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22.11.2019     

ANKARA 

KONU:  TURİZM PAYI BEYANNAMESİ İLE İLGİLİ SIKÇASORULAN SORULAR 

 

 

1) A firması otel sahibi bir firma olup, ilgili otelini B firmasına işletmesi için kiraya veriyor. 

Buradan elde edilen kira geliri turizm katkı payı matrahına dahil midir ? Ayrıca A firması dükkanları 

kendi nezdinde işletmekte olup, bununla ilgili gelirler turizm katkı payı matrahına dahil midir ?  

 

A firmasının, B firmasına kiralamış olduğu otel ile ilgili elde edeceği kira geliri  ticari kazanç içerisinde 

Gayri Menkul Sermaye İradı (GMSİ) niteliğin de esas faaliyet dışı bir gelir olup turizm geliri olarak 

sayılmayacağından turizm payı matrahına dahil edilmemektedir. 

 

A firmasının kendi nezdinde işletmiş olduğu dükkanlar ile ilgili olarak tebliğde belirtilen fiziki bağlantı 

ibaresiyle ilişkili olarak; dükkanların cadde, sokak vb. yer sadece dışarıda  kapısı bulunması halinde matrah dışı, 

otel içine kapısı bulunması halinde matraha dahil edilip. Hem içeriye hem de dışarıya kapısı bulunması halinde 

tebliğin paylaştığı bilgi eksikliği nedeni ve riskten kaçınma amacıyla matraha dahil edilmelidir. 

 

2) Belediyeden ruhsatlı A otelinin de turizm katı payı beyannamesi vermesi zorunlu mudur ? 

 

 Sadece konaklama faaliyetiyle ilişkilendirilecek olan belediyeden ruhsatlı otellerin, bu otellerden elde 

edeceği kazançlar vergi matrahına dahil edilmelidir. Fakat bu otellerin yeme-içme, eğlence tesisleri gibi yerleri 

için belediye ruhsatı olsa dahi turizm işletme belgesi veya kısmi turizm işletme belgesi olmaması halinde vergi 

matrahına dahil edilmemelidir. 
 

 3) Liman işletmesi olan A firması Römorklarını B firmasına kiralamış olup, bu işlemlerden elde 

edilen kira bedeli turizm katkı payı matrahına dahil edilir mi ? 

 

 Römork deniz turizmi ile doğrudan ilgili değil ise turizm matrahına tabi değildir. Fakat deniz turizm ile 

ilgili olan tüm kiralamalardan elde edilecek gelirler turizm matrahına dahil edilecektir. 

 

4) A firmasının konaklama ve kira gelirlerinin neticesinde oluşturmuş olduğu net satış 

hasılatından çalışmakta olduğu acentaların kesmiş olduğu kickback (turizm komisyon bedeli) 

bedellerinin düşürelerek mi  yoksa düşürülmeden mi matrah oluşturması gerekmektedir ? 

 

A firması turizm katkı payı beyannamesiyle ilgili olarak oluşturacağı matrah da kickback(turizm 

komisyon bedeli) ni düşürerek oluşturabilir. Tebliğ de “3/J.Net Satışlar” satırında belirtilen diğer indirimlere 

kickback bedelleri de dahildir. 

 

5) A firması kış aylarında faaliyet göstermemektedir bu nedenle yinede Turizm katkı payı 

beyannamesi vermek zorunda mıdır? 

 

A firması net satışı ve kira geliri bulunmasa dahi tebliğin 5/7. Maddesi gereği beyanname vermekle 

yükümlüdür. Fakat bu durumda beyannamenin “Beyan edilecek turizm payı bulunmamaktadır”seçeneği 

işaretlenerek gönderilmesi gerekir. 
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6) Ana faaliyet konusu seyahat acentalığı olan A firmasının paket olarak satmış olduğu fatura 

bedellerinin vergi matrahına dahil edilme durumu nedir ? 

 

Tebliğin madde 5 örnek 4 çerçevesinde değerlendirildiğinde; 

 

A firması B kişisine eğer bu işlemi konaklama ayrı ulaşım ayrı olarak faturalandırır ise A firması sadece 

konaklama ücretini turizm matrahına dahil etmelidir. 

 

A firması B kişisine tatil bedelini konaklama ve ulaşım olarak tek bir fatura olarak düzenlemiş ise A 

firması bu fatura da yer alan tutarın tamamını turizm matrahına dahil etmelidir. 

 

A firması B kişisine sadece ulaşım bedelini faturalandırmış ise bu tutar turizm matrahına dahil 

edilmemelidir. 

 

7) A firması Mayıs 2020 döneminde net satışlar ve kira gelirinden 1.000.000,00 TL kazanç 

sağlamış olup bu tutar üzerinden vergi matrahını hesaplayıp ilgili ayda beyannameyi vermiştir. Daha 

sonra bu satışlarla ilgili 60.000,00 TL iade gerçekleşmiştir. Ayrıca Haziran 2020 döneminde 200.000,00 

TL  vergi matrahı hesaplayıp ilgili ayda beyanname verecektir. Mahsubunu nasıl gerçekleştirecektir ? 

 

 A firması Mayıs dönemine ilişkin 1.000.000,00 TL lik matrah için 7.500,00 TL turizm katkı payı beyan 

etmiş olup gerçekleşen iade ile birlikte bir sonra ki ayda beyan edeceği 200.000,00 TL lik matrahtan iade 

tutarını düşürerek 140.000,00 TL üzerinden beyanname verilmelidir. 

 
 
 

S a y g ı l a r ı m ı z l a . . .  


