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ANKARAS-Sirküler/2019                                         

                                                                                                                          09.12.2019  

                                                                                                                          ANKARA 

KONU:  7194 SAYILI DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN  

 

      07 Aralık 2019 Tarihli ve 30971 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan düzenlemelerle dijital hizmet 

vergisi,konaklama vergisi,değerli konut vergisi ve taşıtların giderlerine ilişkin kısıtlamalar ile ilgili kanun 

yayımlanmıştır. Söz konusu düzenlemelere ilişkin dikkatinizi çekmek istediğimiz temel noktalar aşağıdaki 

gibidir; 

Konaklama Vergisi  

6802 sayılı Gider Vergileri Kanun’unun mülga 34 üncü maddesi “Konaklama Vergisi’’ başlığıyla 

aşağıdaki şekilde 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.  

Konaklama vergisi katma değer vergisi hariç her ne suretle olursa olsun alınan veya bu hizmetler için 

borçlanılan para,mal ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat,hizmet ve değerler 

toplamıdır. Konaklama vergisinin oranı ise %2’dir. Buna göre konaklama vergisi, verilen gece hizmet 

bedeli üzerinden; 31/12/2020 tarihine kadar %1, bu tarihten sonra ise %2 oranında hesaplanacaktır. 

Konaklama vergilerinde 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 

beyan edilir ve aynı süre içerisinde ödenir.  

Yürürlük tarihi 01.04.2020 tarihi olup ilk beyanname 26.05.2020 tarihine kadar Nisan 2020 ayına 

ilişkin verilecektir.   

Binek Otomobillerin Giderlerine Kısıtlama Getirilmesi 

Bu kanunun 13. ve 14. Maddelerinde detayları görüleceği üzere işletmelerin kiraladıkları veya iktisap 

ettikleri binek otomobillerin giderlerinin vergi matrahının tespitinde ve indiriminde 1/1/2020 tarihinden 

itibaren bazı kısıtlamalara gidilmiştir.  

 

a. Binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının 

en fazla 115.000 TL’ye kadarlık kısmının, 

b. Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 

TL’ye kadarlık kısmının, 

c. Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla % 70’inin, 

d. Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’yi, söz konusu 

vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği 
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           hallerde, amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin 

ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmının, 

 ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.  

 

Bu kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddeleri 1/1/2020 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi 

gelir ve kazançlarına uygulanmak üzere yayımı (07/12/2019) tarihinde yürürlüğe girer.  

Değerli Konut Vergisi 

Türkiye sınırları içerisinde 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. Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 

5.000.000 ile 7.500.000 TL arasında olanlar (binde 3) 

7.5000.001 ile 10.000.000 TL arasında olanlar (binde 6) 

10.000.001 TL’yi aşanlar (binde 10)  

oranında vergilendirilir.  

 

İzaha Davette Süreler 

 

Bu Kanunun 25 inci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun 370 inci maddesinde yapılan değişiklik 

ile izaha davet edilenlerin izahta bulunma süreleri ile beyanname verme ve ödeme süreleri 15 

günden 30 güne çıkarılmıştır. Ayrıca, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı, bir 

takvim yılında 100 bin Türk lirasını geçmeyen veya bu tutarı geçse bile ilgili yıldaki toplam mal ve 

hizmet alışlarının %5'ini aşmayan mükelleflere maddede yer alan şartlar dahilinde ziyaa uğratılan vergi 

üzerinden %20 oranında vergi ziyaı cezası kesilmesi öngörülmektedir (Diğer taraftan söz konusu vergi 

ziyaı cezası uzlaşma kapsamı dışında tutulmaktadır). 

 

 

Kanun yolundan vazgeçme 

Bu Kanunun 27 nci maddesiyle, Vergi Usul Kanununun mülga 379 uncu maddesi "Kanun yolundan 

vazgeçme" başlığıyla yeniden düzenlenmiştir. 

Bu kapsamda, yargılama aşamasında mükelleflerin istinaf veya temyiz yolundan vazgeçmeleri halinde verilen 

karara göre, dava konusu edilen verginin bir kısmı ve/veya cezanın bir kısmı ya da tamamından 

vazgeçilmesi ve idarece de ihtilafların sürdürülmemesi yönünde düzenleme yapılmaktadır. 

Söz konusu düzenleme, "İstinaf" ve "Temyiz" aşamasındaki vergi davaları için getirilmektedir. Danıştay’ın 

bozma kararı üzerine verilen kararlar uygulama kapsamında değildir. 

1. Kaldırılan vergi tutarının %60’ı, tasdik edilen vergi tutarının tamamı ile tasdik edilen vergi tutarına 

ilişkin vergi ziyaı cezasının %75’i, 

 2. Bağlı olduğu vergi aslı dava konusu yapılmayan veya 359 uncu maddede yazılı fiillere iştirak 

nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kaldırılan tutarının 

%25’i ve tasdik edilen tutarının %75’i,  

mükellef için geçerli olan kanun yoluna başvuru süresi içerisinde, dava konusu vergi ve/veya vergi 

cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin ilgili vergi dairesine verilmesi 

şartıyla kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme gerek 

kalmaksızın tahakkuk eder. 
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           Bu şekilde tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenecektir. Bu maddeye göre 

tahakkuk eden vergi ve/veya vergi cezalarının %80’inin, hesaplanacak gecikme faizi ile birlikte bu sürede 
tamamen ödenmesi şartıyla, vergi ve ceza tutarından %20 oranında indirim yapılacaktır. 

 

 

 

Söz konusu Kanun hükümlerine aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun  

 

 

 

 

S a y g ı l a r ı m ı z l a . . .  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm
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