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YENİ VERGİLERDEN KONAKLAMA VERGİSİ
Gider vergileri kanununda yapılan yeni düzenleme ile Konaklama Vergisi getirildi. (9 Aralık
2019 gün ve 30971 sayılı R. Gazetede yayınlanan 7194 Sayılı Kanun)
01.10.2019 tarihinde yürürlüğe giren Turizm Payı beyanı dışında sektörde yeni bir vergileme
getirilmiştir.
Konaklama vergisine ilişkin düzenleme, 01.04.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.
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 yukarıda belirtilen hizmetleri sunanlardır.
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. Ancak 01.04.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasındaki
vergilendirme dönemlerinde konaklama vergisinin oranının %1 olarak uygulanacaktır.
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.
Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer aylık
dönemleridir.
Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden
ayın yirmi altıncı 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.
Banka Sigorta Muamele Vergisi Artırıldı.
6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan
Kambiyo işlemlerinde uygulanacak oran “binde biridir” ibaresi “binde ikisidir” şeklinde
değiştirilmiştir.
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