
 

 

GERİ KAZANIM KATILIM  PAYI BEYANNAMESİ KILAVUZU 
 

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU KAPSAMINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN 7166 SAYILI KANUNUN 3. MADDESİ 
İLE DEĞİŞTİRİLEN EK 11. MADDESİNE DAYANILARAK GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA ALINACAK 
OLAN  GERİ KAZANIM KATILIM  (POSET) BEYANNAMESİ   İLE İLGİLİ KILAVUZ 

 

Bilindiği gibi 7166 sayılı kanunun 3. Maddesinin Ek  11. Maddesi değiştirilmiştir. İlgili madde  
kapsamında  beyannameler Çevre Bakanlığı tarafından değil;  Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
elektronik ortamda 01.Nisan.2019 tarihinden itibaren alınmaya  başlanacaktır.  

Çevre Bakanlığının konu hakkında yayınladığı duyuru gereği; poşet beyannamesi vermesi gereken 
gerçek veya tüzel kişiler, tarafından Çevre Bakanlığına verilen Ocak 2019 dönemine ait 
beyannamelere tahakkuk fişi kesilmemesi nedeni ile Gelir İdaresi Başkanlığına yeniden Ocak 2019 
döneminden itibaren beyanname verileceği ifade edilmiştir. 

Başkanlığımızın yayınlamış olduğu GERİ KAZANIM KATILIM  PAYI BEYANNAMESİ 1 Sıra No’lu Genel 
Tebliğ gereği mükelleflerimize yardımcı olmak adına bu kılavuz hazırlanmıştır. 

Mükelleflerimiz vergi dairesine gitmeden beyannamesini elektronik ortamda verebilecektir. 

Yasalar Gereği kurumlar vergisi yönünden mükellef olan tüzel kişiler bu beyannameyi aylık; Gerçek 
kişiler, Basit Usul mükellefler, Ortaklıklar  vb mükelleflerimiz ise 3 aylık beyanname vereceklerdir. 

İlk üç ay için mükelleflerimiz (2019 yılı Ocak, Şubat, Mart)   her ay’ı ayrı satırda göstermek koşulu ile 
tek beyanname verecekler ve tek tahakkuk alacaklardır.  

Beyannamenin zamanında verilmemesi veya ödenmemesi durumunda Çevre Kanunu geçerli 
olacaktır. 

Aracılık Sorumluluk sözleşmeleri olan meslek mensupları yeni bir Aracılık Sorumluluk sözleşmesi 
imzalamalarına  gerek yoktur. 

 

 

 

 

 

 

1 Beyannamenin 1.Sayfasının doldurulması ile ilgili kurallar  



 

Beyannamede Dönem TÜM MÜKELLEFLER İÇİN MART SEÇİLECEKTİR. 

 

 

 

 



1. Mükelleflerimiz    (Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi yönünden iş ortaklığı ve adi ortaklıkta ise 
KDV veya Muhtasar  beyannamesi yönünden ) bağlı olduğu  vergi dairesini seçecektir. 
 

2. Dönem olarak Kurumlar Vergisi Mükellefi ise  aylık Gelir, Basit veya İş ortaklığı ise 3 aylık  
dönemi seçecektir. 
Bu ay beyanname verecek  kurumlar vergisi Mükellefleri Dönem tipi  Aylık ,ay olarak (Mart) 
ayını seçecekler. Diğer mükellefler ise Dönem  Tipi olarak 3 aylık Başlangıç ay olarak OCAK 
Seçerek beyannamelerini dolduracaklardır. 
 

3. Vergi Sorumlusu olarak beyanname veren kişilerin bilgisi yazılacaktır. 
 

4. Mükellefimiz beyanname vermeyeceği dönem için BEYAN EDİLECEK BİLGİM 
BULUNMAMAKTADIR kutucuğunu seçerek işaretlemek zorundadır. 

ÖNEMLİ : LUTFEN MÜKELLEFİYETİNİZ DEVAM ETMEKLE BERABER BEYANNAME VERMEYECEĞİZ 
AY İÇİN BEYAN EDİLECEK BİLGİM BULUNMAMAKTADIR KUTUCUĞUNU İŞARETLEYİNİZ. 

Bu konuda beyanname hiç vermeyecek iseniz bağlı olduğunuz vergi dairesine müracaat ederek bu 
vergi türünden mükellefiyetinizi kapatınız. Aksi halde Çevre Kanunu gereği çeşitli cezalara maruz 
kalırsınız. 

5. Poşet beyannamesinin kimler mükellefi olduğu konusunda Çevre Bakan yetkilidir. 
 

6. Mükellefler VERGİ DAİRESİNE GİREREK MÜKELLEFİYET AÇTIRMAYA GEREK YOK. Beyanname 
alımı sırasında otomatik olarak mükellefiyet açılacaktır. 

7. HİÇBİR MÜKELLEFİMİZ BEYANNAME VERMEDİĞİ SÜRECE OTOMATİK OLARAK 
MÜKELLEFİYET AÇILMAMAKTADIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beyannamenin Poşete Ait Bilgiler Kısmı ile ilgili açıklamalar 

 

Poşetin Temin Edildiği Ülke : Bu alana bilgi seçim yapılarak girilebilir. Poşet Yurtdışından temin 
edilmiş ise Yurtdışı, Yurtiçinden temin edilmiş ise yurtiçi işaretlenecektir. 

 

Poşet, yurtiçinden temin edilmiş ise ilgili  il seçilecektir.  



 

 

Poşeti Temin Eden Kişinin  TC / Vergi Kimlik Numarası  (Firmanın Vergi Numarası) : Bu alana 
beyanname veren gerçek veya tüzel kişi poşeti hangi gerçek veya tüzel kişiden almış ise o gerçek 
kişinin TC  Kimlik veya Vergi  kimlik numarasını yazacaktır. 

Alınan kişinin vefat etmiş olması veya alınan dönemde işyerinin kapalı olması durumunda, Kısaca 
mükellef olmaması durumunda  beyanname hata verecektir.    

Poşet  önceden alınmış STOK’ tan kullanılıyorsa o durumda beyanname veren gerçek veya tüzel kişi  
kendi vergi kimlik numarasını bu alana yazacaktır. 

Poşet Temin Edilen Firmanın Unvanı/ Adı Soyadı : Bu alana bilgi yazılacaktır. 56 karekter bilgi 
yazılabilir. 

 

 

 

Aylar : Mükelleflerimizin tamamı Nisan 2019 tarihinde verecekleri beyannamede 3 ay’ı ayrı ayrı 
seçerek  dolduracaklardır. 

Daha sonraki aylar için kurumlar vergi mükellefleri beyanname verdikleri döneme ait ay’ı 
seçecekler. Diğer mükelleflerimiz ise beyanname verdikleri 3 aylık döneme ait her ay’ı ayrı ayrı 
yazarak beyanname  dolduracaklardır.   

Örnek Mükellefimiz  Ocak ayında poşet satışı yapmamış ancak Şubatta 2000 adet Mart ayında ise 
5000 adet poşet satışı yapmıştır. 

Bu örneğe göre beyanname doldurulması sırasında  Aylar kısmında sadece Şubat ve Mart ayına ait 
bilgileri doldurarak beyanname gönderecek Ocak ayına ait bilgi yazmayacaktır. 



Ay İçinde Satılan Poşet Adedi:  Bu alana kaç poşet satılmış ise o sayı yazılacaktır. 

Poşetten Elde Edilen Geri Kazanım Tutarı : Bu alana bilgi girilemez program otomatik olarak 
yazacaktır. 

TOPLAM : Tüm aylara ait toplam otomatik olarak programca yazılır. 

 

 

Düzenleme Bilgileri : Diğer beyannamelerde olduğu gibi doldurulacaktır. 

 

 

 


