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Geri kazanım katılım payı
Ek Madde 11Yurt 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. Bu listede yer
alan tutarlar takvim yılı başından geçerli
olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin
olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi
Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi
hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen
yeniden değerleme oranında artırılarak
uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların
%5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.
Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen
tutarları yarısına kadar artırmaya veya
indirmeye yetkilidir.
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Geri kazanım katılım payları ürünün
piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın
onbeşine kadar Bakanlığa 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 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre

Geri kazanım katılım payları ürünün
piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği tarihi takip
eden ayın yirmi dördüncü günü sonuna
kadar ilgililerin gelir veya kurumlar
vergisi yönünden bağlı olduğu vergi
dairesine, gelir veya kurumlar vergisi
mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından
ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek
aynı ayın sonuna kadar ödenir. Katılım
payının süresinde beyan edilmediğinin veya
eksik beyan edildiğinin 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

hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz
uygulanır. Süresinde ödenmeyen katılım payı
Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi
dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine
göre takip ve tahsil edilir. Bu madde
kapsamında tahsil edilen tutarlar genel
bütçeye gelir kaydedilir.
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ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre
hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz
uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil
edilir. Bu madde kapsamında tahsil edilen
tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım
katılım payının beyan ve ödeme sürelerini
kanuni süresinden itibaren bir ayı
geçmeyecek şekilde yeniden belirlemeye
yetkilidir.
Geri
kazanım
katılım
payı
beyannamelerinin verilme sürelerini;
kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi
iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları
dikkate alınarak il ve ilçe sınırları
itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte aylık, üç
aylık veya altı aylık dönemler halinde
tespit etmeye; beyannamelerin şekil, içerik
ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin
elektronik
ortamda
gönderilmesine
zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin
yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler
aracı kılınarak gönderilmesi hususunda
izin vermeye, bu kişileri aracı kılmaya
veya zorunlu tutmaya ve uygulamaya
ilişkin usul ve esasları belirlemeye,
Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve
Maliye Bakanlığı yetkilidir.

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. Muafiyet
uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.
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GEÇİCİ MADDE 4- Ek 11 inci maddenin
ikinci fıkrası uyarınca 2019 yılının Ocak
ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken
beyannameler 24/4/2019 tarihine (bu tarih
dâhil) kadar verilir ve bu beyanlar üzerine
ödenmesi gereken geri kazanım katılım
payları 30/4/2019 tarihi mesai saati
bitimine kadar ödenir.

