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Konu:
GERİ KAZANIM KATILIM PAYLARININ BEYANI HAKKINDA
DÜZENLEMELERE İÇEREN GENEL TEBLİĞ YAYINLANMIŞTIR

YENİ

05.02.2020 tarih ve 31030 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2 sıra numaralı genel tebliğ ile 1
Sıra No.lı Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği’nde değişiklikler yapılmıştır.
31.12.2019 tarih ve 30995 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete’de “Geri Kazanım Katılım Payına
İlişkin Yönetmelik” yayınlanmış ve 01.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmişti. Yönetmelik
hakkında 15.01.2020 tarih ve 2020/37 sayılı sirkülerimizde bilgilendirme yapılmıştı.
Bilindiği üzere, 04.04.2019 tarih ve 30735 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Geri Kazanım
Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği ile, Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan
ürünlerden sadece plastik poşetler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve
tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti. Yönetmelik ile, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ek1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için
piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarının
belirlenmesine, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine ilişkin idari ve teknik usul ve
esaslar düzenlenmiştir. 2020/37 sayılı sirkülerimizde Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan
plastik poşetler dışındaki diğer ürünler için de hesaplanacak geri kazanım katılım
paylarının beyanına ve ödenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında Hazine ve Maliye
Bakanlığı tarafından yakın bir zamanda genel tebliğ yayınlanmasının beklendiğini açıklamıştık.
Söz konusu genel tebliğ 05.02.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış bulunmaktadır.
Genel tebliğde plastik poşetler dışında kalan ve katılım payı hesabına tabi olacak diğer ürünlerin
beyanına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Yapılan düzenlemelerden önem arz eden ilk husus, geri kazanım katılım payı beyannameleri
artık beyan dönemini takip eden ayın 24. Günü akşamına kadar değil, beyan dönemini takip
eden ayın son günü akşamına kadar verilebileceğine ilişkin düzenlemedir.
Tebliğe göre 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 piyasa arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri
Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olup; bu durumda beyannamenin
“Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneğini işaretleyerek
göndermeleri gerekmektedir.

Beyan üzerine tahakkuk edecek geri kazanım katılım payı, beyannamenin verildiği ayın
sonuna kadar, vergi daireleri veznelerine, PTT işyerlerine, anlaşmalı bankalara ödenebilecek
ya da Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden banka kartı ve banka hesabından
havale yöntemi ile de ödenebilecektir.
Tebliğde yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmektedir.
1) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinin (Sıra No: 1) 1. maddesinin birinci
fıkrasında yer alan “ürünlerden plastik poşetler” ibaresi “ürünler” olarak değiştirilmiştir.
Değişiklik öncesi madde metni:
Bu Tebliğin amacı ve konusu, 9/8/1983 tarihli ve 2872
sayılı Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan
ürünlerden plastik poşetler için ödenecek geri
kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin
usul ve esasların belirlenmesidir.

Değişiklik sonrası madde metni:
Bu Tebliğin amacı ve konusu, 9/8/1983 tarihli ve 2872
sayılı Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan
ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payının
beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasların
belirlenmesidir.

2) Tebliğin “Tanımlar” başlıklı 3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Değişiklik öncesi madde metni:

Değişiklik sonrası madde metni:

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

a) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

b) Geri Kazanım Katılım Payı: 2872 sayılı Kanunun
ek 11 inci maddesi gereğince Kanuna ekli (1) sayılı
listede yer alan, plastik poşetler için satış
noktalarından alınan payı,

b) Geri kazanım katılım payı: 2872 sayılı Kanunun ek
11 inci maddesi gereğince Kanuna ekli (1) sayılı
listede yer alan, plastik poşetler için satış
noktalarından, diğer ürünler için ise piyasaya
sürenlerden/ithalatçılardan alınan payı,

c) Satış noktası: Tüketicilere/kullanıcılara verilmek
üzere plastik poşet temin ederek toptan ve/veya
perakende olarak mal veya ürün satışını yapan
mağaza, market ve benzeri satış yerlerini,
ç) Plastik poşet: Plastikten yapılmış, satış
noktalarından tüketicilere/kullanıcılara mal veya
ürünleri taşıma amacıyla temin edilen saplı veya
sapsız poşetleri,

c) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi: Plastik
poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için
piyasaya sürenler/ithalatçılar tarafından piyasaya
arz edilen ürünlere ilişkin ödenmesi gereken geri
kazanım katılım payının Başkanlık tarafından
belirlenecek vergi dairesine bildirilmesine ilişkin
beyannameyi,

d) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi: 2872
sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden
satış noktalarınca tüketicilere/kullanıcılara verilen
plastik poşetler için ödenmesi gereken geri kazanım
katılım payının bildirilmesine ilişkin beyannameyi,
e) Meslek Mensubu: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu uyarınca yetki almış olup
bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest
muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirleri,
f) Meslek Odası: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf
ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu
kapsamında esnaf ve sanatkârlar tarafından kurulan
odaları,
ifade eder.

ç) Mahsuplaşma: 31/12/2019 tarihli ve 30995 4.
mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri
Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte
belirtilen iade şartları doğrultusunda oluşan geri
kazanım katılım payı tutarının cari dönem içinde
piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1)
sayılı listedeki ürünlere ilişkin oluşan toplam geri
kazanım katılım payından indirilmesini,
d) Meslek Mensubu: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu uyarınca yetki almış olup
bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest
muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirleri,
e) Meslek Odası: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf
ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu
kapsamında esnaf ve sanatkârlar tarafından kurulan
odaları,
ifade eder.

3) Tebliğin “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi” başlıklı 4. maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Değişiklik öncesi madde metni:

Değişiklik sonrası madde metni:

MADDE 4 – (1) 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci
maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na vermiş
olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım
Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan
edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

MADDE 4 – (1) 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci
maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı’na vermiş
olduğu yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım
Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan
edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

(2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya
olmasın tüm satış noktaları Geri Kazanım Katılım
Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek
zorundadırlar.

(2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya
olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya
sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı
Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek
zorundadırlar.

(3) 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na vermiş olduğu yetkiye
dayanılarak beyan dönemleri;
a) Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,
b) Diğerleri için üç aylık,

(3) 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine
ve Maliye Bakanlığı2na vermiş olduğu yetkiye
dayanılarak beyan dönemleri;
a) Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,
b) Diğerleri için üç aylık,

olarak belirlenmiştir.
olarak belirlenmiştir.

(4) Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi
olacaktır:

(4) Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi
olacaktır:

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.
b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.
c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.
ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.
b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.
c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.
ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.

(5) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin,
plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemini
takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a kadar
yetkili
vergi
dairesine
elektronik
ortamda
gönderilmesi gerekmektedir.

(5) 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.
(6) 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 piyasa 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.

(6) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini
vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde
plastik poşet satışı 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 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/2019 beyan dönemi
içerisinde tüketicilere hiç plastik poşet satışı
yapmamıştır.
Bu durumda (A) Ltd. Şti.’nin Nisan/2019 beyan
dönemine ait Geri Kazanım Katılım Payı
Beyannamesinin, “Beyan edilecek geri kazanım
katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek
24/5/2019 günü saat 23.59’a kadar Başkent Vergi
Dairesine
elektronik
ortamda
gönderilmesi
gerekmektedir.
(7) Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet
kullanmayan veya münhasıran kağıt, karton, tekstil
gibi plastikten farklı bir malzemeden imal edilmiş
poşet kullanan satış noktaları Geri Kazanım Katılım
Payı Beyannamesi vermeyecektir.

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: İstanbul ilinde tekstil ürünleri satışı yapan
(B) Ltd. Şti.’nin Kadıköy Vergi Dairesinde kurumlar
vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi
mükellefiyeti bulunmaktadır. Perakende olarak mal
satan (B) Ltd. Şti. ürün satışlarında kağıt poşet
kullanmaktadır.
Bu durumda (B) Ltd. Şti. Geri Kazanım Katılım Payı
Beyannamesi vermeyecektir.
(8) Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan
düzenlemeler
kapsamında
ücretlendirme
uygulamasından muaf tutulan plastik poşetleri
tüketiciye/kullanıcıya temin eden satış noktaları, bu
poşetler için Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi
vermeyecektir.
(9) Üç aylık beyan dönemleri hâlinde verilecek Geri
Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinde, aylık
dönemlere ilişkin bilgilerin ayrı ayrı gösterilmesi
gerekmektedir.

4) Tebliğin “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin verileceği vergi dairesi” başlıklı 5.
maddesinde yer alan ÖRNEK 3 ve ÖRNEK 4, ÖRNEK 2 ve ÖRNEK 3 olarak aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
Değişiklik öncesi madde metni:

Değişiklik sonrası madde metni:

ÖRNEK 3: 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.

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 24 üncü günü saat 23.59’a
kadar kurumlar vergisi mükellefiyetinin bulunduğu
Seğmenler Vergi Dairesine elektronik ortamda
göndermesi gerekmektedir.

(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.

ÖRNEK 4: Konya ilinde faaliyet gösteren üç ortaklı
(ABC) Adi Ortaklığının Meram Vergi Dairesinde
katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi
mükellefiyeti bulunmaktadır. Ortak (A) nın Ankara ili
Kızılbey Vergi Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti,
Ortak (B) nin Konya ili Meram Vergi Dairesinde gelir
vergisi mükellefiyeti, Ortak (C) nin ise İzmir ili
Kordon Vergi Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti
bulunmaktadır.

ÖRNEK 3: Konya ilinde faaliyet gösteren üç ortaklı
(ABC) Adi Ortaklığının Meram Vergi Dairesinde
katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi
mükellefiyeti bulunmaktadır. Ortak (A) nın Ankara ili
Kızılbey Vergi Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti,
Ortak (B) nin Konya ili Meram Vergi Dairesinde gelir
vergisi mükellefiyeti, Ortak (C) nin ise İzmir ili
Kordon Vergi Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti
bulunmaktadır.

(ABC) Adi Ortaklığının, yapmış olduğu plastik poşet
satışlarına ait Geri Kazanım Katılım Payı
Beyannamesini plastik poşet satışının yapıldığı beyan
dönemini takip eden ayın 24 üncü günü saat 23.59’a
kadar (ABC) Adi Ortaklığının katma değer vergisi ve
gelir (stopaj) vergisi mükellefiyetinin bulunduğu
Meram Vergi Dairesine ortaklık adına elektronik
ortamda göndermesi gerekmektedir.

(ABC) Adi Ortaklığının, 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
(ABC) Adi Ortaklığının katma değer vergisi ve gelir
(stopaj) vergisi mükellefiyetinin bulunduğu Meram
Vergi Dairesine ortaklık adına elektronik ortamda
göndermesi gerekmektedir.

5) Tebliğin “Süresinden sonra verilen geri kazanım katılım payı beyannamesi” başlıklı 11.
maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan fıkra aşağıdaki
gibidir:
“MADDE 11 – (1) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin kanuni süresinden sonra ödeme
süresinden önce verilmesi hâlinde vade tarihi beyan edildiği ayın son günü kabul edilerek, geri
kazanım katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre
için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak faiz ile birlikte aynı Kanuna
göre tahsil edilir.”
6) Tebliğin “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin düzeltme beyannamesi”
başlıklı 12. maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Değişiklik öncesi madde metni:
(4) Geri Kazanım Katılım Payı tutarını azaltıcı
mahiyetteki düzeltme beyannamesi verilmesi hâlinde
bu beyannamelere ilişkin Çevre ve Şehircilik
Bakanlığının ilgili il müdürlüklerinden görüş
istenilecek ve alınan cevaba göre gerekli düzeltme
işlemleri yapılacaktır.

Değişiklik sonrası madde metni:
(4) Geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı
mahiyette düzeltme beyannamesi verilmesi hâlinde bu
beyannamelere ilişkin gerekli düzeltme işlemleri
yapılacaktır. Ancak Başkanlık tarafından Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na 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
Bakanlığı’nın ilgili il müdürlüklerine yazı ile bilgi
verilecektir.

7) Tebliğe 12. maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A ve 12/B maddeleri eklenmiştir.

7.1.) “Mahsuplaşma
MADDE 12/A – (1) 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 edebilirler.
(2) 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.”
Yönetmelikte mahsuplaşma kavramı, “Bu Yönetmelikte belirtilen iade şartları doğrultusunda
oluşan geri kazanım katılım payı tutarının cari dönem içinde piyasaya arz edilen Kanunun ek1 sayılı listesindeki ürünlere ilişkin oluşan toplam geri kazanım katılım payından indirilmesi”
şeklinde tanımlanmış ve mahsuplaşma işlemlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından
belirlenen usul ve esaslara göre beyanname üzerinden gerçekleştirileceği açıklanmıştı.
Yönetmelikte mahsuplaşma işlemine yönelik olarak ayrıca aşağıdaki açıklamalara yer
verilmişti.
İade işlemine konu edilen ürünler için mahsuplaşmaya esas bedel olarak ürünün piyasaya arz
edildiği tarihte uygulanan geri kazanım katılım payı esas alınacaktır.
İadeye esas olan geri kazanım katılım payı tutarı, plastik poşetler için oluşan geri kazanım
katılım payı tutarı hariç olmak üzere cari dönem beyanıyla oluşan toplam geri kazanım katılım
payı tutarından mahsup edilecektir.
İadeye esas olan geri kazanım katılım payı tutarının cari dönem beyanıyla oluşan geri kazanım
katılım payı tutarından fazla olması halinde mahsup edilemeyen tutar gelecek dönem
beyanlarıyla oluşacak geri kazanım katılım payı tutarından/tutarlarından mahsup edilmek üzere
devredilecektir.
Mahsuplaşmaya esas iade işlemleri, bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten (01.01.2020)
itibaren yurt içinde piyasaya sürülen ve geri kazanım katılım payı alınan ürünler için
geçerli olacaktır.
Plastik poşetlere yönelik iade ve mahsuplaşma işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.
İade alınarak mahsuplaşma işlemi gerçekleştirilen ürünlerin yeniden piyasaya arz edilmesi
halinde piyasaya arz edildiği tarihte uygulanan geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir.

7.2.) “Geri kazanım katılım payına ilişkin örnekler
MADDE 12/B – (1) 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için geri kazanım
katılım payına ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır.
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.
ÖRNEK 5: İstanbul ilinde araç lastiği üreten (E) Ltd. Şti.’nin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Başkanlığında kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti
bulunmaktadır.
İstanbul ilinde otomobil üreticisi olarak faaliyet gösteren (F) A.Ş.’nin Büyük Mükellefler Vergi
Dairesi Başkanlığında kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi
mükellefiyeti bulunmaktadır.
(E) Ltd. Şti. yurt içerisinde otomobil üretimi yapan (F) A.Ş.’ne orijinal eşya/parça olarak
kullanılmak üzere 1.000 adet otomobil lastiğini Şubat/2020 döneminde satmıştır.
Bu durumda, (E) Ltd. Şti. Şubat/2020 döneminde sattığı 1.000 adet otomobil lastiği için geri
kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (E) Ltd. Şti. tarafından 31/3/2020 günü saat
23.59’a kadar Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilecek
beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.
Aynı zamanda, (F) A.Ş. de Şubat/2020 döneminde orijinal eşya/parça olarak kullanılmak üzere
satın aldığı 1.000 adet otomobil lastiği için geri kazanım katılım payı hesaplamayacaktır.
Ancak (F) A.Ş. tarafından 31/3/2020 günü saat 23.59’a kadar Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Başkanlığına elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler
gösterilecektir.
ÖRNEK 6: Kırşehir ilinde araç lastiği üreten (G) A.Ş.’nin Kırşehir Vergi Dairesinde kurumlar
vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.
(G) A.Ş. 1.000 adet binek araç lastiğini Mart/2020 döneminde piyasaya sürmüş ve bu
lastiklerden 100 adedini aynı dönem içerisinde iade almıştır. Ayrıca (G) A.Ş. Ocak/2020
döneminde piyasaya sürdüğü ve geri kazanım katılım payını beyan ettiği 50 adet binek araç
lastiğini de Mart/2020 döneminde iade almıştır.
(G) A.Ş. Mart/2020 döneminde iade almış olduğu 100 adet lastik için hesaplanan geri kazanım
katılım payını beyannameye dâhil etmeyecektir.

(G) A.Ş. 900 adet binek araç lastiği için hesapladığı geri kazanım katılım payından daha önce
beyan ettiği ve Mart/2020 döneminde iade aldığı 50 adet lastik için hesapladığı geri kazanım
katılım payını beyanname üzerinde mahsup ederek beyannamesini 30/4/2020 günü saat 23.59’a
kadar Kırşehir Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderecektir.
ÖRNEK 7: 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.”
8) Tebliğin “Ceza uygulaması” başlıklı 13. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Değişiklik öncesi madde metni:
MADDE 13 – (1) Geri Kazanım Katılım Payı
Beyannamesine ilişkin fiillerin 2872 sayılı Kanun
gereğince idari para cezası gerektirmesi hâlinde;
a) Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında
ve/veya tam olarak yerine getirmediği tespit edilenlere
2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci
fıkrasının (g) bendi hükmü,

Değişiklik sonrası madde metni:
MADDE 13 – (1) Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin
Yönetmelikte yer alan düzenlemelere aykırı
hareket edenler hakkında 2872 sayılı Kanunda
öngörülen fiillere ilişkin müeyyideler uygulanır.
Anılan Kanunda yazılı fiiller hakkında verilecek
idari nitelikteki cezalar, bu fiiller için diğer
kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel
olmaz.

b) Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit
edilenlere 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin
birinci fıkrasının (z) bendi hükmü,
gereğince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
idari yaptırım uygulanacaktır.
(2) Bu Tebliğ kapsamında yapılacak bildirim ve
beyanlarda yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar
hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 2872
sayılı Kanunun 26 ncı maddesi doğrultusunda işlem
tesis edilir.

Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:
Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde (Sıra No: 1) Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
Erkan YETKİNER
YMM
Mazars/Denge, Ortak
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr
Güray ÖĞREDİK
SMMM
Mazars/Denge, Direktör
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Resmî Gazete

Sayı : 31030

TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 2)
MADDE 1 – 4/4/2019 tarihli ve 30735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı
Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ürünlerden plastik poşetler”
ibaresi “ürünler” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,
b) Geri kazanım katılım payı: 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesi gereğince Kanuna ekli (1) sayılı listede
yer alan, plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için ise piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan alınan
payı,
c) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi: Plastik poşetler için satış noktaları, diğer ürünler için piyasaya
sürenler/ithalatçılar tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin ödenmesi gereken geri kazanım katılım payının
Başkanlık tarafından belirlenecek vergi dairesine bildirilmesine ilişkin beyannameyi,
ç) Mahsuplaşma: 31/12/2019 tarihli ve 30995 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geri Kazanım
Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte belirtilen iade şartları doğrultusunda oluşan geri kazanım katılım payı tutarının
cari dönem içinde piyasaya arz edilen 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listedeki ürünlere ilişkin oluşan toplam geri
kazanım katılım payından indirilmesini,
d) Meslek Mensubu: 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir
ve yeminli mali müşavirleri,
e) Meslek Odası: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında
esnaf ve sanatkârlar tarafından kurulan odaları,
ifade eder.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 4 – (1) 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu
yetkiye dayanılarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu
getirilmiştir.
(2) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya
sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.
(3) 2872 sayılı Kanunun ek 11 inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye
dayanılarak beyan dönemleri;
a) Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,
b) Diğerleri için üç aylık,
olarak belirlenmiştir.
(4) Üç aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır:
a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart.
b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran.
c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.
ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık.
(5) 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.
(6) 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 piyasa
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 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.”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinde yer alan ÖRNEK 3 ve ÖRNEK 4, ÖRNEK 2 ve ÖRNEK 3
olarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“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.
ÖRNEK 3: Konya ilinde faaliyet gösteren üç ortaklı (ABC) Adi Ortaklığının Meram Vergi Dairesinde katma
değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Ortak (A) nın Ankara ili Kızılbey Vergi Dairesinde
gelir vergisi mükellefiyeti, Ortak (B) nin Konya ili Meram Vergi Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti, Ortak
(C) nin ise İzmir ili Kordon Vergi Dairesinde gelir vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.
(ABC) Adi Ortaklığının, 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 (ABC)
Adi Ortaklığının katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyetinin bulunduğu Meram Vergi Dairesine
ortaklık adına elektronik ortamda göndermesi gerekmektedir.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı mahiyette düzeltme beyannamesi verilmesi hâlinde bu
beyannamelere ilişkin gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır. 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.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğe 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A ve 12/B maddeleri
eklenmiştir.
“Mahsuplaşma
MADDE 12/A – (1) 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 edebilirler.
(2) 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.
Geri kazanım katılım payına ilişkin örnekler
MADDE 12/B – (1) 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için geri kazanım katılım payına
ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır.
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.
ÖRNEK 5: İstanbul ilinde araç lastiği üreten (E) Ltd. Şti.’nin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığında
kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.
İstanbul ilinde otomobil üreticisi olarak faaliyet gösteren (F) A.Ş.’nin Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Başkanlığında kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.
(E) Ltd. Şti. yurt içerisinde otomobil üretimi yapan (F) A.Ş.’ne orijinal eşya/parça olarak kullanılmak üzere
1.000 adet otomobil lastiğini Şubat/2020 döneminde satmıştır.
Bu durumda, (E) Ltd. Şti. Şubat/2020 döneminde sattığı 1.000 adet otomobil lastiği için geri kazanım katılım

payı hesaplamayacaktır. Ancak (E) Ltd. Şti. tarafından 31/3/2020 günü saat 23.59’a kadar Büyük Mükellefler Vergi
Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.
Aynı zamanda, (F) A.Ş. de Şubat/2020 döneminde orijinal eşya/parça olarak kullanılmak üzere satın aldığı
1.000 adet otomobil lastiği için geri kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (F) A.Ş.
tarafından 31/3/2020 günü saat 23.59’a kadar Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığına elektronik ortamda
gönderilecek beyannamenin ilgili alanında bu ürünler gösterilecektir.
ÖRNEK 6: Kırşehir ilinde araç lastiği üreten (G) A.Ş.’nin Kırşehir Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma
değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.
(G) A.Ş. 1.000 adet binek araç lastiğini Mart/2020 döneminde piyasaya sürmüş ve bu lastiklerden 100 adedini
aynı dönem içerisinde iade almıştır. Ayrıca (G) A.Ş. Ocak/2020 döneminde piyasaya sürdüğü ve geri kazanım katılım
payını beyan ettiği 50 adet binek araç lastiğini de Mart/2020 döneminde iade almıştır.
(G) A.Ş. Mart/2020 döneminde iade almış olduğu 100 adet lastik için hesaplanan geri kazanım katılım payını
beyannameye dâhil etmeyecektir.
(G) A.Ş. 900 adet binek araç lastiği için hesapladığı geri kazanım katılım payından daha önce beyan ettiği ve
Mart/2020 döneminde iade aldığı 50 adet lastik için hesapladığı geri kazanım katılım payını beyanname üzerinde
mahsup ederek beyannamesini 30/4/2020 günü saat 23.59’a kadar Kırşehir Vergi Dairesine elektronik ortamda
gönderecektir.
ÖRNEK 7: 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.”
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 13 – (1) Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte yer alan düzenlemelere aykırı hareket
edenler hakkında 2872 sayılı Kanunda öngörülen fiillere ilişkin müeyyideler uygulanır. Anılan Kanunda yazılı fiiller
hakkında verilecek idari nitelikteki cezalar, bu fiiller için diğer kanunlarda yazılı cezaların uygulanmasına engel
olmaz.”
MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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