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DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE  
KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN YAYINLANDI 

 
05.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan “7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda 
ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” yayınlandı. Kanun ile yeni 
vergiler ihdas edilmiş ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmıştır. İhdas edilen yeni vergiler ve yapılan değişikliklerin 
belli başlılarına aşağıda yer verilmiştir. 
 
A. Yeni Konulan Vergiler: 
 
1. Dijital Hizmet Vergisi: 
 
Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisine tabidir: 
 
Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla 
ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil) sesli, görsel veya 
dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve 
benzerleri dâhil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya 
elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler. 
 
Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar 
arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil) 
Birinci fıkrada sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından verilen aracılık 
hizmetlerinden elde edilen hasılat da dijital hizmet vergisine tabidir. 
 
Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir. Ancak Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre birer aylık vergilendirme dönemi yerine üçer 
aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir. 
 
Dijital hizmet vergisi, mükellefin beyanı üzerine tarh olunur. 3’üncü maddenin ikinci fıkrasının uygulandığı 
durumlarda, bu beyan vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından yapılır. 
 
Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi beyannamelerini, vergilendirme 
dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler. 
 
Dijital hizmet vergisi, katma değer vergisi mükellefiyeti bulunan hizmet sağlayıcıları için bu vergi bakımından bağlı 
bulundukları vergi dairesince, bulunmayanlar bakımından Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek vergi 
dairesince tarh olunur. 
 
Dijital hizmet vergisi, mükellef veya vergi sorumlusu olan gerçek veya tüzel kişi adına tarh olunur. Adi ortaklıklarda, 
verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere, ortaklardan herhangi biri adına tarhiyat yapılır. 
 
Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme 
dönemine ait dijital hizmet vergisini beyanname verme süresi içinde öderler. 
 
Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından gelir ve kurumlar 
vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir. 
 

 

      

 Sayı: 2019/14 D u y u r u                              9.12.2019 

http://www.izdenetim.com.tr/
https://www.facebook.com/izdenetim
https://twitter.com/izdenetim
http://www.linkedin.com/company/3525025?trk=NUS_CMPY_FOL-desc
https://plus.google.com/104521033008278102245/about
http://izdenetim.com.tr/
mailto:info@izdenetim.com.tr?subject=Sirküleriniz%20Hk.


2 
 

 

İz Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.  
Cumhuriyet Meydanı No:10/2 35210 Konak, İZMİR Tel: (0.232) 483 65 55 (pbx) www.izdenetim.com.tr 

.:
fo

rm
: i

z.
4

1
0

.1
0

 

Dijital hizmet vergisi oranı %7,5’tir. (Yürürlük 01.03.2020) 
 
2. Konaklama Vergisi: 

 
Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde 
verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm 
hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) 
konaklama vergisine tabidir. Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin 
bünyesinde sunulması, vergilendirmeye etki etmez. 
 
Konaklama vergisinin mükellefi birinci fıkrada belirtilen hizmetleri sunanlardır. Vergiyi doğuran olay, birinci fıkrada 
belirtilen hizmetlerin sunulması ile meydana gelir. Konaklama vergisinin matrahı, verginin konusuna giren hizmetler 
karşılığında, katma değer vergisi hariç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için borçlanılan para, mal 
ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamıdır. Konaklama 
vergisinin oranı %2’dir. Cumhurbaşkanı, bu oranı bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar 
içinde farklı oranlar tespit etmeye yetkilidir. 
 
Konaklama vergisi oranı 31/12/2020 tarihine kadar %1 olarak uygulanır. 
 
Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Bu vergiden 
herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, katma değer vergisi matrahına dahil edilmez. (Yürürlük 
01.04.2020) 
 

 
3. Değerli Konut Vergisi: 
 
Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce belirlenen değeri 5.000.000 Türk lirası ve üzerinde olanlar değerli konut vergisine tabidir.” 
 “Vergiye ait değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesi: 
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuat kapsamında yapılan veya yaptırılan değerleme sonucunda 
belirlenen ve değeri 42’nci maddede yer alan tutarı aşan (bu tutar dâhil) mesken nitelikli taşınmazlar, ilgilileri 
tarafından ulaşılabilecek şekilde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilir ve ilgilisine 
ayrıca tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren on beşinci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 
itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmaz değeri kesinleşir. Süresinde yapılan itirazlar, on beş gün içinde 
değerlendirilerek sonuçlandırılır ve kesinleşen değer, aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilir. Bu değer, değerli konut 
vergisi uygulamasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değer olarak kabul edilir. 
 
Bu vergi uygulamasında, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen bir değerin bulunmaması durumunda, 
bina vergi değeri esas alınarak vergilendirme işlemleri yapılır. 
 
Verginin matrahı, bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenen değerden yüksek olanıdır. 

 
Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 
 
5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar                     (Binde 3) 
7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar                   (Binde 6) 
10.000.001 TL’yi aşanlar                                                       (Binde 10) 
oranında vergilendirilir. 
 

Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınır. 
Mükellef tarafından, mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 
belirlenen değer, buna ait vesikalarla, mesken nitelikli taşınmazın bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı 
yetkili vergi dairesine, mesken nitelikli taşınmazın değerinin 42 nci maddede belirtilen tutarı aştığı (bu tutar dâhil) 
yılı takip eden yılın şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir ve vergi, yetkili vergi dairesince 
yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur. Müteakip yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname 
verilir ve vergi ilgili vergi dairesince tarh ve tahakkuk olunur. 
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Elbirliği mülkiyetinde mükellefler müşterek beyanname verebilecekleri gibi, münferiden de beyanname verebilirler. 
Paylı mülkiyet hâlinde ise beyanname münferiden verilir. 
 
Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın şubat ve ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit 
taksitte ödenir. (Yürürlük yayımı tarihi) 

 
 
B. Vergi Kanunlarında Yapılan Bazı Değişiklikler: 
 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 103 maddesi değiştirilerek gelir vergisi tarifesine 5. Dilim eklenmiştir. Buna göre 
500.000 TL üzerinde matrah beyan edenler; bu tutarın üzerinde kalan matrah için %40 vergi ödeyeceklerdir. 
(Yürürlük 01.01.2019) 
 
Binek otomobillerin giderlerine sınırlama getirilmiştir. Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin 
kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla 
edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek 
otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 115.000 Türk lirasına 
kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir. (GVK-40/1)  
 
Şu kadar ki faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi 
olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i indirilebilir. 
(GVK-40/5) 
 
Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu 
amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 
Türk lirasını, söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği 
hâllerde, amortismana tabi tutarı 250.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan 
amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. Bu hükmün uygulanmasında binek otomobilin 
iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınır. (GVK-40/7) (Yürürlük 01.01.2020) 
 
Kambiyo muamelelerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 07.12.2019 tarihinden itibaren binde 1’ den binde 
2’ ye yükseltildi. 
 
İlgili tebliğ için burayı tıklayın. 
 
Saygılarımızla. 
 

İZDENETİM 
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