı-tamda göndermeleri uygun görülmüştür,
(2) Hazine ve Mdiye Bakanllğlnca yapılan düzenlcmeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten

önce eIektronik onamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan geıçek ve tüzeİ kişileİ: mevcut kullanıcı
kodu, Parola ve Şifrelerini kullanarak müşterileriyle/üyeleriyle aralaıında daha önce düzenlemiş olduk]arı mevcııt
sözleŞmelerine dayanarak (yeni bir sözleşme düzcn]emeden) müşterilerine/üyelerine ait Geri Kazanım Katlllm Pa},ı
Beyannamelerini e]ektronik ortamda göndcrebileceklerdjr.

(3) Bu Tebliğin yürüılüğe girdiği tarihten sonıa elektronik ortamda beyanname gönderme aracı]ık !etkisi alacak
olan gerçek ve tüZeI kişi]er; bağlı olduklart vergi dairesince kendileİine verilen kul]anıcı kodu, paroıa ve şifrelerini
kullanarak müşterileriyle/üyeleıiyle aralarında durumlarına uyan sözleşmeyi düzcnlemek suİetiyle
müşterilerine/üye]erine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

Geri Kazanlm Katll!m Payı Beyannamesinin onaylanması, tahakkuk fişinin düzenlenmesi ve öd€nmesi
MADDE 8 -(l) Elektronik ortamda gönderiIen Geri Kazanım Katılım Pavı Beyannameleri sistem tarallndan

ön kontrolü yapıldıktan sonra kabul edilecektir.
(2) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde. geri kazanım katılım payının tahakkuk cttirilmesini engelleyen

hata lespjt edilmesi hilinde bu hata kaynağı ile birlikte beyannameyi gönderene e]ektronik onamda bildirilccck vc
beyannameyi gönderen tarafündan söz konusu hatalar düzellildikfcn sonra be]. anname tekrar gönderilecektir.

(3) Elektronik oü,tamda gönderilen Geri Kazanüm Katılım Payı Beyannamesinin geçerli]iği ve matematiksel hata

içermediği sistem tarafından saptandıktan sonra. beyannameyi gönderenin ekranlndan beyanname},e onay vermesi

istenecektir. onaylama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte Geri Kazanım Katlltm Pay] Beyannamesi vergi dairesinc
verilmiş sayılacaktır.

(4) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin kanuni süresinde verilen beyanname olarak kabulü için
ona},lama iŞleminin beyannamenin verilmesi geİeken son gün saal 23.59'a kadar tamamlanmış olmast gcrckmektedir.

(5) Geri Kazanrm Katrlım Payl BeJ-annamesinin, aracılık yetkisi vcrilmiş gcrçek veya tüze] kişiler tarafında.
elektronik ortamda gönderilmesi ve onay işleminin yapılmasıyla birlikte bu beyanname mükellef taraflndan verilmiş
sayılacakt]r, Onaylama işIemi 1amam]anan beyannameye ait tahakkuk fişi düzenlenerek mükellefa veya aracılık yetkisi

verilmiŞ gçrçevtüzel kiŞiye elektronik ortamda iletilecektir,
(6) Tahakkuk eden geri kazanım katılım payl, beyannamcnin verildiği ayın sonuna kadar. Vergi daireleri

veznelerine, P'l'T işyeİleİinc, anlaşmalt bankalara ödenebileceği gibi tsaşkanlığın intemet adresi (ww\ı,.gib.goV,tr)

üzerinden banka kartt Ve banka hesabından havale yöntemi jle de ödenebilecektir,

süresinde beyan edilip ödenmeyen geri kazanlm katllım paylnln tahsili
MADDE 9 - ( I) Geri Kazanım Katılım Payı Bcyannamesinin Süresi içinde veri]mesine rağmen beyan edildiği

ayın sonuna kadar katılım paytnın ödenmemesi halindc vergi dairesince 2ll7/l953 tarihli ve 6l83 saytlt Amme

Alacaklaİ]nın Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55 inci maddesi uyarınca düzenlenecek ödeme emrinin teb]jği ile ve söz

konusu alacağa vade tarihinden itibaren Kanunun 5l inci maddesi kapsamında gecikme zammı tatbik cdi]mek sureti!,le

takip işlemlerine başlanıltr. Ayrlca_ süresinde beyan edilmekle biİlikte ödenmeyen geri kazanım katıIım payı bilgileri

Çevre ve Şchirci]ik Bakan]ığt i]e paylaşılır,



Geri Kazanüm Katlltm Payİ Beyannalİesinin §üresinde beyan edilm€diğinin veya €ksik beyan edildiğinin
tespiti

MADDE l0 * ( I) Geri kazan]m katılım payı beyanlarına ilişkin bilgiler Başkan]ık tarafından Çev.e ve Şehircilik
Bakanllğı ile paylaşıllr. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geri kazanım katülım pa),ı beyannamesinin süresinde beyan
edilmediğinin veYa eksik beyan edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen vçya eksik beyan edilen katı]tm paytnın her
bjr dönemi ayrl ayrı beIirtilmek üzere tebıiğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerektiğine iıişkin yazı jlgiliye

Çevre vc Şehircilik Bakanlığınça tebliğ edilir. Ayrıca söz konusu yazının bir örneği ile tebliğ edildiği tarihi içeren bilgi
vergi dairesi ile PaYlaŞılıı. Bir aylık ödeme süresinin son günü vade tarihi kabuI edilerek \ergj dairesince geri kazanım
katılım paylnın takibine 6l83 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılır,
Söz konusu alacak beyan edilmesi gereken son günden ödendiği taIihe kadar geçen süre için 6l83 sayll] Kanunun 5l
inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı kanuna göre tahsil edilir,

süresinden sonra verilen geri kazanım katlllm payt beyannamesi
MADDE l l - (l ) Geri Kazanım KattI!m Payı Beyannamesinin kanuni süresindcn sonra ödeme süresinden önce

vcıilmesi h6linde vade tarihi beyan edildiği ayın son günü kabu] edilerek^ geri kazanım katılım payının beYan edi]mesi
gereken son günden ödendjği tarihe kadar geçen süre için 6l83 sayılı Kanunun 5l incj maddesine göre hesaplanacak
faiz ile birlikte aynı Kanuna göre tahsil edilir,

(2) Geri Kazanım Kalıllm Payı Beyannamesinin beyan edilmesi gerektiği aydan Sonra verilmesi halinde kahlım
paylnın^ beyannamenin verildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir aylık ödeme süresinin son günü
vade tarihi kabul edilerek süresinde beyan edilmeyen katılım payının beyan edilmesi gcreken son günden ödcndiği tarihe
kadar geÇen süre için 6l83 sayıIı Kanunun 5l inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında t'aiz
uygulanarak aynı Kanuna göre ıahsil edilir,

(3) 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi gereğince ilgiliye idari paıa cezası
verilmesi için durum vergi dairesince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir,

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin düzeltme beyanname§i
MADDE 12 -(l) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin kanuni beyanname verme süresi içinde

elektronik oı,tamda verilmesi esashİ. Kanuni Süresi içinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı
ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonİa bu hata ve/veya eksikıikleri düzeltici mahiyette
elektronik onamda yeni bir bq,anname veıi]mesi mümkündür.

(2) Daha önce verilen Geri Kazanım Katıltm Payı Bc),annamesi veya bevannamelerindeki hata ve/vela
cksiklikleİe ilişkin verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu beyan dönemlerjne münhasır olarak Verilen

beyannamelerde 1,er alan bilgileri d9 kapsaması gerekmektedir.
(3) Geri Kazanım Katıllm Pay! Beyannamesj süresjnde verilmekle birlikte beyanname verme süresi geçtikten

sonra verilen düze]tme beyannameleİi üZerine ödenmesi gereken katılım paylarüna ilişkin bu Tebliğin ]l inci
maddesinde yer alan hükümlere göre işlem yapılması gerekmektediİ.

(4) Geri Kazanım Katllım Payı tutarınl azalİcı mahiycttcki düzeltme beyannamcsi vcrilmesi hdlinde bu

bcyannamelere ilişkin Çevre v9 Şehircilik Bakanlığının ilgili il müdürlüklerinden görüş isteniİecek Vc alınan cevaba
göre gerekli düzeltme işlemleıi y'.apılacaktır,

Ceza uygulamasl
MADDf, l3 - (l ) Geıi Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin fiillerill 2872 sayllı Kanun gercğince idari

para cezası gerektirmesi h6linde:

a) Bildirim !e beyan yükümlülüğünü zamanında ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlcre 2872

sayılü Kanunun 20 ncj rnaddesinin birinci t'ıkrasınln (g) bendi hükmü,

b) Geİi kazantm katılım payını ödemediği tespit edilenlere 2872 sayılü Kanunun 20 nci maddesinin birinci

fıkrasının (z) bendi hükmü.
gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından idari yaptırım uygulanacaktır.

(2) Bu Tebliğ kapSamtnda yapılacak bildirim ve beyanlarda yanltş ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakklnda

Çevre vc ŞehirciJik Bakanltğtnca 2872 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi doğrultusunda işlem tesis ediiiı.

üÇüNcü BöLüM
Çeşitlive son Hükümler

Diğer hususlar
MADDE l4 _ ( I) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin olarak

bu Tebliğde bclirtilmeyen hususIar hakkında 340 ve 486 Stra No,1u Vergi Usul Kanunu Genel Tcbliğlerinde yer alan

açıklama]ara göre işlem yapılacaklır,
(2) GeriKazanım Katllım Payt Beyannamesine ilişkin bu Tebliğde beliİtilmcyen hususlar hakklnda. 2872 sayülı

Kanun vc bu Kanun kapsamında çıkarllan djğer mevzuatta yer alan hükümlere göre işlem yapılacaktır,

(3) Getir veya kurumlar vergisi mükellefil,eti bulunmamakla bir]ikte geri kazantm katılım payını beyan elme

zorunluluğu bulunanlar, Geri Kazanım Katılım Payt Beyannamesini elektronik ortamda göndermek üzerc kendilerine

vgrilmiş bulunaı kullanıcı kodu, parola Ve şitielerini başka amaç]a kullanamayacakları gibi bir başkasının kullanımına



da izin vermeYeceklerdir. GeIir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin
Yetkisiz kiŞilerce kullanıldığını öğrendikJeri anda (kullanıcı kodu, paıola ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb,
durumlar dahil) Geliı İdaresi Başkanlığıntn l89 numaralr Vergi iletişim Merkezine ( Vl M ER) te letbn la ve) a ilgili \ ergı
dairesine dilekÇe ile derhal bilgi vereceklerdir, Söz konusu kişil9I bildirim anüna kadar yapılan işlemlerden vc taraf]arlna
verilen kuilanıcı kodu, parola ve şifrenin kullanımından sorumlu olacaklardır.

(4) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi https://ebeyanname.gib.gov.trlintemet aılresinden
görüntülenebilecektiİ,

(5) 2872 sayılı Kanun gereğinca Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanların bu
yükümlülüklerinin sona erdiği tarihten itibalen bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine yükümlülüğün sona
erdiğini bildirmeleri gerekmektedir,

Geçiş dönemi uygulaması
GEÇici MADDE l - ( l ) 2872 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmü gereğince 20 ]9 ytltnın ocak ve

Şubat ayında satt lan plastik poşetlere ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi 2414/20l9 tarihine kadar verilecek
ve 30/4/20l9 tarihine kadar ödenecektir.

(2) 2414/20l9 tarihine kadar beyan edilmesi gereken Gerj Kazantm Katllüm Payı Beyannamesinde ocak, Şubat
ve Mart aylarlna ilişkin geri kazanüm katılım paylarının ayrı ayrı bildiİilmesi gerektiğinden ocak ayı için Çevrc ve

Şehircilik Bakanlığına verilmiş olan beyanların da bu'febliğ hükümlerine göre verileçgk beyanname}e dahil edilmesi
gerekmektedir. Bu kapsamda 2414/2019 tarihine kadar beyan ediıecek ocak ayına ait katılım payıarl da velgi daireIerine
veya vergi tahsi]atlna yetki]i bankalara ödenebileçektir.

Yürürlü k
MADDE l5 - (l) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürür]üğe girer.

Yürütme
MADDE l6 - ( l ) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


