
 
 
         Tarih & Sayı : 15/11/2019-006 
 

Yasal	Mevzuat		 	 : 7193 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yasalaştı. 
Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
KanunTeklifi'nin 9. Maddesi Konaklama Vergisini düzenliyor.     
   
 
KONU ÖZET   : Konaklama hizmetinde KDV oranı hakkında. 
 
9. maddenin son hali şöyle: 
TBMM Genel Kurulu'nda yeni vergiler getiren  
"MADDE 9- 6802 sayılı Kanunun İkinci Kısmının İkinci Bölümünün mülga başlığı "Konaklama 
Vergisi" şeklinde ve mülga 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. 
 
MADDE 34- 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. 
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1)KURAL: 
 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu belirli olan 
konaklama vergisini değiştirilerek otellerin yıldız 
sayılarına göre sabit tutarlara çevrilmesini önerge ile 
sunmuştu. 
 
15.11.2019’ da TBMM Genel Kurulu’nda kabul 
edilen Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Teklifi'nin 9. Maddesi ile Konaklama vergi oranı 
%2’ye çekildi. 
 
Konaklama vergisinin oranı % 2 dir.  
 
Cumhurbaşkanı bu oranı üç katına kadar artırmaya 
veya % 1 e kadar indirmeye, konaklama tesisisinin 
türüne, sınıfına ve bulunduğu yere göre 
farklılaştırmaya yetkilidir. 

 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, konaklama  vergisi 
beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile 
uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
yetkilidir. 
 

 
 
 
 
 
2) Kimler konaklama vergisi ödeyecektir ? 
 
Birinci fıkrada belirtilen hizmetleri sunanlar 
Konaklama vergisinin mükellefidir. 
 
3) Konaklama vergisi neleri kapsamaktadır ? 
 
Otel, Motel, tatil köyü, pansiyon, apart, misafirhane 
ve kamping gibi konaklama tesislerinde verilen 
geceleme hizmeti ile bu hizmetten yararlananlara 
sunulan yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve 
havuz, plaj, termal ve benzeri alanların kullanımı 
hizmetleri gibi diğer tüm hizmetler konaklama 
vergisine tabi. 
 
 
4) Vergiyi doğuran olay ne zaman gerçekleşir ? 
 
Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerin sunumundan 
önce fatura ve benzeri belge verilmesi halinde bu 
belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere 
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fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi anında 
vergiyi doğuran olay meydana gelir. 
 
5) Konaklama vergisinin istisnaları  
 
• Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olup bunlar 

tarafından işletilen misafirhane ve eğitim  
 
tesislerinde verilen hizmetler. 

 
• Öğrenci yurtları, kampları ve pansiyonlarında 

öğrencilere verilen hizmetler, 
 
• Karşılıklı olmak kaydıyla, yabancı devletlerin 

Türkiye’deki diplomatik temsilcileri, 
konsoloslukları, ve bunların diplomatik haklara 
sahip mensupları ile uluslararası anlaşmalar 
gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası 
kuruluşlar ve mensuplarına verilen hizmetler 

  
 
6) Konaklama vergisi dönemleri 
 
Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi faliyet 
gösterilen takvim yılının birer aylık dönemleridir.  
Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama 
vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 
26’ncı günü akşamına kadar katma değer vergisi 
yönünden bağlı olunan vergi dairesine (katma değer 
vergisi mükellefiyeti bulunmayanlarca tesisin 
bulunduğu yer vergi dairesine) beyan edilir ve aynı 
süre içinde ödenir. 
 
 
7)UYGULAMA ZAMANI 
 
TBMM Genel Kurulunda kabul edilen %2’lik 
konaklama vergisi, verilen geceleme hizmet bedeli 
üzerinden; 
31/12/2020 tarihine kadar % 1, bu tarihten sonra ise 
yüzde 2 oranında hesaplanacaktır. 
 
Yürürlük tarihi: 01/04/2020 tarihinde. 


