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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 17.12.2018 

         Sayı  : 2018/94 

                                            

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

  

Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

          -Çevre Kanun’unda Yapılan Değişiklikle Bazı Ürünler ile Ambalajlı Ürünlerden 

Geri Kazanım Katılım Payı Alınacaktır. 

 

          -%1 veya %8 Oranda KDV’ye Tabi Mal Tesliminde ve Hizmet İfasında Bulunanların 

2017 Yılına İlişkin KDV İade Haklarını En geç Kasım 2018 Ayı KDV Beyannamesi ile 

Kullanmaları Gerekmektedir. 

 

          Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz.     

 

B. Konu Özetleri; 

 

1. Çevre Kanun’unda Yapılan Değişiklikle Bazı Ürünler ile Ambalajlı Ürünlerden 

Geri Kazanım Katılım Payı Alınacaktır. 

 

          7153 Sayılı “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

          Kanunun 1-8 maddeleri “2872 sayılı Çevre Kanun’unda” yapılan düzenlemeleri 

kapsamaktadır.  Kanunla yurt içinde piyasaya arz edilen ekli (1) sayılı listede yer alan 

ürünlerden; 

 

         -Poşetler için satış noktalarından, 

 

         -Diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan, 

 

bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilecektir. 

 

          Kanunda yer alan piyasaya süren ifadesinden; 

 

         -Mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dahil olmak üzere, satış yöntemine 

bağlı olmaksızın, bir ürünü “ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği” kapsamındaki 

ambalajlar ile paketleyen gerçek veya tüzel kişi,  

 

         -Üretici tarafından doğrudan piyasaya arz edilmemesi durumunda ise ambalajın 

üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanan gerçek veya tüzel kişi,  
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         -Üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen 

temsilciyi ve/veya ithalatçı, 

 

anlaşılmaktadır. (Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği; tanımlar başlığı md:4/ğğ) 

 

          Bu listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün 

malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım 

payı ithalatçıdan tahsil edilecektir. 

 

           Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl önceki 

yıla ilişkin, yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacaktır. 

 

           Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın 

onbeşine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığına beyan edilir. Beyanı takip eden ikinci 

ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenir. Örnek 

vermek gerekir ise; 2018/Aralık ayına ait geri kazanım payı, 15.01.2019 tarihine kadar 

beyan edilecek, 2019/Mart ayı sonuna kadar ödenecektir. 

 

          Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan 

edilmesi gereken son günden ödendiği tarih kadar gecikme zammı oranında faiz 

uygulanacaktır. 

 

          Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito 

sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri için 

geri kazanım katılım payından muaf tutulacaktır. Muafiyet uygulamasında depozito 

uygulanan miktar esas alınır. Muafiyet uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça 

çıkarılacak Yönetmelik ile belirlenecektir.       

     

          Depozito  

 

          Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla Bakanlık, belirleyeceği ambalajlar için 

depozito uygulamasını 01.01.2021 tarihinden itibaren zorunlu tutmaktadır. Bu 

doğrultuda, depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştirilen satış 

noktaları depozito uygulaması toplama sistemine katlım sağlamakla yükümlüdür. 

Depozito sisteminin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak 

yönetmelikle belirlenecektir. 

          Poşet Ücreti 

          Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin 

önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret 

karşılığı verilecektir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere 

Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenecektir. Bu tutar her yıl için 

güncellenecektir. 

          Kanun yürürlüğe girmekle beraber, çıkacak tebliğ ve yönetmelik düzenlemeleri 

uygulamaya yön verecektir. 
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2. %1 veya %8 Oranda KDV’ye Tabi Mal Tesliminde ve Hizmet İfasında Bulunanların 

2017 Yılına İlişkin KDV İade Haklarını En geç Kasım 2018 Ayı KDV Beyannamesi 

ile Kullanmaları Gerekmektedir. 

         Bilindiği üzere, KDV Kanunu’nun 29/2 nci maddesine göre; 

 

        -% 1 veya % 8 orana tabi mal tesliminde veya hizmet ifasında bulunanların, 

 

        -Bu teslim ve ifalarla ilgili KDV yüklenimleri % 1 veya % 8’i teslime veya hizmete ilişkin 

hesaplanan KDV tutarını aşıyorsa, 

 

        -İndirimle giderilemeyen KDV durumu varsa,  

 

söz konusu aşım KDV iadesine konu edilebilmektedir.  

 

2017 yılı için bu iadelerde geçerli had 10.000 TL’dir. Yani 2017 yılına ait bu 

anlamdaki KDV iade hakkının 10.000 TL’lik kısmı kullanılamamakta, 10.000 TL’yi aşan 

tutarın iadesi istenebilmektedir.  

 

         Belli bir yıla ait indirimli oran konulu KDV iade hakkının kullanılabileceği son ay 

izleyen yılın 11 inci ayıdır. Buna göre 2017 yılı itibariyle böyle bir KDV iade hakkı olup da 

henüz kullanmamış mükellefler bu iade taleplerini en son Kasım 2018 KDV 

beyannamesinde beyan edebilirler.  

 

         % 1 veya % 8 KDV oranına tabi işlem yapan, yukarıdaki kurallara göre iade hakkı 

bulunan ve bu hakkını kullanmak isteyenler ile sair nedenlerle KDV iade hakkı veya 

devrolan KDV sorunu bulunan müşterilerimizin bu sorunlarını bizimle paylaşmalarını 

öneririz.  

 

 

                            Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 

 


