
 

1 Sıra No.lu Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik 

Yapılmasına İlişkin 3 Sıra No.lu Tebliğ 

 

1.Sıra no.lu Tebliğin 4. Maddesi değiştirilerek Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin 

elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğuna getirmiştir. 

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya 

sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda 

göndermek zorundadırlar. 

Beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir. 

 

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

 

 Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran. 

 

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

 

2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: 

 

 Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart. 

 

 İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran. 

 

 Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül. 

 

 Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık. 

 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, 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 gönderilmesi gerekmektedir. 

ÖRNEK: 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. 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 150 adet otomobil ithal etmiştir. Bu 

durumda, (D) A.Ş. 2020 yılının ilk altı aylık 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 beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 

31/07/2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 4/8/2020 günü (resmi tatili 

takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar Başkent Vergi Dairesine elektronik ortamda 

gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir. 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi 

içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını 

diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek geri 

kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi 

gerekmektedir. 

ÖRNEK: 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. 2020 yılının ilk altı aylık 

beyan dönemi içerisinde tüketicilere hiç plastik poşet satışı yapmamıştır. 

Bu durumda (A) Ltd. Şti.’nin 2020 yılının ilk altı aylık beyan dönemine ait Geri 

Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, “Beyan edilecek geri kazanım katılım payı 

bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek beyan dönemini takip eden ayın son günü olan 

31/07/2020 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 4/8/2020 günü (resmi tatili 

takip eden ilk işgünü) saat 23.59’a kadar Başkent Vergi Dairesine elektronik ortamda 

gönderilmesi gerekmektedir.” 

Bu Tebliğin yayım tarihi olan 22.03.2020 tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 

dönemleri için beyanname vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri 

beyannamelere daha önce beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil 

etmeyeceklerdir. 

Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden geri 

kazanım katılım paylarının 31/7/2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir. 


