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Konu: Poşet Beyannamesi Hakkında Yapılan Yeni Düzenlemeler   

 

SİRKÜLER 

NO:2019/07 

4 Nisan 2019 tarih ve 30735 sayılı Resmi Gazete’ de Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamesi Genel Tebliğ yayımlanmıştır.  

Kamuoyunda Poşet Beyannamesi olarak bilinen yükümlülük ile ilgili yeni 

düzenlemeler yapılmıştır. Bunları kısaca özetleyecek olursak şu şekilde sıralayabiliriz. 

1. Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları 

Poşet Beyannamesini elektronik ortamda göndermek zorundadır.  

2. Beyanname dönemleri kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için 3 

aylık olarak belirlenmiştir. 3 aylık dönemler Ocak-Şubat-Mart olarak başlayıp aynı şekilde 

devam etmektedir. 

3. Poşet Beyannamesi plastik poşetin satışının yapıldığı beyan dönemi takip eden 

ayın 24. Günü saat 23.59’ a kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. 

4. Poşet satışı yapılmamış olsa dahi Poşet Beyannamesi yükümlüleri boş 

beyannameyi de mutlaka süresi içerisinde göndereceklerdir. 

5. Faaliyetleri sırasında hiçbir şekilde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran 

kağıt, karton, tekstil gibi plastik farklı bir malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış 

noktaları Poşet Beyannamesi vermeyeceklerdir. 

6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında 

ücretlendirme uygulamasından muaf olan plastik poşetler için beyanname verilmeyeceklerdir. 

(Örneğin; manav ve şarküteri reyonlarında kullanılan ince şeffaf poşetler) 

7. Poşet Beyannamesi Gelir veya Kurumlar Vergisi mükellefleri tarafından bu 

mükellefiyetleri yönüyle bağlı bulundukları vergi dairesine, Gelir ve Kurumlar Vergisi 

Mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişiler için yerleşim yeri adresini bulunduğu vergi 

dairesine, gerçek kişiler dışında kalanlar ise, Kanuni merkezi/İş yerinin bulunduğu yerin vergi 

dairesine gönderilecektir. 

8. Merkez ve şubesi bulunan mükellefler için merkezin bulunduğu vergi dairesine 

şubeleri de kapsayacak şekilde tek bir beyanname verilecektir. 

9. Poşet Beyannamesini kendileri göndermek isteyen mükellefler tebliğ ekinde 

bulunan dilekçe örneği ile yetkili vergi dairesine müracaat ederek kullanıcı kodu, parola ve 

şifre edinmeleri gerekmektedir. 

 



 

10. 340 Seri Nolu VUK Genel Tebliğinde yer alan Usul ve Esaslar Çerçevesinde 

Vergi Beyannameleri bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere aracılık yetkisi 

bulanan meslek mensupları müşterilerine ait Poşet Beyannamelerini gönderebileceklerdir. Bu 

Tebliğ yürürlüğe girdiği tarihten önce elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi almış 

gerçek ve tüzel kişiler ile daha önce aracılık sözleşmesi imzalayan meslek mensupları 

müşterilerine ait beyannameleri bu sözleşmelere dayanarak gönderebileceklerdir. 

11. Elektronik ortamda alınan tahakkuk fişi ile Geri Kazanım Katılım Payı 

beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar vergi daireleri veznelerine, PTT iş yerlerine, 

anlaşmalı bankalara ödenebileceği gibi, Başkanlığın internet sitesinden banka kartı veya 

havale yöntemiyle de ödenebileceklerdir. 

12. Poşet Beyannamesinin süresi içerisinde verilmemesi halinde 2872 Sayılı 

Çevre Kanunun 20. Maddesinin (g) bendi gereğince 6.000,00 TL idari para cezası verilir. 

Ayrıca Poşet Beyannamesi ile ilgili yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyen ve kullananlar 

hakkında 5237 Sayılı TCK belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uygulanır. 

 

Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://www.dorukdenetim.com/?p=6670 

 

Bilginize sunarız. 

Saygılarımızla,  

Kaan DEMİROĞLU 

Yeminli Mali Müşavir     

http://www.dorukdenetim.com/?p=6670

