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TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SIRA NO: 3)

MADDE 1 – 4/4/2019 tar�hl� ve 30735 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ger� Kazanım Katılım Payı
Beyannames� Genel Tebl�ğ� (Sıra No: 1)’n�n 4 üncü maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“MADDE 4 – (1) 2872 sayılı Kanunun ek 11 �nc� maddes�n�n Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına verm�ş olduğu
yetk�ye dayanılarak Ger� Kazanım Katılım Payı Beyannames�n�n elektron�k ortamda beyan ed�lmes� zorunluluğu
get�r�lm�şt�r.

(2) Gel�r veya kurumlar verg�s� mükellef� olsun veya olmasın tüm satış noktaları �le p�yasaya
sürenler/�thalatçılar Ger� Kazanım Katılım Payı Beyannameler�n� elektron�k ortamda göndermek zorundadırlar.

(3) 2872 sayılı Kanunun ek 11 �nc� maddes�n�n Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığına verm�ş olduğu yetk�ye
dayanılarak beyan dönemler� 2020 yılında altı aylık, tak�p eden yıllar �ç�n üç aylık olarak bel�rlenm�şt�r.

(4) 2020 yılı �ç�n altı aylık beyan dönemler� aşağıda bel�rt�ld�ğ� g�b� olacaktır:
a) B�r�nc� dönem; Ocak-Şubat-Mart-N�san-Mayıs-Haz�ran.
b) İk�nc� dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ek�m-Kasım-Aralık.
(5) 2021 yılından �t�baren üç aylık beyan dönemler� �se aşağıda bel�rt�ld�ğ� g�b� olacaktır:
a) B�r�nc� dönem; Ocak-Şubat-Mart.
b) İk�nc� dönem; N�san-Mayıs-Haz�ran.
c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül.
ç) Dördüncü dönem; Ek�m-Kasım-Aralık.
(6) Ger� Kazanım Katılım Payı Beyannames�n�n, plast�k poşet�n satışının yapıldığı ve d�ğer ürünler �ç�n

p�yasaya sürüldüğü/�thal ed�ld�ğ� beyan dönem�n� tak�p eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetk�l� verg� da�res�ne
elektron�k ortamda gönder�lmes� gerekmekted�r.

(7) Ger� Kazanım Katılım Payı Beyannames�n� vermekle yükümlü olanlar, beyan dönem� �çer�s�nde 2872
sayılı Kanuna ekl� (1) sayılı l�stede yer alan ürünlerden plast�k poşetler�n satışını d�ğer ürünler�n �se p�yasaya
arzını/�thal�n� yapmamış olsalar dah� Ger� Kazanım Katılım Payı Beyannames�n� vermekle yükümlüdürler. Bu
durumda beyannamen�n “Beyan ed�lecek ger� kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneğ� �şaretlenerek
gönder�lmes� gerekmekted�r.

ÖRNEK 1: Ankara �l�nde market �şletmec�l�ğ� faal�yet�nde bulunan (A) Ltd. Şt�.’n�n, Başkent Verg�
Da�res�nde kurumlar verg�s�, katma değer verg�s� ve gel�r (stopaj) verg�s� mükellef�yet� bulunmaktadır. Perakende
olarak mal satan (A) Ltd. Şt�. ürün satışlarında tüket�c�lere ücret karşılığında plast�k poşet vermekted�r. (A) Ltd. Şt�.
2020 yılının �lk altı aylık beyan dönem� �çer�s�nde tüket�c�lere h�ç plast�k poşet satışı yapmamıştır.

Bu durumda (A) Ltd. Şt�.’n�n 2020 yılının �lk altı aylık beyan dönem�ne a�t Ger� Kazanım Katılım Payı
Beyannames�n�n, “Beyan ed�lecek ger� kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneğ� �şaretlenerek beyan
dönem�n� tak�p eden ayın son günü olan 31/07/2020 tar�h�n�n resm� tat�l gününe denk gelmes� neden�yle 4/8/2020
günü (resm� tat�l� tak�p eden �lk �şgünü) saat 23.59’a kadar Başkent Verg� Da�res�ne elektron�k ortamda gönder�lmes�
gerekmekted�r.”

MADDE 2 – Aynı Tebl�ğ�n 12/B maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“MADDE 12/B – (1) 2872 sayılı Kanuna ekl� (1) sayılı l�stede yer alan ürünler �ç�n ger� kazanım katılım

payına �l�şk�n örnekler aşağıda yer almaktadır.
ÖRNEK 4: Ankara �l�nde otomob�l satışı faal�yet�nde bulunan (D) A.Ş.’n�n, Başkent Verg� Da�res�nde

kurumlar verg�s�, katma değer verg�s� ve gel�r (stopaj) verg�s� mükellef�yet� bulunmaktadır.
(D) A.Ş. 2020 yılının �lk altı aylık dönem�nde 150 adet otomob�l �thal etm�şt�r. Bu durumda, (D) A.Ş. 2020

yılının �lk altı aylık dönem�nde �thal ed�len otomob�llerde or�j�nal eşya/parça olarak kullanılan ve 2872 sayılı Kanuna
ekl� (1) sayılı l�stede yer alan ürünler (akü, last�k, maden� yağ, elektr�kl� ve elektron�k eşyalar) �ç�n ger� kazanım
katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (D) A.Ş. tarafından beyan dönem�n� tak�p eden ayın son günü olan 31/07/2020
tar�h�n�n resm� tat�l gününe denk gelmes� neden�yle 4/8/2020 günü (resm� tat�l� tak�p eden �lk �şgünü) saat 23.59’a
kadar Başkent Verg� Da�res�ne elektron�k ortamda gönder�lecek beyannamen�n �lg�l� alanında bu ürünler
göster�lecekt�r.

ÖRNEK 5: İstanbul �l�nde araç last�ğ� üreten (E) Ltd. Şt�.’n�n Büyük Mükellefler Verg� Da�res� Başkanlığında
kurumlar verg�s�, katma değer verg�s� ve gel�r (stopaj) verg�s� mükellef�yet� bulunmaktadır.

İstanbul �l�nde otomob�l üret�c�s� olarak faal�yet gösteren (F) A.Ş.’n�n Büyük Mükellefler Verg� Da�res�
Başkanlığında kurumlar verg�s�, katma değer verg�s� ve gel�r (stopaj) verg�s� mükellef�yet� bulunmaktadır.

(E) Ltd. Şt�. yurt �ç�nde otomob�l üret�m� yapan (F) A.Ş.’ne or�j�nal eşya/parça olarak kullanılmak üzere 1.000
adet otomob�l last�ğ�n� 2020 yılının �lk altı aylık dönem�nde satmıştır.

Bu durumda, (E) Ltd. Şt�. 2020 yılının �lk altı aylık dönem�nde sattığı 1.000 adet otomob�l last�ğ� �ç�n ger�
kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (E) Ltd. Şt�. tarafından beyan dönem�n� tak�p eden ayın son günü olan
31/07/2020 tar�h�n�n resm� tat�l gününe denk gelmes� neden�yle 4/8/2020 günü (resm� tat�l� tak�p eden �lk �şgünü) saat
23.59’a kadar Büyük Mükellefler Verg� Da�res� Başkanlığına elektron�k ortamda gönder�lecek beyannamen�n �lg�l�
alanında bu ürünler göster�lecekt�r.

Aynı zamanda, (F) A.Ş. de 2020 yılının �lk altı aylık dönem�nde or�j�nal eşya/parça olarak kullanılmak üzere
satın aldığı 1.000 adet otomob�l last�ğ� �ç�n ger� kazanım katılım payı hesaplamayacaktır. Ancak (F) A.Ş. tarafından
beyan dönem�n� tak�p eden ayın son günü olan 31/07/2020 tar�h�n�n resm� tat�l gününe denk gelmes� neden�yle
4/8/2020 günü (resm� tat�l� tak�p eden �lk �şgünü) saat 23.59’a kadar Büyük Mükellefler Verg� Da�res� Başkanlığına
elektron�k ortamda gönder�lecek beyannamen�n �lg�l� alanında bu ürünler göster�lecekt�r.

ÖRNEK 6: Kırşeh�r �l�nde araç last�ğ� üreten (G) A.Ş.’n�n Kırşeh�r Verg� Da�res�nde kurumlar verg�s�, katma
değer verg�s� ve gel�r (stopaj) verg�s� mükellef�yet� bulunmaktadır.

(G) A.Ş. 1.000 adet b�nek araç last�ğ�n� 2021 yılının �k�nc� üç aylık dönem�nde p�yasaya sürmüş ve bu
last�klerden 100 aded�n� aynı dönem �çer�s�nde �ade almıştır. Ayrıca (G) A.Ş. 2021 yılının �lk üç aylık dönem�nde
p�yasaya sürdüğü ve ger� kazanım katılım payını beyan ett�ğ� 50 adet b�nek araç last�ğ�n� de 2021 yılının �k�nc� üç
aylık dönem�nde �ade almıştır.

(G) A.Ş. 2021 yılının �k�nc� üç aylık dönem�nde �ade almış olduğu 100 adet last�k �ç�n hesaplanan ger�
kazanım katılım payını beyannameye dâh�l etmeyecekt�r.

(G) A.Ş. 900 adet b�nek araç last�ğ� �ç�n hesapladığı ger� kazanım katılım payından daha önce beyan ett�ğ� ve
2021 yılının �k�nc� üç aylık dönem�nde �ade aldığı 50 adet last�k �ç�n hesapladığı ger� kazanım katılım payını



beyanname üzer�nde mahsup ederek beyannames�n� 31/7/2021 tar�h�n�n resm� tat�l gününe denk gelmes� neden�yle
2/8/2021 günü (resm� tat�l� tak�p eden �lk �şgünü) saat 23.59’a kadar Kırşeh�r Verg� Da�res�ne elektron�k ortamda
gönderecekt�r.

ÖRNEK 7: Kayser� �l�nde faal�yette bulunan (H) A.Ş.’n�n M�mar S�nan Verg� Da�res�nde kurumlar verg�s�,
katma değer verg�s� ve gel�r (stopaj) verg�s� mükellef�yet� bulunmaktadır.

(H) A.Ş. 2020 yılının �k�nc� altı aylık dönem�nde 2.000 TL ger� kazanım katılım payı hesaplamıştır.
(H) A.Ş. 2020 yılının �lk altı aylık dönem�nde p�yasaya sürdüğü ve üzer�nden 3.000 TL ger� kazanım katılım

payı hesapladığı ürünler� aynı yılın �k�nc� altı aylık dönem�nde �ade almıştır.
2020 yılının �k�nc� altı aylık dönem�nde hesaplanan 2.000 TL tutarındak� ger� kazanım katılım payından, �ade

alınan ürünlere �l�şk�n 3.000 TL tutarındak� ger� kazanım katılım payı, beyannamen�n �lg�l� satırında göster�lerek
mahsup ed�lecekt�r. Mahsup ed�lemeyen 1.000 TL tutarındak� ger� kazanım katılım payı �se sonrak� dönemlerde
mahsup ed�lmek üzere devred�lecekt�r.”

MADDE 3 – Aynı Tebl�ğ�n Geç�c� 1 �nc� maddes�nden sonra gelmek üzere aşağıdak� madde eklenm�şt�r.
“Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemler� �ç�n ver�lm�ş olan beyannameler
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ�n yayım tar�h�nden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemler� �ç�n

beyanname verm�ş olanlar 2020 yılının �lk altı aylık dönem� �ç�n verecekler� beyannamelere daha önce beyanname
verd�kler� dönemlere �l�şk�n b�lg�ler� dâh�l etmeyeceklerd�r.

(2) Bu Tebl�ğ�n yayım tar�h�nden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönem� �ç�n ver�len beyannameler üzer�ne
tahakkuk eden ger� kazanım katılım paylarının 31/7/2020 tar�h�ne kadar ödenmes� gerekmekted�r.”

MADDE 4 – Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 5 – Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 


