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GEKAP
KAPSAMI

PLASTİK POŞETLER
Plastikten yapılmış, satış
noktalarından
tüketicilere/kullanıcılara mal veya
ürünleri taşıma amacıyla temin
edilen saplı veya sapsız poşetleri

ÜRÜNLER
Lastik, akümülatör, pil, madeni
yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve
elektronik eşya, ilaç

AMBALAJLAR
Plastik ambalaj, metal ambalaj,
kompozit ambalaj, cam ambalaj,
ahşap ambalaj

Sorumlu

Sorumlu

Sorumlu

Satış noktası

Piyasaya süren
ve/veya
ithalatçılar

Piyasaya süren
ve/veya
ithalatçılar
3

GEKAP
Tutarlar
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Ürün Cinsi
Lastik (Binek araç)
Lastik (Otobüs, kamyon, kamyonet, yükleyici
ve kazıcı lastikleri ve diğerleri)
Lastik (İş makinası lastikleri)
Dolgu lastikler

5 TL/adet

Akümülatör (Kurşun asitli olanlar)
Akümülatör (Nikel kadmiyumlu olanlar)

20 kr./kg
50 kr./ kg
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Tutar
2 TL/adet

Madeni yağ

4 TL/adet

Bitkisel yağ

10 TL/adet

Elektrikli ve elektronik eşya; Televizyon/Monitör
20 kr./kg
Elektrikli ve elektronik eşya: Bilişim
telekomünikasyon ekipmanları (Televizyon ve
20 kr./kg
monitörler hariç)
Elektrikli ve elektronik eşya: Aydınlatma ekipmanları
10 kr./adet
Elektrikli ve elektronik eşya: Küçük ev aletleri ve
20 kr./kg
diğerleri
Elektrikli ve elektronik eşya: Beyaz eşyalar
(Buzdolabı/Soğııtucular/İklimlendirme cihazları
25 kr./kg
hariç)
Elektrikli ve elektronik eşya:
30 kr./kg
Buzdolabı/Soğutucular/İklinılendirme cihazları
İlaç
1 kr./kutu veya şişe

Akümülatör (Diğerleri)

5 kr./kg

Çinko karbon piller

2 TL/kg

Alkali silindirik piller
Alkali düğme piller
Düğme piller çinko-hava ve gümüş oksitli
Lity um düğme piller
Lityum silindirik şarjlı ve primer pil çeşitleri
(Araç bataryaları hariç)
Otomotiv pilleri (Kurşun içerenler hariç)
Lityum içeren araç bataryaları
Diğer şarjlı piller

2 TL/kg
3 TL/kg
10 TL/kg
10 TL/kg
5 TL/kg
15 TL/kg
15 TL/kg
5 TL/kg

Ürün Cinsi

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Tutar
50 kr./kg
10 kr./kg

GEKAP

@

Tutarlar
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Kg Başına Alınacak
Adet Başına
Tutar (kr.)
Alınacak Tutar (kr.)

Ürün Cinsi

PLASTİK AMBALAJ
İçecek Ambalajları (Adet)
0,33 litreye kadar
0.3301-0,75 litre arası
0,7501-1,5 litre arası
1,501 litre Özeri
Diğerleri (Poşet Hariç) (kg)

1
2
3
4
40
METAL AMBALAJ

İçecek Ambalajları (Adet)
Diğerleri (kg)

3
50
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Adet Başına
Kg Başına Alınacak
Tutar (kr.)
Alınacak Tutar (kr.)

Ürün Cinsi

KOMPOZİT AMBALAJ
Kâğıt-Karton Ağırlıklı Kompozit
İçecek Ambalajları (Adet)
0,25 litreye kadar
0,2501-0,5 litre arası
0,501 litre üzeri
Diğerleri (kg)
50
KÂĞIT KARTON AMBALAJ (kg)
İçecek Ambalajları (Adet)
0,25 litreye kadar
0,2501-0,5 litre arası

1
2
4

20

CAM AMBALAJ
1
2

0,501-1 litre arası

3

1,01-5 litre arası
5,01 litre üzeri
Diğerleri (kg)

5
10

AHŞAP AMBALAJ (Adet)

20
AHŞAP AMBALAJ

10
5

GEKAP
İstisnalar

@

info@varyantgumruk.com

|

0 (312) 229 29 00

Tahsilat Yapılmayan Haller

Kapsama Girmeyen Haller
Tekrar kullanıma alınan ürünler,
zati ihtiyaç kapsamındaki ürünler,
imha edilerek tasﬁye edilecek
gümrüklü ürün ve eşyalar ile ihraç
edilen ürünler,
Kamu kurum ve kuruluşlarının
münhasıran asli görevlerinde
kullanmak, piyasaya arz
edilmemek ve ticari amaç
güdülmemek kaydıyla ürettikleri
veya bağlı kuruluşlarına
ürettirdikleri Kanunun ek-1 sayılı
listesinde yer alan ürünler,
Depozitolu ürünler.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

•

Ek-1 sayılı listedeki ürünlerin birincil ambalajları için beyan
yapılır; ancak geri kazanım katılım payı tahsil edilmez.

•

Bitkisel yağların, ek-1 sayılı listede yer alan ürünlerin üretiminde
hammadde olarak kullanılması durumunda, hammadde olarak
tedarik edilen bu ürünler için beyan yapılır; ancak geri kazanım
katılım payı tahsil edilmez.

•

Madeni yağların piyasaya arz edilecek araçlarda orijinal
eşya/parça olarak kullanılması şartıyla piyasaya sürenler
tarafından beyan yapılır; ancak bu ürünlerden geri kazanım
katılım payı tahsil edilmez.

•

Piyasaya arz edilecek araçlar ile elektrikli ve elektronik eşyaların
üretiminde orijinal eşya/parça olarak kullanılan ve ek
listede yer alan ürünler için bunları piyasaya sürenler tarafından
beyan yapılır; ancak bu ürünlerden geri kazanım katılım payı
tahsil edilmez.

GEKAP
Kapsamı
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Ek 1 Sayılı Listede olmayan ürünlerin ambalajları için
GEKAP yükümlülüğü var mıdır?
lastik, metal, kompozit, cam, ahşap ambalajlı ürünler için

EVET
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Her ambalaj için yükümlülük var mıdır?

Plastik, metal, kompozit, cam, ahşap ambalajlı ürünler dışındakiler
için yükümlülük yoktur. Örneğin, bez çuval.

HAYIR
Kapsam dışı

Bez çuval

GEKAP

@

Sorumluluk

1. Bildirim

Ek-1 sayılı
listedeki ürünleri,
adet ve/veya
ağırlık olarak
tanımlayıp kayıt
altına almak

2. Beyan Ödeme

Ürünlerin yurt
içinde piyasaya
arz edilmesi
ve/veya
ithalatın
gerçekleşmesi
ile başlayan
Geri kazanım
katılım
paylarına ilişkin
beyan ve
ödeme
işlemlerini
yerine getirmek

info@varyantgumruk.com
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3. Onay

Geri kazanım katılım payı miktarı 50.000 TL’den fazla olan
bildirim ve beyannamelerin çevre görevlisi tarafından incelenip
onaylanması
Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde; piyasaya
sürenler/ithalatçılar ve satış noktaları bildirimlerini ve
beyannamelerini ayrı ayrı veya birlikte karşılaştırmalı olarak
yeminli mali müşavirlere inceletilmesi ve/veya doğrulatılmasını
sağlamak veya bağımsız denetim kuruluşlarına inceletilmesini
sağlamak ve inceleme/sonuç/değerlendirme raporlarını
Bakanlığa sunmak

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

4. Kayıt Saklama

Bu kapsamda
yürütülen iş ve
işlemlere yönelik
verileri en az beş
yıl süreyle
muhafaza etmek
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GEKAP
Beyan ve ödeme

Beyan yok, ödeme yok

@
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Beyan var, ödeme yok
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Beyan var, ödeme var

−Ek-1’de yer almayan ürünler
(ambalaj hariç)

₋ Ek-1 sayılı listedeki ürünlerin birincil
ambalajları,

−Ek-1 ‘de yer alan ürünün
piyasaya sürülmesi

−Ek-1’de yer alan ama
piyasaya sürülmeyen,
ürünler (Tedarikçi)

₋ Bitkisel ve madeni yağların, ek-1 sayılı
listede yer alan ürünlerin üretiminde
hammadde olarak kullanılması
durumunda,

−Ek-1’de yer almayan ürünlerin
ambalajları

Sorumlu: Yok

₋ Madeni yağların piyasaya arz edilecek
araçlarda orijinal eşya/parça olarak
kullanılması,

Sorumlu: Piyasaya süren/ithal
eden

₋ Ek-1'de yer alan ürünlerin, piyasaya arz
edilecek araçlar ile elektrikli ve
elektronik eşyaların üretiminde orijinal
eşya/parça olarak kullanılması,

Sorumlu: Birincil ambalajda piyasaya
süren/ithal eden, diğerlerinde tedarikçi
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Sorumlular
Satış Noktası

Satış
noktası:
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Tüketicilere/kullanıcılara verilmek
üzere plastik poşet temin ederek
toptan ve/veya perakende olarak mal
veya ürün satışını yapan mağaza,
market ve benzeri satış yerlerini ifade
eder.
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poşetlerin

Satış noktalarının, plastik
ücretlendirilmesi uygulaması
kapsamındaki yükümlülükleri ile
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin
Yönetmelik kapsamındaki
yükümlülüklerini ayrı ayrı yerine
getirmeleri gerekmektedir.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Sorumlular
Satış Noktası
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Örnek 1: Pastane işleten A kişisi müşterilerine çay, kahve gibi içecekleri tek
kullanımlık bardaklarda (plastik ağırlıklı kompozit malzemeden) sunmaktadır. (A)
kişisi çay/kahve sunumunda (satış ve/veya ikram) kullandığı tek kullanımlık
bardakları bu malzemeleri üreten (B) kişisinden boş olarak satın almaktadır. Bu
durumda; pastane işleticisi (A) kişisi, içecek ürünlerini müşterilerine sunarken
kullandığı tek kullanımlık bardakları için piyasaya süren konumunda olup, oluşan
geri kazanım katılım payını beyan etme ve ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.
Tekrar kullanılabilir cam, porselen ﬁncanları için (A) kişisinin, tek kullanımlık
bardaklar için ise bu bardakların üreticisi olan (B) kişisinin GEKAP uygulamasında
sorumluluğu bulunmamaktadır.
Örnek 2: Konfeksiyon işletmesi olan (C) kişisi kendi çalışanlarının tüketimi için
çay/kahve ikramlarında kullandığı tek kullanımlık bardakları (plastik ağırlıklı
kompozit malzemeden) bu malzemeleri üreten (D) kişisinden boş olarak satın
almaktadır. Bu durumda; (D) kişisi, tek kullanımlık bardakları için piyasaya süren
konumunda olup, oluşan geri kazanım katılım payını beyan etme ve ödeme
yükümlülüğü bulunmaktadır. (C) kişisinin tek kullanımlık bardaklar için ise GEKAP
sorumluluğu bulunmamaktadır.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Sorumlular

İthalat – İthalatçı

@
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İthalat:
Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerin başka ülkeler,
serbest bölgeler veya ilgili mevzuat uyarınca bu bölgelere eşdeğer
kabul edilen özel birimlerden sadece serbest dolaşıma giriş rejimi
kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinde millileştirilerek yurt içine
alınmasını ifade etmektedir.
Serbest dolaşıma giriş rejimi haricindeki diğer gümrük rejimleri
(Dahilde İşleme Rejimi vb.) kapsamında yapılan ithalat işlemleri geri
kazanım katılım payı uygulamasına tabi ithalat tanımı dışındadır.

İthalatçı:
Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan Çevre Kanunu ek-1
sayılı listesinde yer alan ürünlerden herhangi birini ithal ederek
tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak yurtiçi
piyasada yer almasını sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişilerdir.
Îthalatçılarca yapılan ithalat ﬁilleri piyasa arz etme/piyasaya sürme
ﬁilini oluşturmakta ve bu ﬁilleri nedeni ile de “Piyasaya Süren”

olarak tanımlanmaktadırlar.
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Sorumlular

İthalat – İthalatçı
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SORU: (A) ﬁrması Ocak ayında ithalatını
gerçekleştirdiği bir ürünü ithalatından 3 ay sonra
piyasaya sürmüştür. GEKAP sorumluluğu ne zaman
başlar?

SORU: Yurt dışından geçici ithalat rejimi
kapsamında kaynak makinesi kiralayan B ﬁrmasının
GEKAP sorumluluğu
var mıdır?
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1

Cevap: İthalatçılarca yapılan ithalat ﬁilleri piyasa arz
etme/piyasaya sürme ﬁilini oluşturduğundan, ithalatın
gerçekleştirildiği Ocak ayından itibaren GEKAP
sorumluluğu doğmaktadır.

2

Cevap: Serbest dolaşıma giriş rejimi haricindeki diğer
gümrük rejimleri (Dahilde İşleme Rejimi, Geçici ithalat vb.)
kapsamında yapılan ithalat işlemleri geri kazanım katılım
payı uygulamasına tabi ithalat tanımı dışında olduğundan,
GEKAP sorumluluğu yoktur.

SORU: Yurt dışından çamaşır makinesi satın alarak
serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutan A ﬁrmasının
GEKAP sorumluluğu var mıdır?

3

Cevap: İthalatçı olarak GEKAP sorumluluğu vardır ve
ithalat işleminin tamamlandığı tarihi izleyen ayın son
günü beyanname verme ve ödemekle yükümlüdür.

SORU: Serbest Bölgeden yapılan ithalatlar GEKAP
kapsamında mıdır?

4

Cevap: Serbest Bölgelerden yapılan ithalatlar da GEKAP
kapsamındadır.

Sorumlular

Piyasaya süren

@

info@varyantgumruk.com

|

0 (312) 229 29 00

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

A
Piyasaya süren: Geri kazanım katılım payı uygulamasına tabi olan Çevre Kanunu ek-1 sayılı
listesinde yer alan ürünlerden herhangi birini tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya
bedelsiz olarak ilk defa piyasada yer alması faaliyetini gerçekleştiren gerçek veya tüzel
kişilerdir. Piyasaya sürenin belirlenmesinde söz konusu ürünlerin ilk defa piyasada yer alması
için yapılan piyasaya arz faaliyeti esas alınır. Piyasaya arz eden ile piyasaya süren tanımları
aynı kişileri tarif etmektedir.
Örnek: Salça üretimi faaliyetinde bulunan (A) ﬁrması, (B) ﬁrması adına üretimi
gerçekleştirmekte ve ambalajlı salçalar (B) ﬁrmasının ticari markasıyla tüketicilerin kullanımı
için piyasaya arz edilmektedir. Bu durumda piyasaya arz edilen salçanın ambalajı için (B)
ﬁrması piyasaya süren, (A) ﬁrması ise tedarikçidir. Bu faaliyet çerçevesinde tedarikçi (A)
ﬁrması piyasaya süren (B) ﬁrmasına satış işlemi esnasında oluşacak geri kazanım katılım
payından (B) piyasaya süreni sorumludur. Sonraki satışlar geri kazanım katılım payına tabi
değildir.

B

Yurt içi

Sorumlular
Tedarikçi

@
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Tedarikçi: Ek 1 sayılı listede yer alan ürünlere veya ambalajlı herhangi bir
eşya/malzemenin ambalajına kendi adını, ticarî markasını veya ayırt edici
işaretini koymak suretiyle kendini üretici/piyasaya süren olarak tanıtan gerçek
veya tüzel kişiler adına bu ürünleri üreterek temin edenleri ifade eder.
Soru: (A) ﬁrması (B) ﬁrmasına ürettirdiği buzdolaplarını
kendi ticari markasıyla piyasaya arz etmesi durumunda
GEKAP sorumluluğu kime aittir?
Cevap: (A) gerçek/tüzel kişisi piyasaya süren olarak geri
kazanım katılım payından sorumludur. (B) gerçek/tüzel
kişisi tedarikçi olup geri kazanım katılım payından
sorumlu değildir. Beyan yükümlülüğü de
bulunmamaktadır.
Soru: Plastik malzeme üreten (A) ﬁrması, otomobil üretimi
faaliyetinde bulunan (B) ﬁrması için tampon üretmektedir.
Üretilen tamponlar plastik ambalajlara sarılmış olarak, ahşap
palet üstünde (B) ﬁrmasına teslim edilmektedir. GEKAP
sorumluluğu kime aittir?
Cevap: Tampon Ek-1 listesinde yer alan bir ürün olmadığından,
tamponun tüm ambalajları (plastik ve ahşap ambalajı) için (A)
ﬁrması GEKAP beyanı ve ödemesinden sorumludur.
15

Ambalajlar
Satış, Grup ve Nakliye Ambalajı

Birincil Ambalaj (Satış)
Ürünlerin kullanıcı veya tüketicilere
ulaştırılmasında en küçük satış birimi
oluşturmaya uygun olarak yapılan,
ürünle doğrudan veya kısmen temas
halinde olabilen ambalajlar ve bunların
orijinal parçalarını (satış birimini
tamamlamak için gereken diğer
ambalaj bileşenlerini örneğin,
kapak/mantar/tıpa, etiket, zımba teli
gibi) ifade eder.

@
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İkincil Ambalaj (Grup)
Birden fazla sayıda satış ambalajını
bir arada tutacak şekilde tasarlanmış,
üründen ayrıldığında ürünün
herhangi bir özelliğinin değişmesine
neden olmayan ambalajı ifade eder.

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Üçüncül Ambalaj (Nakliye)
Belirli sayıda satış ambalajlarının
veya grup ambalajlarının taşıma ve
depolama işlemlerini kolaylaştırmak
ve bu işlemler sırasında zarar
görmesini önlemek amacıyla,
karayolu, demiryolu, deniz yolu ve
havayolu taşımasında kullanılan
konteynerler hariç kullanılan
ambalajı ifade eder.
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Ambalajlar
Satış, Grup ve Nakliye Ambalajı

Ürün/eşya/malzeme

@
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Birincil Ambalaj
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İkincil Ambalaj

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

Üçüncül Ambalaj

Ek 1 Sayılı Listedekiler
Diğer tüm ürünler
Beyan ve ödeme yükümlülüğü var
Beyan yapılacak; ancak ödeme yapılmayacak

Ek 1 Sayılı Listede olmayan ürün/eşya/malzemelerin ambalajlarında birincil ambalaj ve/veya diğer türlerdeki
ambalajları için bir ayrım söz konusu olmayıp bu ürün/eşya/malzemelerin tüm ambalajları için geri kazanım
katılım payı yükümlülüğü geçerli olacaktır

Ambalajlar
Satış Ambalajı

@
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Örnek: (A) ilaç üreticisi tarafından üretilen öksürük
şurubu; metal kapaklı cam şişe içerisine
doldurulmakta, prospektüsü ve ölçek kaşığı/kabı ile
birlikte plastik ﬁlm kaplı karton kutu içerisinde
üzerinde kullanım esaslarını içeren etiket
yapıştırılarak piyasaya arz edilmektedir. Bu durumda
(A) ilaç üreticisi, piyasaya arz edilen öksürük şurubu
için sadece Çevre Kanunu ek-1 sayılı listesinde yer
alan ve ilaçlar için belirlenen geri kazanım katılım
payından sorumlu olup, ilaç için kullanılan birincil
ambalajları (cam şişe, metal kapak, karton kutu,
plastik ﬁlm, etiket) ve kutu içindeki ürünler (ölçek
kaşığı/kabı, prospektüs) için ayrıca geri kazanım
katılım payı yükümlülüğü bulunmamaktadır.
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Birincil Ambalaj
(İlaç kutusu))

Birincil Ambalaj
(İlaç şişesi)

Bildirim var,
ödeme yok

Bildirim var,
ödeme yok
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Ambalajlar
Satış Ambalajı
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Yurt dışı

Örnek: A işletmesi, yurt dışından kendi üretimi için plastik
ambalajlı hammadde ithal etmiştir. Bu hammaddeyi üretimde
kullanıp nihai ürün haline getirmiştir. Nihai ürün için yurt
içindeki B tedarikçisinden ambalaj temin ederek ürünlerini
yurt içine satmıştır.
Yurt dışından kendi kullanımı için hammadde ithal eden A
işletmesi, ithal etmiş olduğu hammaddenin ambalajları için
piyasaya süren olup, ithalatın gerçekleşme tarihi itibariyle bu
ambalajlara yönelik geri kazanım katılım payından
sorumludur.
Nihai ürün için yurt içindeki B tedarikçisinden ambalaj
temininde, tedarikçinin sorumluluğu bulunmamakta olup, söz
konusu ürünlerin piyasaya sürülmesiyle birlikte A işletmesinin
GEKAP sorumluluğu doğmuştur.

Hammadde

A

B
Boş Ambalaj

Ambalajlı Ürün

Yurt içi
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Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini
vermekle yükümlü olanlar, Geri Kazanım Katılım
Payına İlişkin Yönetmelikte belirtilen iade şartları
doğrultusunda iade alınan ürünlere isabet eden
ve ilgili dönemde beyan edilen geri kazanım
katılım payı tutarını plastik poşetler için oluşan
geri kazanım katılım payı hariç olmak üzere,
beyan edecekleri toplam geri kazanım katılım
payından mahsup edebilirler.
Bir beyan döneminde mahsup edilecek geri
kazanım katılım payı tutarı toplamı, mükelleﬂerin
beyan edecekleri geri kazanım katılım payı
toplam tutarından fazla ise aradaki fark bir
sonraki beyan dönemine devredilecektir.
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“ÖRNEK 7: Kayseri ilinde faaliyette
bulunan (H) A.Ş.’nin Mimar Sinan Vergi
Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer
vergisi ve gelir (stopaj) vergisi
mükelleﬁyeti bulunmaktadır.
(H) A.Ş. Mayıs/2020 döneminde 2.000 TL
geri kazanım katılım payı hesaplamıştır.
(H) A.Ş. Ocak/2020 döneminde piyasaya
sürdüğü ve üzerinden 3.000 TL geri
kazanım katılım payı hesapladığı ürünleri
Mayıs/2020 döneminde iade almıştır.
Mayıs/2020 döneminde hesaplanan
2.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım
payından, iade alınan ürünlere ilişkin
3.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım
payı beyannamesinin ilgili satırında
gösterilerek mahsup edilecektir.
Mayıs/2020 dönemi itibarıyla mahsup
edilemeyen 1.000 TL tutarındaki geri
kazanım katılım payı ise sonraki
dönemlerde mahsup edilmek üzere
devredilecektir.”

Beyanname
Mükellefiyetin Açılması
ve Kapatılması

Mükellefiyetin Açılması:
Geri Kazanım Katılım Payı beyannamesi
verilebilmesi için mükelleﬁyet tesis
edilmemiş ise beyanname verildiği dönem
itibariyle mükelleﬁyet otomatik olarak
açılacaktır. Beyannamenin zamanında
verilmemesi veya ödenmemesi
durumunda 2872 sayılı Çevre Kanunu
Hükümleri gereğince işlem yapılacaktır.
Mükelleﬂeri ile Aracılık Sorumluluk
Sözleşmeleri olan meslek mensupları yeni
bir Aracılık Sorumluluk Sözleşmesi
imzalamayacaklardır.
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Mükellefiyetin Kapatılması:

Gerçek ve tüzel kişiler mükelleﬁyetlerini
sonlandırmak istemeleri durumunda bağlı
bulunduğu vergi dairesine müracaat ederek bu
vergi türünden mükelleﬁyetlerini
kapatabilecekleri gibi www.intvrg.gov.tr
adresinden interaktif vergi dairesine girerek
İşlem başlat / Vergi işlemleri / Geri Kazanım
Katılım Payı beyanname yükümlülüğünün sona
erme bildirimi dilekçesini doldurmak suretiyle
de taleplerini vergi dairelerine iletebileceklerdir.
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Beyanname
Beyan ve Bildirim

1

GEKAP
sorumluluğunun
doğduğu ayı takip
eden ayın sonuna
kadar beyan
edilecek ve aynı
süre içinde
ödenecektir.
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2

GEKAP
Beyannamesinin,
Beyanname
Düzenleme
Programı (BDP)
üzerinden
düzenlenmesi
gerekmektedir.
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GEKAP
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Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine
getirmeyenlere 22.109 TL idarî para cezası
verilir.
Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit
edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası
idari para cezası olarak verilir.
Belirtilen idarî para cezaları, bu cezaların
verilmesini gerektiren ﬁillerin işlenmesinden
itibaren üç yıl içinde birinci tekrarında bir kat,
ikinci ve müteakip tekrarında iki kat artırılarak
verilir.
Bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı
olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler, altı
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır. Ayrıca yanlış ve yanıltıcı belge
düzenleyenler ve kullananlar hakkında 5237
sayılı Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik
suçuna ilişkin hükümleri uygulanır.

Nihat CİN
Gümrük Müşaviri

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ
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“YOUR SOLUTION PARTNER
IN FOREIGN TRADE”
www.varyantgumruk.com
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