
 

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 06.03.2020 

Sayı: 2020/078        Ref: 4/078 

 

 

Konu: 

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) BEYANNAMESİNİN ELEKTRONİK 

ORTAMDA GÖNDERİLMESİ İÇİN VERGİ DAİRESİNE BAŞVURULMASINA 

GEREK BULUNMADIĞI HAKKINDA DUYURU 

 

Bilindiği üzere, 2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 

2020/Ocak dönemi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu 

beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü 

sonuna kadar uzatılmıştır. Konuya dair yayınlanan 28.02.2020 tarih ve 124 sayılı VUK 

sirkülerini 28.02.2020 tarih ve 2020/68 sayılı sirkülerimiz ile duyurmuştuk.   

 

Diğer taraftan, GEKAP beyannamesi ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-

beyanname sisteminde yayınlanan duyuruda;  

 

• Elektronik ortamda beyanname göndermek üzere diğer beyannameler için daha önceden 

kullanıcı kodu, parola ve şifre almış olan mükelleflerin mevcut kullanıcı kodu, parola 

ve şifrelerini kullanarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini 

gönderebilmelerinin mümkün olduğu; bu mükellefler tarafından GEKAP 

beyannamesinin gönderilebilmesi için vergi dairesine bir başvuru yapılmasına ve ayrı 

bir mükellefiyet tesisi yapılmasına gerek bulunmadığı,  

 

• Elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan meslek 

mensupları ve meslek odaları; hali hazırda beyannameleri göndermek için kullandıkları 

mevcut kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak müşterileriyle/üyeleriyle 

aralarında daha önce düzenlemiş oldukları mevcut sözleşmelerine dayanarak (yeni bir 

sözleşme düzenlemeden) müşterilerine/üyelerine ait Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilecekleri; GEKAP beyannamesinin 

gönderilebilmesi için vergi dairesine  başvurulmasına ve ayrı bir mükellefiyet tesisi 

yapılmasına gerek bulunmadığı 

 

açıklanmıştır.  

 

Saygılarımızla, 

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

            MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

 

 

 

 

 

http://dengeakademi.com/Files/Circular/2683.pdf


 

 

 

 

EK: 

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusu 
 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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GERİ KAZANIM KATILIM PAYI (GEKAP) BEYANNAMESİNİN ELEKTRONİK 

ORTAMDA GÖNDERİLMESİ İÇİN VERGİ DAİRESİNE BAŞVURULMASINA 

GEREK BULUNMADIĞI HAKKINDA DUYURU 

28/2/2020 

 

1- BEYANNAMELERİNİ KENDİ GÖNDEREBİLEN MÜKELLEFLERİMİZİN 

GEKAP BEYANNAMESİNİ GÖNDERME İŞLEMİ 

2872 sayılı 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 geri kazanım katılım payı beyannamesini; 

a) 30/9/2004 tarihli ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği Sıra No:340 ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan diğer 

düzenlemelere göre beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme 

şartlarını taşıyan mükellefler,  

b) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte geri kazanım 

katılım payını beyan etme zorunluluğu bulunanlar,  

elektronik ortamda kendileri gönderebilmektedirler. 

Bu kapsamda elektronik ortamda beyanname göndermek üzere diğer beyannameler için 

daha önceden kullanıcı kodu, parola ve şifre almış olan mükelleflerimizin mevcut kullanıcı 

kodu, parola ve şifrelerini kullanarak Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini 

gönderebilmeleri mümkündür. Bu mükellefler tarafından söz konusu beyannamenin 

elektronik ortamda gönderilebilmesi için vergi dairesine bir başvuru yapılmasına ve GEKAP 

için bir mükellefiyet tesisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

 

2- BEYANNAMELERİNİ MESLEK MENSUBU / MESLEK ODALARI ARACILIĞI 

İLE GÖNDEREN MÜKELLEFLERİMİZİN GEKAP BEYANNAMESİNİ 

GÖNDERME İŞLEMİ 

340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda 

vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini kendileri gönderme yetkisine sahip olmayan 

mükelleflerin Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini; 

a) 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan usul ve esaslar 

doğrultusunda vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek 

üzere aracılık yetkisi bulunan meslek mensupları, 

 b) 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu 

Genel Tebliği (Sıra No:486)’nde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda vergi 

beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermek üzere “Defter-Beyan 

Sistemi”ni kullanma yetkisi bulunan meslek odaları 

aracılığıyla göndermeleri gerekmektedir. 

 



 

 

Elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan meslek 

mensupları ve meslek odaları; hali hazırda beyannameleri göndermek için kullandıkları mevcut 

kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak müşterileriyle/üyeleriyle aralarında daha 

önce düzenlemiş oldukları mevcut sözleşmelerine dayanarak (yeni bir sözleşme 

düzenlemeden) müşterilerine/üyelerine ait Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerini 

elektronik ortamda gönderebileceklerdir. Söz konusu beyannamenin elektronik ortamda 

gönderilebilmesi için vergi dairesine bir başvuru yapılmasına ve GEKAP için bir 

mükellefiyet tesisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. 

 Duyurulur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


