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Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) nedir?

2872 sayılı çevre 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 paydır. (Geri Kazanım Katılım Payı

Beyannamesi Genel Tebliği, Madde 3/b)

Kapsam: 2872 sayılı çevre kanunda yer alan Ek-1

listedeki tüm ürünleri kapsamaktadır. (Geri Kazanım

Katılım Payına İlişkin Yönetmelik, Madde 2/1)

Buna pil de dahildir.



• Piyasaya Arz Etme (Piyasaya Sürme): GEKAP ’a tabi ürünler üzerindeki tasarruf hakkının bir alıcıya veya onun adına

hareket edenlere devredilmesi fiilini ifade etmekte olup alıcı veya onun adına hareket edenlerce gösterilen yere veya kişilere

tevdii edilmesi işlemleri de piyasaya arz fiili kapsamındadır Satış ifadesi ve ithal etme ifadesi de dâhil olmak üzere piyasaya

sürmek fiili piyasaya arz etmek tanımı ile eş anlamlıdır.

• İthalat: GEKAP ’a tabi ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında millileştirilerek yurt içine alınması işlemidir.

• Tedarik: Ürünlere ticarî markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici/piyasaya süren olarak tanıtan

gerçek veya tüzel kişiler adına bu ürünleri üreterek/ambalajlayarak temin etme işlemidir.

Geri Kazanım Katılım Payı



Geri Kazanım Katılım Payı

İhracat: Türkiye Gümrük Bölgesi içerisinde

serbest dolaşımda bulunan bir

ürün/eşya/malzemenin Türkiye Gümrük Bölgesi

dışında veya ilgili mevzuat uyarınca bu bölge

eşdeğer kabul edilen birimlere gönderilmesini

ifade etmektedir. İhracat şartı ile bir başka

gerçek/tüzel kişiye yapılan teslimler, bu ihracat

işleminin gerçekleştiğinin belgelendiği hallerde

ihracat kapsamında yer almaktadır. Ambalajlı

ürünler ile Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan

diğer ürünleri tedarik yolu ile temin eden

piyasaya süren işletmelerce ihracatın

belgelenmesi durumunda, ihracat tanımı

üzerinden işlem tesis edilir. Bu durumda tedarikçi

ve ihracatçılar için geri kazanım katılım payı

yükümlülüğü oluşmaz.



Geri Kazanım Katılım Payı EK-1 Listesindeki Ürünler

• Plastik Poşetler

• Lastikler

• Akümülatörler

• Piller

• Madeni Yağlar

• Bitkisel Yağlar

• Elektrikli ve Elektronik Eşyalar

• İlaçlar

• Ambalajlar

-İçecek Ambalajları (01/01/2021 zorunlu depozito sistemi)

-Diğer Ambalajlar



• Alkali Silindirik Piller 2TL/Kg

• Çinko Karbon Piller 2TL/Kg

• Alkali Düğme Piller 3TL/Kg

• Düğme Piller Çinko Hava ve Gümüş Oksitli 10TL/Kg

• Lityumlu Düğme Piller 10TL/Kg

• Lityum Silindirik Şarjlı ve PrimerPil Çeşitleri 5TL/Kg

• Otomotiv Pilleri (Kurşun içerenler hariç) 15TL/Kg

• Lityum İçeren Araç Bataryaları 15TL/Kg

• Diğer Şarjlı Piller 5TL/Kg

Geri Kazanım Katılım Payı EK1 Listesi (Piller)



GEKAP beyannamesi düzenlenirken dikkat

edilmesi gereken bir diğer hususta ürünlerin

ambalajları ile ilgili getirilmiş yükümlülüklerdir.

Geri kazanım katılım payına tabi olan ürünlerden

ambalajlı olarak piyasaya sürülenlerin birincil

(satış) ambalajları için beyan yapılır ancak bu

ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil

edilmez. Bu ürünlerin birincil ambalajları

haricindeki diğer ambalajları için geri kazanım

katılım payı tahsil edilir. (Geri Kazanım Katılım

Payına İlişkin Yönetmelik, Madde 5/12)

Geri Kazanım Katılım Payında Ambalaj



Birincil ambalaj/İç ambalaj/Satış ambalajı nedir?

Ürünlerin kullanıcı veya tüketicilere ulaştırılmasında en küçük satış birimi oluşturmaya uygun olarak

yapılan, ürünlerle doğrudan veya kısmen temas halinde olabilen ambalajlar ve bunların orijinal

parçalarını (satış birimini tamamlamak için gereken diğer ambalaj bileşenlerini örneğin,

kapak/mantar/tıpa, etiket, zımba teli gibi) ifade eder. (Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin

Uygulamasına dair Usul ve Esaslar 3.Bölüm a.3.1)

Birincil ambalajı piller özelinde örneklemek gerekirse markette satılan 4’lü kalem pili bir arada tutan

son kullanıcının satın almış olduğu pakete birincil ambalaj diyebiliriz.

Geri Kazanım Katılım Payında Ambalaj



Ancak Çevre Kanunu Ek-1 sayılı listesinde gösterilen geri kazanım katılım payı alınacak ürünlerden Geri

Kazanım Katılım Payına ilişkin yönetmelik gereği geri kazanım katılım payı tahsilinin yapılmadığı durumlarda bu

ürünlerden birincil ambalajları için beyan verme ve geri kazanım katılım payı ödeme yükümlülüğü oluşacaktır.

(Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulamasına dair Usul ve Esaslar 3.Bölüm d-1)

Ayrıca geri kazanım katılım payına tabi olup olmamasına bakılmaksızın ürünlerin birincil ambalajları olarak kabul

edilenler haricindeki diğer ambalajları için de geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir. (Geri Kazanım Katılım

Payına İlişkin Yönetmeliğin Uygulamasına dair Usul ve Esaslar 3.Bölüm d-1)

Geri kazanım katılım payına tabi olmayan ürün/eşya/malzemelerin ambalajlarında birincil ambalaj ve/veya diğer

türlerdeki ambalajları için bir ayrım söz konusu olmayıp bu ürün/eşya/malzemelerin tüm ambalajları için geri

kazanım katılım payı yükümlülüğü geçerli olacaktır. (Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin

Uygulamasına dair Usul ve Esaslar 3.Bölüm d-3)

Geri Kazanım Katılım Payında Ambalaj



Örneğin 4’lü kalem pil paketinizin 10 tanesinin bir arada bulunduğu koliniz ikincil ambalaj olarak

değerlendirilmektedir. Bu kolilerin 20 tanesinin bir arada bulunduğu ve bunları streçlediğinizi düşünelim bu

ambalajlar ise üçüncül ambalaj olarak değerlendirilmektedir.

Paletler için uygulamaya baktığımızda ise gümrük noktasından deponuza kadar taşınması amacı ile kullanılması

halinde ödeme yamanız gerekmemektedir. Ancak müşterinize ürünlerinizi satıyorken palet ile teslim ediyorsanız

bu durumda paletler içinde beyanda bulunup ödeme yapmanız gerekmektedir.

Birincil ambalajın dışında kalan diğer ambalajlar nedir?



GEKAP Uygulamasında Tedarikçinin Sorumluluğu

Tedarikçi kapsamında ürün ithalatı veya üretimini yapıyorsanız. Bu durumda ilgili ürünler için ödenmesi gereken

GEKAP beyanname yükümlülüğü marka sahibine ait olmaktadır.

Bir örnek üzerinden gidecek olursak A zincir marketine A zincirmarketi markası ile satılmak üzere ürün ithalatını

B firmasının yaptığı durumlarda B firması tedarikçi A zincir marketi ise bu ürünün asıl sahibi olmakta ve GEKAP

beyannamesinden A zincir marketi sorumlu olmaktadır.



GEKAP Beyan Dönemleri ne zaman?

22 Mart 2020 tarihli resmi gazetede yer alan tebliğ değişikliğine göre (tebliğ ektedir)

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

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.



Beyannameler nasıl ve ne zaman gönderilecek?

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar Geri

Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. (Geri Kazanım Katılım Payı

Beyannamesi Genel Tebliği, Madde 4/2)

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 Beyannamesi Genel Tebliği, Madde

4/5)

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. (Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği, Madde 4/6)



GEKAP’ta Çevre Görevlisinin yeri nedir?

Çevre Görevlisi: Piyasaya süren/ithalatçı ve satış noktalarının gerçek/tüzel kişiliklerin adına geri kazanım katılım payı

uygulamasına tabi ürün ve eşyaların tespitini, beyana esas miktarlarının muhasebe sorumlusunca belirlenmesini; çevre

mevzuatı kapsamındaki bildirimlerin, beyan ve beyannamelerin belirtilen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak

hazırlanarak ilgili idarelere sunulmasını sağlayan, kontrol eden, izleyen ve raporlayan Çevre Kanunu’nun Ek Madde

2’sinde belirtilen görevliler/çevre yönetim birimlerindeki görevlilerdir.

Sürekli bir çevre görevlisi istihdam eden veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti alan veya çevre

yönetim birimi kurma zorunluluğu bulunan piyasaya süren işletmeler (ithalatçılar ve satış noktaları dahil) ile ödeyecekleri

geri kazanım katılım payı miktarı (Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen beyan döneminde oluşan) 50.000 TL ‘den

fazla olan piyasaya süren işletmeler (ithalatçılar ve satış noktaları dahil), Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin

Yönetmelik kapsamında yer alan tüm bildirim ve beyanların(iade ve mahsuplaşmaya esas işlemler dahil) muhasebe

sorumlusu ve çevre görevlisi tarafından incelenip onaylanmasını sağlamakla yükümlüdürler. Bu durum piyasaya

süren/ithalatçının yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.



İade nedir?
Kanunun ek 1 sayılı listesinde yer alan plastik poşetler

haricindeki piyasaya arz edilen ürünlerin cayma hakkının

kullanılması, sözleşmeden dönülmesi, sözleşmenin feshi veya

garanti ayıplı mal kapsamında geri alınmasını ifade eder.

Ürünlerin son kullanma/tüketim tarihi gerekçesi ile piyasaya

sürenlerce piyasadan çekilerek muhasebe kayıtlarına işlenen

ürünler için de iade tanımı kapsamında işlem yapılır. Piyasaya

sürülen bir ürünün ilgili idarelerce piyasadan

çektirilmesi/toplatılması durumunda da iade tanımı kapsamında

işlem tahsis edilir.

Mahsuplaşma nedir? 
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, (Geri Kazanım Katılım

Payı Beyannamesi Genel Tebliği, Madde 3/ç)

Geri Kazanım Katılım Payı



Mahsuplaşma süreci nasıldır?

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. (Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği,

Madde 12/A-1)

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 Payı Beyannamesi Genel Tebliği, Madde 12/A-2)



Gekap Yönetmeliği Madde 5/10 - Piyasaya arz edilecek araçlar ile elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminde

orijinal eşya/parça olarak kullanılan ve Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünler için araç ile elektrikli ve

elektronik eşyayı piyasaya sürenler tarafından beyan yapılır ancak bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil

edilmez.

Gekap Yönetmeliği Madde 5/11 - Piyasaya arz edilecek araçlar ile elektrikli ve elektronik eşyaların orijinal

eşya/parçası olarak kullanılan ve Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünler için bu ürünleri sadece araç ile

elektrikli ve elektronik eşya üretiminde orijinal eşya/parça olarak kullanılmak şartıyla piyasaya sürenler tarafından

beyan yapılır, ancak bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez. Orijinal eşya/parça tanımına uymasına

rağmen münferit olarak piyasaya arz edilen Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünler için geri kazanım katılım

payı beyanı yapılır ve geri kazanım katılım payı tahsil edilir.

İSTİSNALAR VE MAHSUP İŞLEMLERİ



Gekap Yönetmeliği Madde 5/12 - Bu Yönetmelik kapsamında yer alıp geri kazanım katılım payına tabi olan

ürünlerden ambalajlı olarak piyasaya sürülenlerin birincil (satış) ambalajları için beyan yapılır ancak bu ambalajlar

için geri kazanım katılım payı tahsil edilmez. Bu ürünlerin birincil ambalajları haricindeki diğer ambalajları için geri

kazanım katılım payı tahsil edilir.

Gekap Yönetmeliği Madde 5/16 - Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden bitkisel yağ ve madeni

yağların Kanunun ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerin üretiminde hammadde olarak kullanılması durumunda

hammadde olarak tedarik edilen bu ürünlerin ithalatçıları/üreticileri tarafından beyan yapılır, ancak hammadde

olarak kullanılan bu ürünlerden geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.

İSTİSNALAR VE MAHSUP İŞLEMLERİ



Ceza Uygulaması

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. (Geri Kazanım Katılım

Payı Beyannamesi Genel Tebliği, Madde 13/1)

ÇEVRE KANUNU

BEŞİNCİ BÖLÜM

Cezai hükümler İdari nitelikteki cezalar:(3)

Madde 20 – (Değişik: 26/4/2006-5491/14 md.) İdarî nitelikteki cezalar şunlardır:

z) (Ek:29/11/2018-7153/5 md.) Bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri kazanım katılım payını ödemediği

tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari para cezası olarak verilir.



GEKAP Beyannamesinin süresinde beyan edilmediğinin veya eksik 
beyan edildiğinin tespiti

Geri kazanım katılım payı beyanlarına ilişkin bilgiler Başkanlık tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile paylaşılır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca geri kazanım katılım payı beyannamesinin süresinde beyan edilmediğinin veya eksik

beyan edildiğinin tespiti hâlinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının her bir dönemi ayrı ayrı

belirtilmek üzere tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerektiğine ilişkin yazı ilgiliye Çevre ve Şehircilik

Bakanlığınca tebliğ edilir. Ayrıca söz konusu yazının bir örneği ile tebliğ edildiği tarihi içeren bilgi vergi dairesi ile

paylaşılır. Bir aylık ödeme süresinin son günü vade tarihi kabul edilerek vergi dairesince geri kazanım katılım payının

takibine 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliği ile başlanılır. Söz konusu

alacak beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci

maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir. (Geri

Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği, Madde 10/1)



Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin 
düzeltme beyannamesi

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin kanuni beyanname verme süresi içinde elektronik ortamda verilmesi

esastır. Kanuni süresi içinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde,

süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir

beyanname verilmesi mümkündür. (Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği, Madde 12/1)

Daha önce verilen Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi veya beyannamelerindeki hata ve/veya eksikliklere ilişkin

verilecek düzeltme beyannamelerinin, söz konusu beyan dönemlerine münhasır olarak verilen beyannamelerde yer alan

bilgileri de kapsaması gerekmektedir. (Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği, Madde 12/2)



Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesine ilişkin 
düzeltme beyannamesi

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi süresinde verilmekle birlikte beyanname verme süresi geçtikten sonra verilen

düzeltme beyannameleri üzerine ödenmesi gereken katılım paylarına ilişkin bu Tebliğin 11 inci maddesinde yer alan

hükümlere göre işlem yapılması gerekmektedir. (Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği, Madde 12/3)

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.” (Geri Kazanım Katılım Payı

Beyannamesi Genel Tebliği, Madde 12/4)



MADDE 11 – (1) (Mülga:RG-5/2/2020-31030)

(2) Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin beyan edilmesi gerektiği aydan sonra verilmesi hâlinde katılım

payının, beyannamenin verildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekir. Bir aylık ödeme süresinin son

günü vade tarihi kabul edilerek süresinde beyan edilmeyen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden

ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı

oranında faiz uygulanarak aynı Kanuna göre tahsil edilir.

(3) 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi gereğince ilgiliye idari para cezası verilmesi

için durum vergi dairesince Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilir.

Geri Kazanım Katılım Payı Uygulama Tebliği



GEKAP BEYANNAMESİNİN ONAYLANMASI, 
TAHAKKUK FİŞİNİN DÜZENLENMESİ VE ÖDENMESİ

Elektronik ortamda gönderilen Geri Kazanım Katılım Payı Beyannameleri sistem tarafından ön kontrolü yapıldıktan sonra

kabul edilecektir. (Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği, Madde 8/1

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinde, geri kazanım katılım payının tahakkuk ettirilmesini engelleyen hata tespit

edilmesi hâlinde bu hata kaynağı ile birlikte beyannameyi gönderene elektronik ortamda bildirilecek ve beyannameyi

gönderen tarafından söz konusu hatalar düzeltildikten sonra beyanname tekrar gönderilecektir. (Geri Kazanım Katılım Payı

Beyannamesi Genel Tebliği, Madde 8/2)

Elektronik ortamda gönderilen Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin geçerliliği ve matematiksel hata içermediği

sistem tarafından saptandıktan sonra, beyannameyi gönderenin ekranından beyannameye onay vermesi istenecektir.

Onaylama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi vergi dairesine verilmiş

sayılacaktır. (Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği, Madde 8/3)



GEKAP BEYANNAMESİNİN ONAYLANMASI, 
TAHAKKUK FİŞİNİN DÜZENLENMESİ VE ÖDENMESİ

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin kanuni süresinde verilen beyanname olarak kabulü için onaylama

işleminin beyannamenin verilmesi gereken son gün saat 23.59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir. (Geri

Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği, Madde 8/4)

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, aracılık yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiler tarafından elektronik

ortamda gönderilmesi ve onay işleminin yapılmasıyla birlikte bu beyanname mükellef tarafından verilmiş sayılacaktır.

Onaylama işlemi tamamlanan beyannameye ait tahakkuk fişi düzenlenerek mükellefe veya aracılık yetkisi verilmiş

gerçek/tüzel kişiye elektronik ortamda iletilecektir. (Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği, Madde

8/5)

Tahakkuk eden geri kazanım katılım payı, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar, vergi daireleri veznelerine, PTT

işyerlerine, anlaşmalı bankalara ödenebileceği gibi Başkanlığın internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden

banka kartı ve banka hesabından havale yöntemi ile de ödenebilecektir. (Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi

Genel Tebliği, Madde 8/6)



Yükümlülüğün Kalkması Durumunda

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanların bu yükümlülüklerinin sona erdiği

tarihten itibaren bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine yükümlülüğün sona erdiğini bildirmeleri

gerekmektedir. (Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği, Madde 14/5)



ÇEVREYE VE ORTAK GELECEĞİMİZE 
GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ HASSASİYETE 

TEŞEKKÜR EDERİZ.

Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği
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