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KONU: ÇEVRE KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.
10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7153 Sayılı Çevre Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun 8 inci maddesiyle 2872 sayılı Çevre Kanunu’na “Geri
kazanım katılım payı” eklenmiştir.
Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış
noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri
kazanım katılım payı tahsil edilir. Bu listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir
ürünün, malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payı
ithalatçıdan tahsil edilir
Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın on beşine
kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na beyan edilir ve beyanı takip eden ikinci ayın son
gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenir.
Katılım payının beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin Bakanlıkça tespiti halinde beyan
edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir.
Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden
ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı oranında faiz
uygulanır. Süresinde ödenmeyen katılım payı Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183
sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.
Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya
süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için bu maddenin birinci fıkrasından muaf
tutulur. Muafiyet uygulamasında depozito uygulanan miktar esas alınır.
Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Bakanlık, belirleyeceği ambalajlar için depozito
uygulamasını 01/01/2021 tarihinden itibaren zorunlu tutar.
Bu doğrultuda, depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları depozito
uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla yükümlüdür.
Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla
plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban
ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl
için güncellenir.
Bu Kanuna aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının
%20 fazlası idari para cezası olarak verilir.
Bu Kanunun aykırı olarak depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya sürenlere
ton başına 100 Türk lirası idari para cezası verilir.
Bu Kanuna aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç
kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 Türk lirası idari para cezası verilir.”
Yürürlülük tarihi: 10.12.2018 dir.
Eki:http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/2
0190114.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/01/20190114.htm
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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