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YENİ BİR VERGİ
“DİJİTAL HİZMET VERGİSİ” GETİRİLDİ
Bir önceki hesap döneminde, sayılan dijital hizmetlere ilişkin, Türkiye’de elde edilen hasılatı
20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya
muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından fazla olanlar dijital hizmet vergisine tabi
tutuldu. (07.12.2019 gün 30971 sayılı R. Gazetede yayınlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet
Vergisi İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun)
Türkiye’de sunulan ve aşağıdaki sayılan 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)
Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından
verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat da dijital hizmet vergisine tabidir.
Hizmetin Türkiye’de sunulması:
Hizmetin Türkiye’de sunulmasını, hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını, hizmetin
Türkiye’de bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilmesini veya hizmetin Türkiye’de
değerlendirilmesini (Değerlendirmeden maksat, hizmetin karşılığını teşkil eden ödemenin
Türkiye’de yapılması veya ödeme yurt dışında yapılmışsa, Türkiye’de ödeyenin veya nam ve
hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır. Şu kadar
ki, dijital ortamda sunulan reklam hizmetinin Türkiye’de bulunmayan kişilere yönelik
gerçekleştirilmesi durumunda hizmet Türkiye’de değerlendirilmiş sayılmaz.),
Mükellef ve vergi sorumlusu
Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır.
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Bunların, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından tam mükellef olup
olmaması, dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan iş yeri veya daimi
temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesi dijital hizmet vergisi mükellefiyetine
tesir etmez.
Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iş yerinin, kanuni ve iş merkezlerinin bulunmaması
hâlleri ile gerekli görülen diğer hâllerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet
altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık
edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.
Verginin Matrahı, Oranı ve Hesabı
Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren
hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. Hasılatın döviz ile hesaplanması hâlinde döviz,
hasılatın elde edildiği tarihte geçerli olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru
üzerinden Türk parasına çevrilir.
Dijital hizmet vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmez.
Dijital hizmet vergisi oranı %7,5’tir.
Vergilendirme Dönemi, Verginin Beyanı, Tarhı ve Ödenmesi ile Vergi Güvenliği
Dijital hizmet vergisine ilişkin düzenleme, 01.03.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir.
Dijital hizmet vergisi, mükellefin beyanı üzerine tarh olunur.
İşlem ve ödemeye aracılık edenlerin sorumlu tutulmasının 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 mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından
gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir.
SAYGILARIMIZLA,
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