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DİJİTAL HİZMET VERGİSİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 

YAYIMLANDI. 

Giriş 

“7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda” düzenlenen 

Dijital Hizmet Vergisi 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

20 Mart 2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Dijital Hizmet 

Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde” ise; Dijital Hizmet Vergisine ilişkin uygulama 

usul ve esasları belirlenmiştir. 

Tebliğ 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.  

Tebliğ ile İlgili Özet Bilgiler Aşağıda Yer Almaktadır.  

1. Dijital Hizmet Vergisinin konusunu oluşturan işlemler başlıklar halinde aşağıda yer 

almaktadır. 

 Dijital Ortamda Sunulan Reklam Hizmetleri 

 Dijital Ortamda Yapılan İçerik Satışları ve İçeriklerden Yararlandırmaya Yönelik 

Hizmetler 

 Kullanıcıların Birbirleriyle Etkileşime Geçebilecekleri Dijital Ortamların 

Sağlanması ve İşletilmesi Hizmetleri 

 Dijital Ortamda Sunulan Hizmetlere Aracılık Hizmetleri 

2. Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. 2019 hesap 

döneminde yukarıda sayılan hizmetlere ilişkin hasılatı aşağıdaki belirtilen hadleri 

aşanlar, 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla dijital hizmet vergisinin mükellefidirler. 

 Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından fazla olanlar 

 Dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı 

para karşılığı Türk lirasından fazla olanlar,  

3. Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna 

giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır.  

4. Dijital hizmet vergisinin oranı %7,5’tir. 

5. Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir. 

6. Dijital hizmet vergisi aşağıda sayılanlarca tarh edilecektir. 

 Katma değer vergisi mükellefiyeti bulunan dijital hizmet sağlayıcıları için KDV 

bakımından bağlı bulundukları vergi dairesince 

 KDV mükellefiyeti bulunmayanlar bakımından Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 

Başkanlığınca 

http://www.egedenetim.net/


  Sirküler No: 2020-070 

                                                                                        30.03.2020 

Adnan Kahveci Mah.Şişhane Cad.No:3/2 Zigana Tria Plaza C Blok D:22           Tel :  (212) 603 01 87 
Beylikdüzü/İstanbul                                                                                                          Web : www.egedenetim.net 

7. Dijital hizmet vergisi mükellefleri ile kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital 

hizmet vergisi beyannamelerini vergilendirme dönemini takip eden ayın son günü 

akşamına kadar vermekle yükümlüdürler. 

8. Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu 

tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait dijital hizmet vergisini beyanname verme 

süresi içinde öderler. 

9. İlgili vergilendirme döneminde vergiye tabi hasılat elde edilmemesi halinde, 

beyannamede yer alan “Beyannamede beyan edilecek matrahım bulunmamaktadır.” 

kutucuğu işaretlenmek suretiyle ilgili döneme ait beyanname verilir. 

10. Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler 

tarafından gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak 

indirilebilir. 

11. Sunulan dijital hizmetin iadesi mümkün bulunmadığından ve dijital hizmet 

vergisi hasılat üzerinden alınan bir vergi olduğundan dijital hizmetlere ilişkin 

hesaplanan verginin düzeltilmesi ve iadesi söz konusu değildir. 

 

 

20 Mart 2020 tarihli ve 31074 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Dijital Hizmet 

Vergisi Uygulama Genel Tebliğine” buradan erişebilirsiniz. 
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