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NO: 2020-05

KONU: GERİ KAZANIM KATILIM PAYI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

05 Şubat 2020 Tarihli ve 31030 Sayılı Resmi Gazete’de “Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 
2)” yayımlanmıştır. 

İlgili Tebliğ’in 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ürünlerden plastik poşetler” 
ibaresi “ürünler” olarak değiştirilmiştir. Bilindiği üzere 1/1/2020 Tarihinden itibaren 
plastik poşetlerin yanısıra lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli 
ve elektronik eşya, ilaç, plastik ambalaj, metal ambalaj, cam ambalaj, ahşap ambalaj 
gibi birçok ürün de bu beyanname kapsamına alınmıştı.

Tebliğ değişikliğinde, geri kazanım katkı payı beyannamelerinin verilmesine ilişkin usul 
ve esaslar, bu ürünleri de kapsayacak şekilde değiştirilmiştir.

Beyannamelerin Verilme Zamanı Değişikliği

Geri kazanım katılım payı beyannamesi; plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer 
ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü 
saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilebilecektir. Bu süre 
daha önce beyan dönemini takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a kadardı.
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ÖRNEK 1: Ankara ilinde market işletmeciliği faaliyetinde bulunan (A) Ltd. Şti.’nin, Başkent Vergi Dairesinde 
kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Perakende olarak 
mal satan (A) Ltd. Şti. ürün satışlarında tüketicilere ücret karşılığında plastik poşet vermektedir. (A) Ltd. Şti. 
Nisan/2020 beyan dönemi içerisinde tüketicilere hiç plastik poşet satışı yapmamıştır.

Bu durumda (A) Ltd. Şti.’nin Nisan/2020 beyan dönemine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, 
“Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek 1/6/2020 günü saat 
23.59’a kadar Başkent Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

(7) Üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinde, aylık 
dönemlere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir.”

“ÖRNEK 2: Ankara ilinde ticari faaliyette bulunan (C) A.Ş.’nin, Seğmenler Vergi Dairesinde kurumlar 
vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Mükellefin aynı zamanda 
İstanbul, Çorum, Samsun illerinde ve Bursa ili Gemlik ilçesinde şubeleri vardır.

(C) A.Ş.’nin, merkez ve şubelerinden yapmış olduğu plastik poşet satışlarına ait Geri Kazanım Katılım Payı 
Beyannamesini, plastik poşet satışının yapıldığı beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar 
kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunduğu Seğmenler Vergi Dairesine elektronik ortamda göndermesi 
gerekmektedir.

Mahsuplaşma işlemleri

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, 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 edebileceklerdir. Bir beyan 
döneminde mahsup edilecek geri kazanım katılım payı tutarı toplamı, mükelleflerin beyan 
edecekleri geri kazanım katılım payı toplam tutarından fazla ise aradaki fark bir sonraki 
beyan dönemine devredilecektir.

ÖRNEK 3: Kayseri ilinde faaliyette bulunan (H) A.Ş.’nin Mimar Sinan Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, 
katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(H) A.Ş. Mayıs/2020 döneminde 2.000 TL geri kazanım katılım payı hesaplamıştır.

(H) A.Ş. Ocak/2020 döneminde piyasaya sürdüğü ve üzerinden 3.000 TL geri kazanım katılım payı 
hesapladığı ürünleri Mayıs/2020 döneminde iade almıştır.

Mayıs/2020 döneminde hesaplanan 2.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payından, iade alınan 
ürünlere ilişkin 3.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı beyannamesinin ilgili satırında gösterilerek 
mahsup edilecektir. Mayıs/2020 dönemi itibarıyla mahsup edilemeyen 1.000 TL tutarındaki geri kazanım 
katılım payı ise sonraki dönemlerde mahsup edilmek üzere devredilecektir.”
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Azaltıcı mahiyetteki düzeltme beyannamesi verilmesi

Daha önceki düzenlemede geri Kazanım Katılım Payı tutarını azaltıcı mahiyetteki 
düzeltme beyannamesi verilmesi hâlinde bu beyannamelere ilişkin Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının ilgili il müdürlüklerinden görüş istenilerek ve alınan cevaba göre gerekli 
düzeltme işlemleri yapılmaktaydı.

Yapılan değişiklikle geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette düzeltme 
beyannamesi verilmesi hâlinde bu beyannamelere ilişkin gerekli düzeltme işlemlerinin 
doğrudan yapılacağı belirtilmiştir.

Ancak Başkanlık 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 verilecektir.

Geri kazanım katılım payına ilişkin örnekler

ÖRNEK 4: Ankara ilinde otomobil satışı faaliyetinde bulunan (D) A.Ş.’nin, Başkent Vergi Dairesinde 
kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(D) A.Ş. Ocak/2020 döneminde 150 adet otomobil ithal etmiştir. Bu durumda, (D) A.Ş. Ocak/2020 
döneminde ithal edilen otomobillerde orijinal eşya/parça olarak kullanılan ve 2872 sayılı Kanuna ekli (1) 
sayılı listede yer alan ürünler (akü, lastik, madeni yağ, elektrikli ve elektronik eşyalar) için geri kazanım 
katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (D) A.Ş. tarafından 2/3/2020 günü saat 23.59’a kadar Başkent Vergi 
Dairesine elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.

Tebliğ , 05/02/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Geri Kazanım Payı Beyannamesi 1 Sıra No’lu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Sıra No’lu Tebliğ

Burada belirtilen konularda ilave bilgi ihtiyacında bizimle temasa geçmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla
PKF İstanbul

Geri Kazanım Payı Beyannamesi 1 Sıra No’lu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2 Sıra No’lu Tebliğ

Geri Kazanım Payı Ek 1 Sayılı Liste

https://www.pkfistanbul.com/download/geri-kazanim-katilim-payi-1-teblig.pdf
https://www.pkfistanbul.com/download/geri-kazanim-katilim-payi-1-teblig.pdf
https://www.pkfistanbul.com/download/geri-kazanim-katilim-payi-2-teblig.pdf
https://www.pkfistanbul.com/download/geri-kazanim-katilim-payi-ek-1-sayili-liste.pdf
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