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KONU: GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİNİN BEYAN VE ÖDEME SÜRESİ
DEĞİŞTİRİLMİŞTİR.
22/03/2020 tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Beyannamesi
Genel Tebliği’nde (Sıra No:1) değişiklik yapılmıştır.
Yapılan değişiklikle;
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya
sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek
zorundadırlar.
-2872 sayılı Çevre Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş
olduğu yetkiye dayanılarak beyan dönemleri 2020 yılında altışar aylık, 2021 yılı ve
takip eden yıllar için üçer aylık beyan dönemleri olarak belirlenmiştir.
-2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri:
a-) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran.
b-) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık.
-2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri:
a-) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.
b-) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.
c-) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.
ç-) 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.
- Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde 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.
Tebliğin yayım 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 dahil etmeyeceklerdir.
Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen beyannameler
üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31/7/2020 tarihine kadar ödenmesi
gerekmektedir.
Yürürlülük tarihi: 22.03.2020 dir.
Bilgilerinize sunarız. Sağlıklı günler dileriz.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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