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7 Aralık 2019 tarihli, 30971 sayılı Resmi Gazete’de “Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı 

Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun” yayımlandı. Sirkülerde söz konusu kanunlarda yapılan düzenlemeler ve 

yeni ihdas edilen vergiler ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir. 

 

A. DİJİTAL HİZMET VERGİSİ 
 

Dijital hizmet sektöründe faaliyette bulunan işletmeler, teknolojik gelişmeler ile globalleşen 

dünyada gün geçtikçe daha fazla tüketiciye ulaşmakta, hizmet çeşitliliğini arttırmakta ve bu 

hizmetleri mukim oldukları ülkeler dışında fiziki varlıkları olmasa dahi alıcılara 

sunabilmektedir. 

Yayımlanan Kanun ile dijital hizmet sağlayıcılarının Türkiye’de dijital hizmetlerinden elde 

ettikleri hasılatın vergilendirilmesi amacıyla; Verginin konusuna, mükelleflerine, matrahına, 

vergi oranı ve muafiyetlerine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Verginin Konusunu Oluşturan Hizmetler: 

 Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri (reklam kontrol ve performans 

ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın 

sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil) 

 

 Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programları, uygulamalar, 

müzik, video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzeri yazılımlar dahil) dijital ortamda 

satışı, 

 

 Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, 

oynanmasına veya telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu 

cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler, 

 

 Kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının 

kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dahil kullanıcıların birbirleriyle 

etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetler, 

 

 Verginin konusunu oluşturan hizmetlere yönelik dijital ortamda verilen aracılık 

hizmetleri. 

 

 



 

Tel: (+90 0212) 279 18 95 (pbx) | Fax: (+90 0212) 279 18 91 www.universalpartners.com.tr  | 
Gürsel Mahallesi  İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis No: 29 - 151  Kağıthane  İstanbul / TÜRKİYE 

 

Dijital Hizmet Vergisi Mükellefleri: 

Türkiye’de gelir ve kurumlar vergisi bakımından dar yada tam mükellef olanlar ve Türkiye’de 

bu vergiler bakımından mükellef olması gerekmeyenler, dijital hizmet vergisinin konusunda 

giren bir faaliyetten dolayı hasılat elde etmeleri halinde dijital hizmet vergisi mükellefi 

olacaktır. 

Mükellefin Türkiye içinde fiziki olarak bulunmaması hali ile gerekli görülen diğer hallerde 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi 

işlemlere taraf olanlar ile işleme ve ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu 

tutabilir. 

 

Muafiyetler: 

İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon 

Türk Lirasından veya dünya genelinde 750 milyon Avrodan (muadil yabancı para karşılığı 

Türk Lirasından az olanlar) dijital hizmet vergisinden muaftır. 

Hesap döneminin üçer aylık dönemlerinin sonu itibariyle ilgili hesap dönemi içinde elde edilen 

hasılatın söz konusu hadlerin ikisinin de aşması halinde muafiyet sona erer ve haddin aşıldığı 

vergilendirme dönemini takip eden dördüncü vergilendirme döneminden itibaren mükellefiyet 

başlar. 

İki hesap dönemi boyunca Söz konusu hadlerin herhangi birinin altında kalanların vergi 

muafiyeti izleyen hesap döneminden itibaren tekrar başlar. 

 

Vergiden İstisna Hizmetler: 

 Telgraf ve Telefon Kanununun Ek 37. maddesi kapsamında üzerinden Hazine payı 

ödenen hizmetler, 

 

 Gider Vergileri Kanunu’nun 39. maddesi kapsamında üzerinden özel iletişim vergisi 

alınan hizmetler, 

 

 Bankacılık Kanununun 4. maddesi kapsamındaki hizmetler 

 

 Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 2. 

maddesinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde 

oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler, 

 

 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para 

Kuruluşları Hakkında Kanununun 12. maddesi kapsamında yer alan ödeme hizmetleri. 
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Dijital Hizmet Vergisi Matrahı Ve Oranı: 

Dijital hizmet vergisi matrahı ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren 

hizmetler dolayısıyla elde edilen hasılat, vergi oranı ise %7,5 olarak belirlenmiştir 

 

Vergilendirme Dönemi Ve Verginin Beyanı Ve Ödemesi: 

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

Ancak hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı 

3 er aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir. 

Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar, dijital hizmet vergisi 

beyannamelerini, vergi dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine vermek ve 

tarh eden vergiyi ödemekle yükümlüdürler. 

Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından 

gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir. 

 

Yürürlük tarihi : 01.03.2020 

 

B. KONAKLAMA VERGİSİ 
 

Yayımlanan Kanun ile konaklama ve turistik amaçlı verilen hizmetlerin kamusal maliyetlerinin 

bir kısmının finanse edilebilmesi için “Konaklama Vergisi” uygulaması getirilmiştir. 

 

Verginin Konusunu Oluşturan Hizmetler: 

 Konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti, 

 

 Geceleme hizmetinden yararlananlara sunulan diğer tüm hizmetler. 

 

Vergi Matrahı: 

 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 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. 
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Mükellefler, Vergi Oranı, Vergilendirme Dönemi: 

 Verginin mükellefi konaklama hizmeti veren Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart 

otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi konaklama tesisleridir. 

 

 Vergi oranı % 2 olarak tespit edilmiş olup, 31/12/2020 tarihine kadar bu oran % 1 olarak 

uygulanacaktır. 

 

 Vergilendirme dönemi takvim yılının birer aylık dönemleridir. 

 

Vergiden Müstesna Hizmetler: 

 Öğrenci yurtları, pansiyonları ve kamplarında öğrencilere verilen hizmetler 

 

 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. 

 

Yürürlük tarihi : 01.04.2020 

 

 

C. BİNEK OTOMOBİLLER İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

 

Yayımlanan Kanun ile işletmelerin aktiflerinde bulunan veya kiraladıkları binek otomobiller 

ile ilgili yapılan giderlere ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek araçların kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi 

olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, binek otomobillere ait aşağıda sayılan 

harcamalar, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve serbest meslek mükelleflerince ticari kazancın 

tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. 

 Kiralık binek otomobillerin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 5.500 TL’ye kadarlık 

kısmı, 

 

 Binek otomobillerin iktisabına ilişkin ÖTV ve KDV toplamının en fazla 115.000 TL’ye 

kadarlık kısmı, 

 

 Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla %70’i, 
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 ÖTV ve KDV hariç ilk iktisap bedeli 135.000 TL’ yi, söz konusu vergilerin maliyet  

bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hallerde, 

amortismana tabi tutarı 250.000 TL’yi aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin 

ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı. 

 

Yürürlük tarihi : 07.12.2019 

Uygulama başlangıç tarihi : 01.01.2020 

 

 

D. GELİR VERGİSİ TARİFESİ 
 

4. Dilim eklenmek suretiyle yeniden düzenlenen Gelir vergisi tarifesi aşağıdaki tabloda 

belirtilmiştir. 

Mevcut Tarife   Yeni Tarife 

18.000 TL'ye kadar 15% 18.000 TL’ye kadar 15% 

40.000 TL'nin 18.000 TL'si için 2.700 TL, 

fazlası 
20% 

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, 

fazlası 
20% 

98.000 TL'nin 40.000 TL'si için 7.100 TL, 

(ücret gelirlerinde 148.000 TL'nin 40.000 TL'si 

için 7.100 TL), fazlası 

27% 

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, 

(ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL'si 

için 7.100 TL), fazlası 

27% 

98.000 TL'den fazlasının 98.000 TL'si için 

22.760 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL'den 

fazlasının 148.000 TL'si için 36.260 TL), 

fazlası 

35% 

500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL, 

(ücret gelirlerinde 500.000 TL’nin 148.000 

TL’si için 36.260 TL), fazlası 

35% 

  500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 

163.460 TL (ücret gelirlerinde 500.000 TL’den 

fazlasının 500.000 TL’si için 159.460 TL), 

fazlası 

40% 

 

 

Yürürlük tarihi : 07.12.2019 

Uygulama başlangıç tarihi : 01.01.2019 

 

Yüksek Ücret Geliri Elde Edenlerin Beyanname Verme Durumu: 

Tek işverenden alınmış tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret gelirleri toplamı gelir vergisi 

tarifesi 4. diliminde yer alan tutarı (500.000 TL) aşmaması halinde, 

Birden fazla işverenden tevkif suretiyle vergilendirilmiş ücret geliri elde eden mükelleflerin, 

birden sonraki işverenden aldıkları ücret gelirleri toplamı, gelir vergisi tarifesinin ikinci gelir 

diliminde yer alan tutarı (40.000 TL) aşmaması halinde, 

Birinci işverenden aldıkları ücret gelirleri dahil birden fazla işverenden elde ettiği gelir toplamı 

gelir vergisi tarifesi 4. Diliminde yer alan tutarı (500.000 TL) aşmayan ücretler beyannameye 

dahil edilmeyecektir. 
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Yukarıda belirtilen hadleri aşan tutarda ücret geliri elde edilmesi halinde bu gelirler beyan 

edilecektir. 

Söz konusu düzenleme 01/01/2020 tarihinden itibaren elde edilen ücret gelirleri için 

uygulanmaya başlayacaktır. 

 

Yürürlük tarihi : 07.12.2019 

Uygulama başlangıç tarihi : 01.01.2020 

 

E. DEĞERLİ KONUT VERGİSİ 
 

Verginin Konusu: 

Bina vergi değeri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değeri 5.000.000 TL’nı 

aşan mesken nitelikli taşınmazlar değerli konut vergisine tabidir. 

 

Değerli Konut Vergisi Oranları: 

 5.000.000 TL – 7.500.000 TL arasında olan meskenlerden binde 3, 

 7.500.001 – 10.000.000 TL arasında olan meskenlerden binde 6,  

 10.000.001 TL’nı aşan meskenlerden ise binde 10 

 oranında değerli konut vergisi alınacaktır. 

 

Mükellefler: 

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her 

ikiside yoksa malik gibi tasarruf edenler vergiden sorumludur. Bununla birlikte değerli konut 

vergisine tabi mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar hisseler oranında 

mükelleftirler.  

 

Muafiyetler: 

Aşağıda sayılan mesken niteliğinde taşınmazla değerli konut vergisinden muaftır. 

 Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin sahip olduğu mesken 

nitelikli taşınmazlar, 

 Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal 

güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret olanların Türkiye sınırları içinde sahip 

olduğu mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişiler, 

 Yabancı devletlere ait Elçilik, Konsolosluk, Elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli 

taşınmazlar ve bunların müştemilatı, 
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 Milletlerarası kuruluşlar ve Türkiye’de bulunan temsilciliklerine ait mesken nitelikli 

taşınmazlar, 

 Esas faaliyet konusu bina inşası olanların satış, devir ve temlike konu edilmemiş yeni 

inşa edilen mesken nitelikli taşınmazları ile kiraya verilmemesi ve sair surette 

kullanılmaması şartıyla arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini 

üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar. 

 

Vergi Beyanı ve Ödeme Süresi: 

Değerli Konut Vergisi mükellef tarafından mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri 

ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değer, mesken nitelikli taşınmazın 

değerinin 5.000.000 TL istisna tutarını aştığı yılı takip eden yılın Şubat ayının 20. günü sonuna 

kadar beyanname ile taşınmazın bulunduğu vergi dairesine beyan edilir, tahakkuk eden vergi 

ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir. 

 

Yürürlük tarihi : 07.12.2019 

Uygulama başlangıç tarihi : 01.01.2020 

 

 

 

F. DİĞER KANUNLAR İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

 
 

 Kambiyo muamelerinde binde 1 olan BSMV oranı binde 2 olarak değiştirilmiştir. 

 

Yürürlük tarihi : 07.12.2019 

 

 

 İşverenlerce taşıma hizmeti verilmeyen durumlarda, çalışılan günlere ait bir günlük 

ulaşım bedelinin 10 TL’yi aşmaması kaydıyla hizmet erbabına toplu taşıma kartı, bileti 

veya bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının temini suretiyle sağlanan menfaatler gelir 

vergisinden istisna edilmiştir. 

 

Yürürlük tarihi : 01.01.2020 

 

 

 Basketbol ve voleybol spor dallarının en üst liglerinde görev alan hakemlere ödenen 

ücretlere ilişkin gelir vergisi istisnası kaldırılmıştır. 

 

Yürürlük tarihi : 01.01.2020 
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 Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 72. maddesi uyarınca sporculara yapılan ücret ve ücret 

sayılan ödemelerden yapılacak gelir vergisi tevkifatı oranlarının uygulama süresi 

31.12.2019 tarihinden 31.12.2023 tarihine uzatılmıştır. Bunula birlikte 01.01.2020 

tarihinden itibaren lig usulüne tabi spor dallarında en üst ligdeki sporculara yapılan 

ödemelere ilişkin tevkifat oranı %20 olarak belirlenmiştir. Ayrıca 01.01.2020 tarihinden 

itibaren sporculara yapılan ücret veya ücret sayılan ödemeler toplamının gelir vergisi 

tarifesinin dördüncü gelir diliminde (500.000 TL) yer alan haddi aşması halinde sporcu 

ücretlerinin de yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. 

 

Yürürlük tarihi : 07.12.2019 

Uygulama başlangıç tarihi : 01.01.2020 

Uygulama tarihi (Geçici 72.madde) :31.12.2023’e kadar 

 

 

 Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yapılan değişiklik ile ilgilli maddede 

sayılan serbest meslek geliri elde edenlerin aynı maddede belirlenen eserleri ile telif 

hakları dolayısıyla elde ettikleri hasılatın gelir vergisi tarifesinin 4 üncü gelir diliminde 

yer alan tutarı (500.000 TL) aşması halinde istisnadan faydalanamamaları ve 

beyanname vermeleri yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 

Yürürlük tarihi : 07.12.2019 

Uygulama başlangıç tarihi : 01.01.2020 

 

 

 İcra ve İflas Kanunu ile Avukatlık Kanunu uyarınca karşı tarafa yükletilen vekalet 

ücretini (icra ve iflas müdürlüklerine yatırılanlar dahil) ödemekle yükümlü olanlar, 

ödemenin avukatın müvekkiline yapılması durumunda müvekkil tarafından gelir vergisi 

tevkifatı yapılacaktır. 

 

Yürürlük tarihi : 07.12.2019 

 

 

 Vergiye uyumlu mükellef sayısını arttırmaya yönelik olarak mahsuben yapılan 

ödemelerde, daha sonra yapılan tespitler üzerine mahsuben ödenmek istenen tutarın 

%10'una kadar yapılan eksik ödemelerin indirimden faydalanılmasına engel teşkil 

etmemesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Ayrıca vergi beyannameleri ibaresi; yıllık 

gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri, geçici vergi beyannameleri, 

muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannameleri ile KDV ve 

ÖTV beyannameleri ile belirlenmiş olup bu beyannameler üzerine tahakkuk eden 

vergilerin ödenmiş olması koşulu, gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme 

süresi olarak düzenlenmiştir. 

 

Yürürlük tarihi : 07.12.2019 

Uygulama başlangıç tarihi : 01.01.2020 

 



 

Tel: (+90 0212) 279 18 95 (pbx) | Fax: (+90 0212) 279 18 91 www.universalpartners.com.tr  | 
Gürsel Mahallesi  İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis No: 29 - 151  Kağıthane  İstanbul / TÜRKİYE 

 

 

 Vergi Usul Kanununun mülga 379 uncu maddesi "Kanun yolundan vazgeçme" 

başlığıyla yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda, yargılama aşamasında mükelleflerin 

kanun 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. Bu 

şekilde tahakkuk eden vergi ve cezaların vadesi geçirilmeksizin gecikme faiziyle 

birlikte ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılacaktır. 

 

Yürürlük tarihi : 01.01.2020 

 

 İzaha 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 kesilmektedir.  

 

Yürürlük tarihi : 01.01.2020 

 

 

 

 Vergi cezalarında indirimi düzenleyen 376 ncı maddede değişiklik yapılarak,  vergi 

ziyaı cezalarında ilk defa işlenip işlenmediğine bakılmaksızın indirim oranı %50 olarak 

belirlenmiştir. Ayrıca, aynı düzenlemeye göre uzlaşmanın vaki olması durumunda, 

üzerinde uzlaşılan vergiyi veya vergi farkını ve vergi ziyaı cezasının %75’i, maddede 

yer alan ödeme süreleri içinde öderse üzerinde uzlaşılan cezanın %25’i oranında 

indirimden yararlanılmasına yönünde düzenleme yapılmıştır. 

 

Yürürlük tarihi : 07.12.2019 

 

 

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

  

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem 

tesis etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak 

gösterilmek suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu 

olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi vergi@universalpartners.com.tr 

adresine gönderebilirsiniz. 

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

