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oDALARA 2o2o/ 36 sAYıtı GENEtGE
Hazjne ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ,Geri Kazanım
Katılım Payı
Beyannamesi Genel Tebliği", 04 Nisan 2O19 tarihlj ve 3O735 sayılı
Resmi Gazete'de
yayımIanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu tebliğ ile getirilen
yükümlülükler konusunda
Odalarımız daha önce O9/O4/2O1g tarihlive 201g/43 sayılı genelgemizle
b ilg ilen d irilm iştı.
Tebliğe göre;

2872 sayı ıKanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş
olduğu
yetkiye dayanılarak Gerı kazanım katılım payı Beyannamesinin e]ektronik
ortamdı beyan
edilmesi zoruniuluğu getirllmiştir,
Gelir veYa kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya
lerlitha latÇıla r Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik or1amda göndermek
zorundadırlar,
sü ren

Diğer taraftan, 22 MarI202O tarihli ve 31076 sayılı Resmi Gazete'de Hazine ve Maliye
Bakanlığı Gelir idaresi Başkanlığı'nın "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel
Tebliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ" ıle geri kazanım katı|ım payı beyannamesi
verme süreleri yeniden belirlen mıştir.

Buna göre; 2872 sayılı Kanunun ek 11 incl maddesinın Hazine ve Maiiye Bakanlığına
vermiŞ olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri 2O2O yılında altı aylık, takip eden yıllar için
üç aylık olarak belirlenmiştir,

2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır.

a)

Birinci dönem; Ocak-Şu bat-Mart-

b)

İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık

N isa

n-Mayıs-Hazira n

2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönem|eri ise aşağıdaki belirtildiği gibi

olacaktır.

a)

Birinci dönem; Ocak-Şu bat-Mart

b)

İkin

c)

Uçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül

ç)

Dorduncüdönem;Ekim-Kasım-Aralık

c

i

dönem;

N isan-

Mayıs- Hazira n

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer
ürünler için piyasaya sürüidüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü 23.59'a
kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
Fabrikalar

l\4h. Hasan

Tahsin cd. No:33 07090 ANTALYA

Teli +90 242 334 5656. Fak: +90 242 334 5659

aesob@aesob,org,tr

Geri kazanım katılım payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi
iÇerisinde 2B7 2 saYılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşeİlerin
satışını

diğer ürünlerin ise Piyasaya arzınıl]thalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım
Katılım payı
Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin..Beyan
edilecek geri
kazanım katılım payı bulunmamaktadır" seçeneği işaretlenerek gönderilmesi gerekmektedir.
Bu Tebliğin yayım tarihinden önce ocak/2o2o ve
Şubav2o2o dönemleri için beyanname
vermiŞ olanlar 2020 Yıiının ilk altı ayiık dönemi için verecekleri beyannamelere dİha
once
beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dahil etmeyeceklerd ir,

yine bu Tebliğin yayım tarihinden önce ocak/2o2o
ve Şubav2o2o dönemi için verilen
beyannameler üzerinde tahakkuk eden geri kazanım katı|ım paylarının 31/07l2O20 tarihine

kadar ödenmesi gerekmektedi

r.

Bilgilerinizi ve esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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