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KONAKLAMA TESİSLERİNDE SUNULAN GECELEME HİZMETLERİ VE         

DİĞER HİZMETLERDEN KONAKLAMA VERGİSİ ALINACAKTIR.  

07 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital 

Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile “Konaklama Vergisi Uygulaması” 

düzenlenmiştir.  

Konaklama Vergisi 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren uygulanacaktır. Konaklama 

Vergisi ile diğer hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

1- KONAKLAMA VERGİSİ  MÜKELLEFLERİ  

Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama 

tesisleri konaklama vergisinin mükellefleridir. 

2- KONAKLAMA VERGİSİNE TABİ HİZMETLER  

Yukarıda sayılan 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 tabi 

hizmetler olarak sayılmıştır. 

Geceleme hizmetinin; sağlıklı yaşam tesisleri, eğlence merkezleri gibi tesislerin bünyesinde sunulması, 

vergilendirmeye etki etmeyeceğinden söz konusu hizmetler de konaklama vergisi kapsamında yer 

alacaktır. 

3- KONAKLAMA VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  

Birinci bölümde sayılan mükelleflerin, İkinci bölümde sayılan hizmetleri sunması ile vergiyi doğuran 

olay meydana gelecektir. 

4- KONAKLAMA VERGİSİNİN MATRAHI  

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. 

5- KONAKLAMA VERGİSİ ORANI  

a) Konaklama vergisinin oranı %2 olarak belirlenmiştir.  

b) Ancak; oran 31/12/2020 tarihine kadar %1 olarak uygulanacaktır. 

 

 

http://www.egedenetim.net/
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6- KONAKLAMA VERGİSİNİN FATURA VE BENZERİ VESİKALARDA 

GÖSTERİLMESİ  

Konaklama vergisi, konaklama tesislerince düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca 

gösterilecektir. Bu vergiden herhangi bir ad altında indirim yapılamaz. Bu vergi, katma değer 

vergisi matrahına dahil edilmez. 

7- KONAKLAMA VERGİSİNDEN İSTİSNA  HİZMETLER  

a) Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler. 

b) Karşılıklı olmak kaydıyla yabancı devletlerin Türkiye’deki diplomatik temsilcilikleri, 

konsoloslukları ve bunların diplomatik haklara sahip mensupları ile uluslararası 

anlaşmalar gereğince vergi muafiyeti tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına 

verilen hizmetler. 

8- KONAKLAMA VERGİSİNDE VERGİLENDİRME DÖNEMİ  

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının birer 

aylık dönemleridir.  

9- KONAKLAMA VERGİSİNDE BEYAN VE ÖDEME  

Her bir vergilendirme dönemine ait konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın 

26. günü akşamına kadar katma değer vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine* 

beyan edilir ve aynı süre içinde ödenecektir. *(katma değer vergisi mükellefiyeti 

bulunmayanlarca tesisin bulunduğu yer vergi dairesine) 

10- KONAKLAMA VERGİSİ  UYGULAMASININ YÜRÜRLÜK TARİHİ  

Konaklama Vergisi Uygulaması ile ilgili yukarıda belirtilen hükümler 1 Nisan 2020 tarihinde 

yürürlüğe girecektir. 

 

07 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7194 Sayılı Dijital Hizmet 
Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanuna buradan ulaşabilirsiniz. 
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