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14 Aralık 2022 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 32043

TEBLİĞ

Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığı (Gel�r İdares� Başkanlığı)’ndan:

KONAKLAMA VERGİSİ UYGULAMA
GENEL TEBLİĞİ

5/12/2019 tar�hl� ve 7194 sayılı D�j�tal H�zmet Verg�s� �le Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanunun 9 uncu maddes�yle 13/7/1956 tar�hl� ve 6802 sayılı G�der
Verg�ler� Kanununun yen�den düzenlenen 34 üncü maddes�nde �hdas ed�len konaklama verg�s�, 14/10/2021 tar�hl� ve
7338 sayılı Verg� Usul Kanunu �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanunun 61 �nc� maddes�yle
değ�şt�r�len 7194 sayılı Kanunun 52 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend� hükmüne göre 1 Ocak 2023 tar�h�nde
yürürlüğe g�rmekted�r.

Bu Tebl�ğ�n konusunu, konaklama verg�s�n�n uygulamasına da�r açıklamalar �le usul ve esaslarının
bel�rlenmes� oluşturmaktadır.

I- VERGİNİN KONUSU
6802 sayılı Kanunun (bundan sonra Kanun olarak �fade ed�lecekt�r) 34 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrası

uyarınca konaklama verg�s�n�n konusunu, otel, motel, tat�l köyü, pans�yon, apart otel, m�saf�rhane, kamp�ng, dağ ev�,
yayla ev� g�b� konaklama tes�sler�nde ver�len geceleme h�zmet� �le bu h�zmetle b�rl�kte satılmak suret�yle konaklama
tes�s� bünyes�nde sunulan d�ğer tüm h�zmetler (yeme, �çme, akt�v�te, eğlence h�zmetler� ve havuz, spor, termal ve
benzer� alanların kullanımı g�b�) oluşturur. Geceleme h�zmet�n�n; sağlıklı yaşam tes�sler�, eğlence merkezler� g�b�
tes�sler�n bünyes�nde sunulması, verg�lend�rmeye etk� etmez.

Mezkûr fıkrada, konaklama tes�sler� bakımından b�r sınırlandırma bulunmamakta olup, tes�s�n; türü, sınıfı,
n�tel�ğ�, �lg�l� mevzuatta yer alan tar�f ve tanımlamaları ve �lg�l� mevzuata göre tur�zm �şletmes� belges� ve/veya �şyer�
açma/�şletme belges� olup olmadığına bakılmaksızın, konaklama h�zmet� sunan bütün tes�slerde ver�len yukarıda
sayılan h�zmetler verg�ye tab�d�r.

Buna göre;
1) 31/5/2019 tar�hl� ve 1134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı �le yürürlüğe konulan Tur�zm Tes�sler�n�n

N�tel�kler�ne İl�şk�n Yönetmel�kte yer alan;
• Konaklama tes�sler� kapsamında düzenlenen oteller, tat�l köyler�, but�k oteller, özel konaklama tes�sler�,

moteller, pans�yonlar, apart otellerde,
• Sağlık tes�sler� kapsamında düzenlenen sağlıklı yaşam tes�sler� �le bünyes�nde konaklama tes�s� bulunan

termal tes�slerde,
• Kırsal tur�zm tes�sler� kapsamında düzenlenen ç�ftl�k ev�, köy ev�, yayla ev�, dağ ev�, kamp�ngler, konaklama

amaçlı mes�re yerler�nde,
• Muhtel�f başlıklarda düzenlenen tes�slerden (tur�zm kompleksler�, tat�l merkezler�, eğlence merkezler�,

personel eğ�t�m tes�sler�, özel tes�sler g�b�) geceleme h�zmet� de sunan d�ğer tes�slerde,
2) Her ne ad altında ve sürede olursa olsun kamu ya da özel sektörün tasarrufunda olan yerlerde personel�n

konaklaması �ç�n ayrılan (lojman olarak tahs�s ed�lenler har�ç) m�saf�rhane, konukev�, d�nlenme tes�s�, kamp g�b�
tes�slerde,

3) İlg�l� mevzuata göre �şlet�len uygulama oteller�nde,
4) Yukarıda sayılanlar dışında kalan, tur�zm �şletmes� belges� ve/veya �şyer� açma/�şletme belges� olup

olmadığına bakılmaksızın geceleme h�zmet� sunan d�ğer tüm tes�slerde,
ver�len geceleme h�zmetler� ve bu h�zmetle b�rl�kte satılmak suret�yle konaklama tes�s� bünyes�nde sunulan

d�ğer tüm h�zmetler verg�ye tab�d�r.
Herhang� b�r geceleme h�zmet� sunulmayan, mola noktaları g�b� tes�slerde ver�len h�zmetler �se verg�ye tab�

değ�ld�r.
24/5/1983 tar�hl� ve 2828 sayılı Sosyal H�zmetler Kanununun 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f)

bend�nde tanımlanan sosyal h�zmet kuruluşlarınca korunmaya, bakıma ve yardıma �ht�yacı olanlara ver�len geceleme
h�zmetler� verg�n�n konusuna g�rmez.

Konaklama verg�s�n�n uygulanmasında h�zmetten yararlananın uyruğuna ya da muk�ml�k durumuna bakılmaz.
A. Konaklama Tes�sler�nde Ver�len Geceleme H�zmet�
Konaklama tes�sler�nde ver�len geceleme h�zmet� verg�ye tab�d�r. Geceleme h�zmet�, konaklama tes�sler�nde

oda veya yer tahs�s etmek suret�yle ver�len, tes�ste günlük yatma, barınma ve kalma h�zmet�n� �fade eder. Konaklama
tes�s� bakımından, geceleme h�zmet�n� �fa etmeye yönel�k odanın (b�rden fazla k�ş�n�n b�r arada konaklayab�ld�ğ�
odalarda yatağın) k�ş�n�n tasarrufuna bırakılması �le b�rl�kte h�zmet sunumu başlamış olur. Günlük gecelemelerde
k�ş�n�n gecelemey� tamamlamaksızın tes�sten ayrılmasının verg�lend�rmeye tes�r� yoktur. B�rden fazla günü kapsayan
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gecelemelerde f��len h�zmet�n sunulduğu günler esas alınır; geceleme h�zmet�n�n sunulmadığı günler �ç�n verg�
aranmaz.

Örnek 1: (A) k�ş�s� 24/5/2023 günü öğleden sonra (B) konaklama tes�s�ne geceleme amacıyla b�r günlüğüne
g�r�ş yapmış, kend�s�ne tahs�s ed�len odaya yerleşm�şt�r. Aynı günün akşamı geceleme bedel�n� ödeyerek tes�sten
ayrılmıştır. Bu durumda, geceleme tamamlanmamış olsa dah�, konaklama faturasında konaklama verg�s�
hesaplanacaktır.

Örnek 2: (C) k�ş�s�, (D) otel�ne 1/7/2023-8/7/2023 tar�hler� arasındak� 7 gece boyunca konaklamak amacıyla
g�r�ş yapmış, 4/7/2023 günü sabahında yalnızca 3 günlük geceleme bedel�n� ödeyerek tes�sten ayrılmıştır. Bu durumda,
tes�se g�r�ş sırasında müşter�yle anlaşılan konaklama süres� d�kkate alınmaksızın k�ş�n�n tes�ste geceled�ğ� günler �ç�n
verg� hesaplanır.

Kamp�nglerde, konaklayanların geceleme �ht�yaçlarını kend� �mkânlarıyla karşılayıp karşılamaması veya
gecelemen�n, �şletmeye a�t olsun olmasın çadır, çadır-araba, çekme karavan, motokaravan, bungalov g�b� ün�telerde
yapılması, h�zmet�n geceleme h�zmet� mah�yet�n� etk�lemez.

B. Geceleme H�zmet�yle B�rl�kte Sunulan D�ğer H�zmetler
Konaklama tes�sler�nde geceleme h�zmet�yle b�rl�kte satılmak suret�yle konaklama tes�s� bünyes�nde sunulan

d�ğer tüm h�zmetler konaklama verg�s�ne tab�d�r. Buna göre, geceleme h�zmet�yle b�rl�kte konsept olarak pazarlanmak
ve/veya satılmak suret�yle konaklama tes�s� bünyes�nde sunulan yeme, �çme, akt�v�te, eğlence h�zmetler� ve havuz,
spor, termal ve benzer� alanların kullanımı g�b� tüm h�zmetler konaklama verg�s�ne tab�d�r. Bu çerçevede,
oda+kahvaltı, yarım pans�yon, tam pans�yon, her şey dah�l, ultra her şey dah�l ve benzer� adlar altında pazarlanan
ve/veya satılan ve tes�s bünyes�nde geceleme h�zmet�n�n yanı sıra konsept kapsamında ver�len tüm h�zmetler verg�n�n
konusuna g�rmekted�r.

Ayrıca, konaklama tes�s�n�n türü, sınıfı, n�tel�ğ�, bulunduğu yöre ve benzer� hususlar d�kkate alınarak geceleme
h�zmet� kapsamında ver�lmes� ve geceleme h�zmet�ne dâh�l ed�lmes� mutat olan tüm h�zmetler, geceleme h�zmet�nden
bağımsız olarak ayrıca f�yatlandırılsa ve bedel� konaklayandan ayrıca tahs�l ed�lse dah� verg�ye tab�d�r.

Konaklama tes�s� tarafından geceleme h�zmet�n�n yanı sıra tes�s bünyes�nde konaklayana sunulan yeme, �çme,
eğlence h�zmetler� ve benzer� d�ğer h�zmetler�n geceleme h�zmet�yle beraber sunulan h�zmetlerden olup olmadığının
tesp�t�nde, bu h�zmetler�n �lan, reklam, rezervasyon, satış ve/veya pazarlama safhasında geceleme h�zmet�nden ayrı
tutulup tutulmadığı, kapsamı önceden bel�rlenm�ş b�r konaklama konsept� dâh�l�nde sunulup sunulmadığı veya tes�ste
gecelemen�n d�ğer h�zmetlerden �st�fade ed�lmeks�z�n mümkün olup olmadığı g�b� hususlar d�kkate alınır. Konaklama
verg�s� mükellef�nce, ver�len h�zmet�n kapsamını ve konaklayanın hang� konseptte söz konusu h�zmet� aldığını tevs�k
eden b�lg� ve belgeler�n (�lan, reklam, ön sözleşme, tekl�f, rezervasyon, sözleşme ve benzer�) 4/1/1961 tar�hl� ve 213
sayılı Verg� Usul Kanununun muhafaza ve �braz hükümler� gereğ�nce muhafaza ed�lmes� ve talep ed�lmes� hal�nde
�brazı zorunludur.

Geceleme h�zmet�yle b�rl�kte sunulan d�ğer h�zmetler�n, tes�s�n kend� �mkânlarıyla veya tes�s tarafından
kısmen ya da tamamen tes�s bünyes� dışından tem�n ed�lerek sunulmasının verg� uygulamasına etk�s� yoktur.

Konaklama tes�s�nde konaklamayanlara (geceleme h�zmet� almayanlara) ver�len h�zmetler verg�ye tab�
değ�ld�r.

Geceleme h�zmet�yle b�rl�kte pazarlanmak ve/veya satılmak suret�yle tes�s bünyes�nde sunulan h�zmetler,
düzenlenen faturada ayrıca göster�lmes�ne ya da bu h�zmetler �ç�n ayrıca fatura düzenlenmes�ne bakılmaksızın,
konaklama verg�s�ne tab�d�r.

Tes�s bünyes� dışındak� h�zmetler� de kapsayacak şek�lde yapılan (örneğ�n; ulaşım, transfer, gez�, rehberl�k,
müzelere g�r�ş ve benzer� h�zmetler� �çeren) konsept satışlarda, her b�r h�zmet�n mah�yet� ve tutarının açıkça
göster�lmes� suret�yle konaklayana tes�s bünyes� dışında sunulan h�zmetler �ç�n ayrıca fatura düzenlenmes� veya bu
h�zmetlere �l�şk�n bedeller�n konaklama h�zmet� neden�yle düzenlenecek faturada ayrıca göster�lmes� hal�nde bu
h�zmetler üzer�nden konaklama verg�s� hesaplanmaz. Bu durumda, verg�, sadece konaklama h�zmetler� üzer�nden
alınır.

Konaklama tes�sler�nde geceleme h�zmet�nden bağımsız olarak sunulan sünnet, düğün, kokteyl, toplantı,
kongre, sempozyum ve benzer� organ�zasyon h�zmetler� verg�n�n kapsamında değ�ld�r. Söz konusu organ�zasyon
h�zmetler�n�n konaklamayı �çerecek şek�lde sunulması hal�nde, düzenlenen faturada organ�zasyon h�zmet�n�n mah�yet�
ve tutarının açıkça göster�lmes� veya bu h�zmet �ç�n ayrıca fatura düzenlenmes� hal�nde bu h�zmetler üzer�nden
konaklama verg�s� hesaplanmaz. Bu durumda verg�, sadece konaklama h�zmetler� üzer�nden alınır.

Örnek 1: Pans�yon �şleten (A), oda+kahvaltı konaklama seçeneğ�nde yer alan kahvaltı h�zmet�n�, düzenled�ğ�
konaklama faturasında ayrıca gösterse ya da bu h�zmet �ç�n ayrıca fatura düzenlese dah�, geceleme h�zmet�yle b�rl�kte
pazarlanmak veya satılmak suret�yle tes�s bünyes�nde sunulan söz konusu h�zmet konaklama verg�s�ne tab�d�r.

Örnek 2: Özel konaklama tes�s� �şleten (B) tarafından, Kapadokya’da bulunan tes�s�nde üç gece her şey dah�l
konaklama �le b�rl�kte tes�s bünyes� dışında sunulacak balon turu satışında, balon turu �ç�n konaklayana ayrıca fatura
düzenlenmes� veya balon turuna �l�şk�n bedel�n konaklama faturasında ayrıca göster�lmes� hal�nde, konaklama
h�zmet�nden bağımsız olarak faydalanılan ve tes�s bünyes� dışında sunulan söz konusu h�zmetten dolayı konaklama
verg�s� hesaplanmaz.
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Örnek 3: Motel �şleten (C) tarafından, tes�ste konaklayanlara tes�s�n bünyes�nde bulunan kuru tem�zleme
ün�tes�nde ver�len ve parça başına ayrıca f�yatlandırılıp konaklayana bedel� mukab�l� sunulan kuru tem�zleme
h�zmetler�, geceleme h�zmet� �le b�rl�kte satılmaması durumunda verg�ye tab� değ�ld�r. Ancak, konaklayana konaklama
h�zmet bedel�ne dâh�l ed�lmek suret�yle b�rl�kte sunulan kuru tem�zleme, yıkama, kurutma, ütüleme g�b� h�zmetler �ç�n
konaklama verg�s� hesaplanır.

Örnek 4: Tat�l köyü �şleten (D) tarafından, tes�s�n bünyes�nde bulunan eğlence salonunda ver�len ve ayrıca
f�yatlandırılıp konaklayana bedel� mukab�l� sunulan eğlence h�zmetler�, geceleme h�zmet� �le b�rl�kte satılmaması
durumunda konaklama verg�s�ne tab� değ�ld�r. D�ğer taraftan, konaklayana konaklama bedel�ne dah�l ed�lerek konsept
dah�l�nde sunulan bu türden eğlence h�zmetler� verg�ye tab�d�r.

Örnek 5: But�k otel �şleten (E) tarafından, otel�n bünyes�nde bulunan restoranda otelde konaklamayanlara
bedel� mukab�l� yemek h�zmet� ver�lmes� hal�nde, bu h�zmet konaklama verg�s�ne tab� değ�ld�r.

Örnek 6: Termal otel �şleten (F) tarafından, otel�n bünyes�nde bulunan SPA ve yüzme havuzu alanlarında,
otelde konaklamayanlara günüb�rl�k h�zmet ver�lmes� hal�nde bu h�zmet konaklama verg�s�ne tab� değ�ld�r.

II- VERGİYİ DOĞURAN OLAY
Kanunun 34 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrası uyarınca, konaklama verg�s�nde verg�y� doğuran olay, verg�n�n

konusuna g�ren h�zmetler�n sunulması �le meydana gel�r.
Bedel�n b�r kısmının veya tamamının h�zmet�n sunumundan önce veya sonra tahs�l ed�lmes�n�n veya h�ç tahs�l

ed�lmemes�n�n verg�y� doğuran olaya tes�r� yoktur.
H�zmet�n sunulmasından önce fatura veya benzer� belgeler düzenlenmes� haller�nde verg�y� doğuran olay

gerçekleşmez.
Dolayısıyla, 5/10/2007 tar�hl� ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seyahat Acentaları

Yönetmel�ğ�nde tanımlanan seyahat acentalarına (bundan sonra acenta olarak �fade ed�lecekt�r) yapılan satışlarda,
acentaya satış aşamasında verg� doğmaz. Aynı şek�lde acentanın satışı aşamasında da konaklama tes�s� �şlet�c�s�
bakımından verg�y� doğuran olay gerçekleşmez.

Buna göre, gerek acentalar üzer�nden gerekse doğrudan konaklama tes�sler� tarafından satışa konu ed�len
h�zmetlerde, h�zmet�n konaklayana sunulması �le verg�y� doğuran olay gerçekleş�r.

B�rden fazla verg�lend�rme dönem�ne s�rayet eden h�zmetlerde, �lg�l� verg�lend�rme dönemler�nde ver�len
h�zmetler bakımından, konaklama h�zmet�n�n b�t�ş (tes�sten çıkış) tar�h�n�n h�zmet sunumundan önce bell� olması
durumunda h�zmet�n son gününün (çıkış günü) rastladığı verg�lend�rme dönem�, böyle b�r bel�rleme olmaması hal�nde
�se h�zmet�n sunumunun yapıldığı günlere �l�şk�n her verg�lend�rme dönem�n�n son günü �t�barıyla verg�y� doğuran
olay gerçekleşm�ş sayılır.

Tes�s� �şletenler�n ve yakınlarının veya �şletme personel�n�n konaklama h�zmetler�nden karşılıksız olarak
yararlandırılması ya da d�ğer şahıslara promosyon, eşant�yon, hed�ye, tanıtım ve benzer� adlar altında bedels�z olarak
konaklama h�zmetler� sunulması haller�nde de verg�y� doğuran olay gerçekleşm�ş sayılır. Ancak, konaklama tes�s�
bünyes�nde, tes�s personel�n�n yalnızca kend� kullanımı �ç�n tahs�s ed�lm�ş yerlerde gecelemes� bu kapsamda
değerlend�r�lmez.

III- VERGİNİN MÜKELLEFİ
Kanunun 34 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası uyarınca, konaklama verg�s�n�n mükellef� verg�n�n konusuna g�ren

h�zmetler� sunanlardır.
Dolayısıyla konaklama verg�s�n�n mükellef�, konaklama h�zmetler�n�n sunulduğu tes�s� f��len �şletenlerd�r.

Tes�s�n mülk�yet�n�n �şletene a�t olup olmamasının, tes�s�n kamu veya özel sektör, gerçek veya tüzel k�ş�ler ya da tüzel
k�ş�l�ğ� bulunmayan teşekküller tarafından �şlet�lmes�n�n mükellef�yete tes�r� yoktur.

Konaklama verg�s� mükellef�yet�, konaklama tes�s�n�n tamamen veya kısmen �şletmeye hazır hale
get�r�lmes�yle b�rl�kte faal�yete başlanılmasından önce tes�s ett�r�l�r.

Mükellef�yet, konaklama tes�s� �şleten�n katma değer verg�s� (KDV) yönünden bağlı olduğu verg� da�res�nce,
KDV mükellef�yet� bulunmayanlar bakımından �se tes�s�n bulunduğu yer verg� da�res�nce tes�s ed�l�r.

KDV mükellef�yet� bulunmayanların aynı �l sınırları �ç�ndek� aynı veya farklı verg� da�reler�n�n yetk� alanında
bulunan tüm konaklama tes�sler� �ç�n, talep etmeler� durumunda, �lg�l� Verg� Da�res� Başkanlığı (bulunmayan �llerde
Defterdarlık) tarafından uygun görülecek verg� da�res�nce tek mükellef�yet tes�s ed�leb�l�r.

IV- İSTİSNALAR
A. Öğrenc� Yurtları, Pans�yonları ve Kamplarında Öğrenc�lere Ver�len H�zmetler
Kanunun 34 üncü maddes�n�n yed�nc� fıkrasının (a) bend�ne göre, öğrenc� yurtları, pans�yonları ve

kamplarında öğrenc�lere ver�len h�zmetler verg�den müstesnadır. Buna göre, �st�sna, �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre
öğrenc�lere barınma h�zmet� sunmak amacıyla �şlet�len öğrenc� yurdu veya pans�yonları �le münhasıran öğrenc�ler�n
sosyal, kültürel, sanatsal ve sport�f faal�yetlerde bulunab�ld�ğ� öğrenc� kamplarında sunulan h�zmetler �ç�n uygulanır.

Yukarıda sayılan yerlerde arız� olarak öğrenc� olmayanlara verg�n�n konusuna g�ren h�zmetler�n sunulması
durumunda, söz konusu satışlar �ç�n �st�sna uygulanmaz. Verg�ye tab� bu �şlemler sadece �şlem�n gerçekleşt�ğ�
dönemler �ç�n ver�lecek Konaklama Verg�s� Beyannames� �le beyan ed�l�r.

B. D�plomat�k İst�sna
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Kanunun 34 üncü maddes�n�n yed�nc� fıkrasının (b) bend�ne göre, karşılıklı olmak kaydıyla yabancı
devletler�n Türk�ye’dek� d�plomat�k tems�lc�l�kler�, konsoloslukları ve bunların d�plomat�k haklara sah�p mensupları
�le uluslararası anlaşmalar gereğ�nce verg� muaf�yet� tanınan uluslararası kuruluşlar ve mensuplarına ver�len h�zmetler
verg�den müstesnadır.

Bu hüküm uyarınca, d�plomat�k tems�lc�l�kler ve konsolosluklar �le bunların d�plomat�k haklara sah�p
mensuplarına yönel�k �st�sna uygulaması karşılıklılık �lkes� çerçeves�nde yürütülür.

İst�snadan yararlanan k�ş� ve kuruluşlara Dış�şler� Bakanlığınca, konaklama verg�s� �st�snasından
yararlanacaklarını gösteren b�r belge ver�l�r ve Dış�şler� Bakanlığınca ver�len belge konaklama verg�s� mükellef�ne
�braz ed�lerek bu �şlemde konaklama verg�s� uygulanmaması talep ed�l�r.

Konaklama verg�s� mükellef�nce, kend�ler�ne �braz ed�len belgedek� b�lg�lere, düzenled�kler� faturada yer
ver�l�r. Bu suretle yapılan konaklama h�zmet� �ç�n konaklama verg�s� hesaplanmaz ve tahs�l ed�lmez.

Konaklama verg�s� mükellef�nce, bu kapsamda ver�len h�zmete a�t b�lg�ler �le bedel�, h�zmet�n �fa tar�h� ve
konaklayana a�t b�lg�ler�n yer aldığı ve yanına kaşe tatb�k ed�lerek �mzalanan söz konusu belgen�n b�r fotokop�s�, Verg�
Usul Kanununun muhafaza ve �braz hükümler� gereğ�nce muhafaza ed�l�r ve talep ed�lmes� hal�nde �braz ed�l�r.

Konaklama verg�s� mükellefler�, d�plomat�k �st�sna kapsamındak� h�zmetler�ne �l�şk�n düzenled�kler� faturada
“G�der Verg�ler� Kanununun 34 üncü Maddes�n�n 7 nc� Fıkrası Kapsamında Konaklama Verg�s� Hesaplanmamıştır.”
şerh� �le söz konusu �st�snayı göster�r.

İst�sna kapsamında sunulan h�zmetler, Konaklama Verg�s� Beyannames�nde “D�plomat�k İst�sna” bölümünde
beyan ed�l�r.

Konaklama verg�s� mükellefler�nce ayrıca, beyannamen�n “Ekler” bölümünde yer alan “D�plomat�k İst�sna”
tablosuna, Dış�şler� Bakanlığınca ver�len belgeye �l�şk�n b�lg�ler, �st�snalı h�zmete a�t fatura b�lg�ler� �le Gel�r İdares�
Başkanlığınca �steneb�lecek d�ğer b�lg�ler g�r�l�r.

V- MATRAH, ORAN VE YETKİ, VERGİNİN BELGELERDE GÖSTERİLMESİ
A. Matrah
Kanunun 34 üncü maddes�n�n dördüncü fıkrası uyarınca, konaklama verg�s�n�n matrahı, verg�n�n konusuna

g�ren h�zmetler karşılığında, KDV har�ç, her ne suretle olursa olsun alınan veya bu h�zmetler �ç�n borçlanılan para, mal
ve d�ğer suretlerde sağlanan ve para �le tems�l ed�leb�len menfaat, h�zmet ve değerler toplamıdır.

Buna göre, konaklama verg�s� matrahına KDV dah�l ed�lmez.
Sunulan konaklama h�zmetler�ne �l�şk�n vade farkı, f�yat farkı, kur farkı, fa�z, pr�m g�b� çeş�tl� gel�rler �le

benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, h�zmet ve değerler de matraha dâh�ld�r.
Bedel�n döv�z �le hesaplanması hal�nde döv�z, verg�y� doğuran olayın meydana geld�ğ� tar�hte geçerl� olan

Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası döv�z alış kuru üzer�nden Türk parasına çevr�l�r. Merkez Bankasınca Resmî
Gazete’de �lan ed�lmeyen döv�zler�n Türk parasına çevr�lmes�nde verg�y� doğuran olayın meydana geld�ğ� tar�htek�
car� kur esas alınır.

Konaklama h�zmet�n�n müşter�ye acenta tarafından konaklama verg�s� dah�l satılması ve bu durumun
konaklama tes�s�ne �spat ve tevs�k ed�lmes� şartıyla, konaklama verg�s� konaklama tes�s� tarafından konaklama
h�zmet�ne �l�şk�n acentaya düzenlenecek faturada göster�l�r.

Örnek 1: Tat�l köyü �şleten (A), bünyes�nde bulunan tek k�ş�l�k odanın 10/7/2023-15/7/2023 tar�hler�n�
kapsayan beş geces�n� (B) k�ş�s�ne 14/3/2023 tar�h�nde KDV har�ç 200 avroya satmıştır. Buna göre, (A)’nın (B)
k�ş�s�ne h�zmet� sunmasıyla b�rl�kte düzenleyeceğ� faturada matrah olarak, 200 avronun 15/7/2023 tar�h�nde geçerl�
olan döv�z alış kuru üzer�nden Türk l�rası karşılığını gösterecekt�r.

Örnek 2: Otel �şleten (C), bünyes�nde bulunan üç adet odanın 30/7/2023-4/8/2023 tar�hler�n� kapsayan beş
geces�n� (D) acentasına 9/1/2023 tar�h�nde KDV har�ç 20.000 Türk l�rasına satmıştır. (D) acentası 15/5/2023 tar�h�nde,
odaların tamamını aynı dönem �ç�n KDV har�ç 22.000 Türk l�rasına (E) tur�st grubuna satmış ve müşter�ye yapılan
satış bedel�ne konaklama verg�s�n�n dah�l olduğunu konaklama tes�s�ne konaklama h�zmet� sunulmadan önce �spat ve
tevs�k etm�şt�r. Buna göre, (E) tur�st grubuna h�zmet�n sunulmasıyla b�rl�kte mükellef (C) tarafından 4/8/2023 tar�h�nde
konaklayanların tamamının b�lg�ler�n� �çerecek şek�lde (D) acentasına düzenlenecek faturada 20.000 Türk l�rası matrah
üzer�nden konaklama verg�s� hesaplanacaktır. Acenta (D)’n�n müşter�ye satış bedel�ne konaklama verg�s� tutarını dah�l
etmemes� durumunda �se verg�, konaklayana otel tarafından h�zmet�n sunulmasını tak�ben düzenlenecek ve sadece
konaklama verg�s�n� �ht�va edecek olan faturada göster�l�r.

Mükellef�n, konaklama h�zmet�ne �l�şk�n düzenled�ğ� faturada ayrıca gösterd�ğ� t�car� teamüllere uygun
�skontoların konaklama verg�s� matrahından �nd�r�lmes� mümkündür.

Tes�s bünyes� dışındak� h�zmetler� de kapsayacak şek�lde yapılan ve h�zmet sunumları ayrı faturalandırılan
veya aynı faturada ayrıca göster�len satışlarda, konaklama verg�s� matrahının, konaklama h�zmet�ne �l�şk�n emsal
bedelden düşük olmamak üzere, konaklama h�zmet� �le tes�s bünyes� dışında sunulan d�ğer h�zmetler�n bedeller�n�n
objekt�f b�r yöntemle bel�rlenmes� suret�yle tesp�t ed�lmes� gerek�r.

Aynı şek�lde, toplantı, kongre, sempozyum ve benzer� organ�zasyon h�zmetler�n�n konaklamayı �çerecek
şek�lde sunulması durumunda, konaklama verg�s� matrahının, konaklama h�zmet�ne �l�şk�n emsal bedelden düşük
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olmamak üzere, organ�zasyon ve konaklama h�zmetler�n�n bedeller�n�n objekt�f yöntemle bel�rlenmes� suret�yle tesp�t
ed�lmes� gerek�r.

Konaklama h�zmet�ne �l�şk�n bedel�n mal, menfaat, h�zmet g�b� paradan başka değerler olması hal�nde matrah,
Verg� Usul Kanununun 267 nc� maddes� hükümler�ne göre tesp�t olunur.

Mükellef�n h�zmet satış bedel�n�n emsal bedel�ne göre açık b�r şek�lde düşük olduğu ve bu düşüklüğün
mükellefçe haklı b�r sebeple açıklanamadığı hallerde matrah olarak emsal bedel esas alınır. Tes�s� �şletenler �le
yakınlarına, personel�ne veya üçüncü k�ş�lere bedels�z ver�len konaklama h�zmet�nde de matrah olarak emsal bedel
esas alınır.

B. Oran ve Yetk�
Kanunun 34 üncü maddes�n�n beş�nc� fıkrası uyarınca, konaklama verg�s�n�n oranı % 2’d�r.
Aynı fıkra uyarınca, Cumhurbaşkanı, bu oranı b�r katına kadar artırmaya, yarısına kadar �nd�rmeye, bu sınırlar

�ç�nde farklı oranlar tesp�t etmeye yetk�l�d�r.
C. Verg�n�n Belgelerde Göster�lmes�
Kanunun 34 üncü maddes�n�n altıncı fıkrası uyarınca, konaklama verg�s�, konaklama tes�sler�nce düzenlenen

fatura ve benzer� belgelerde ayrıca göster�l�r. Bu verg�den herhang� b�r ad altında �nd�r�m yapılamaz. Bu verg�, KDV
matrahına dâh�l ed�lmez.

Konaklama h�zmet�n�n sunumundan önce fatura ve benzer� belge düzenlense dah�, bu belgede konaklama
verg�s� göster�lmez.

Örnek 1: Otel �şleten (A) tarafından KDV har�ç 5.000 Türk l�rası karşılığında sunulan tam pans�yon
konaklama h�zmet�ne �l�şk�n olarak

7/2/2023 tar�h�nde müşter�ye düzenlenen faturada aşağıdak� b�lg�lere yer ver�l�r.
Konaklama Bedel� (KDV har�ç)                                                        :   5.000 TL
Hesaplanan Konaklama Verg�s� Tutarı (5.000 TL x 0,02=)              :      100 TL
KDV Matrahı                                                                                    :   5.000 TL
Hesaplanan KDV Tutarı (5.000 TL x 0,08=)                                    :      400 TL
GENEL TOPLAM                                                                           :   5.500 TL
Örnek 2: Tat�l köyü �şleten (B) tarafından, 6/8/2023-10/8/2023 tar�hler�n� kapsayan dört gece her şey dah�l

konaklama h�zmet�, 15/3/2023 tar�h�nde KDV har�ç 2.000 Türk l�rası karşılığında (C) acentasına; acenta tarafından da
3/4/2023 tar�h�nde müşter� (D)’ye 2.400 Türk l�rası karşılığında satılmıştır.  Acenta (C) tarafından müşter� (D)’ye
yapılan satış konaklama verg�s� har�ç olarak gerçekleşm�şt�r. Bu durumda mükellef (B) tarafından konaklayan (D)’ye
sadece konaklama verg�s�ne �l�şk�n düzenlenen faturada aşağıdak� b�lg�lere yer ver�l�r.

Hesaplanan Konaklama Verg�s� Tutarı (2.000 TL x 0,02=)          : 40 TL
GENEL TOPLAM                                                                       : 40 TL
Örnek 3: Otel �şleten (R), bünyes�nde bulunan b�r odanın beş geces�n� (S) acentasına 15/2/2023 tar�h�nde

KDV har�ç 10.000 Türk l�rasına satmış, söz konusu oda aynı süre �ç�n (T) k�ş�s�ne (S) acentası tarafından da tüm
verg�ler dah�l 12.000 Türk l�rasına satılmış ve müşter�ye yapılan satışın konaklama verg�s� dah�l olduğu konaklama
tes�s�ne tevs�k ed�lm�şt�r. Buna göre, h�zmet�n sunulmasından sonra mükellef (R) tarafından acenta (S)’ye düzenlenen
faturada aşağıdak� b�lg�lere yer ver�l�r.

Konaklama Bedel� (KDV har�ç)                                                     :    10.000 TL
Hesaplanan Konaklama Verg�s� Tutarı (10.000 TL x 0,02=)         :         200 TL
(Konaklayan T’n�n Adı Soyadı)
KDV Matrahı                                                                                 :    10.000 TL
Hesaplanan KDV Tutarı (10.000 TL x 0,08=)                               :         800 TL
GENEL TOPLAM                                                                        :    11.000 TL

VI- VERGİLENDİRME İŞLEMLERİ
A. Verg�lend�rme Dönem�
Kanunun 34 üncü maddes�n�n sek�z�nc� fıkrası uyarınca, konaklama verg�s�nde verg�lend�rme dönem�,

faal�yette bulunulan takv�m yılının b�rer aylık dönemler�d�r.
B. Verg�n�n Beyanı
Kanunun 34 üncü maddes�n�n sek�z�nc� fıkrası uyarınca, her b�r verg�lend�rme dönem�ne a�t konaklama

verg�s�, verg�lend�rme dönem�n� tak�p eden ayın y�rm� altıncı günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan verg�
da�res�ne, KDV mükellef�yet� bulunmayanlarca �se tes�s�n bulunduğu yer verg� da�res�ne beyan ed�l�r.

Verg� Usul Kanununun mükerrer 257 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (4) numaralı bend� kapsamında
konaklama verg�s�ne �l�şk�n tüm beyannameler�n elektron�k ortamda ver�lmes� uygun bulunmuştur.

Konaklama Verg�s� Beyannames�n�;
a) 30/9/2004 tar�hl� ve 25599 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� Sıra

No:340 �le Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca yapılan d�ğer düzenlemelere göre beyannameler�n� elektron�k ortamda
kend�ler� gönderme şartlarını taşıyan mükellefler,
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b) Gel�r veya kurumlar verg�s� mükellef�yet� bulunmamakla b�rl�kte konaklama verg�s�n� beyan etme
zorunluluğu bulunanlar,

elektron�k ortamda kend�ler� göndereb�leceklerd�r.
Haz�ne ve Mal�ye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce

kend�ler� tarafından elektron�k ortamda beyanname göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve ş�fre alan mükellefler
mevcut kullanıcı kodu, parola ve ş�freler�n� kullanarak Konaklama Verg�s� Beyannames�n� göndereb�leceklerd�r.

Gel�r veya kurumlar verg�s� mükellef�yet� bulunmamakla b�rl�kte konaklama verg�s�n� beyan etme zorunluluğu
bulunanlardan beyannameler�n� elektron�k ortamda kend�ler� göndermek �ç�n talepte bulunanlara, 340 Sıra No.lu Verg�
Usul Kanunu Genel Tebl�ğ�nde bel�rt�len usul ve esaslara göre yetk�l� verg� da�res�nce kullanıcı kodu, parola ve ş�fre
ver�lecekt�r. Anılan mükellefler talep etmeler� hal�nde Konaklama Verg�s� Beyannameler�n� aracılık yetk�s� ver�lm�ş
gerçek veya tüzel k�ş�ler vasıtasıyla 340 Sıra No.lu Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ�nde yer alan usul ve esaslar
doğrultusunda göndereb�leceklerd�r. Bu durumda �lk beyanname gönder�lmeden önce gerekl� kayıt �şlemler�n�n
yapılması �ç�n yetk�l� verg� da�res�ne müracaat ed�lmes� gerekmekted�r.

Konaklama Verg�s� Beyannames�n� elektron�k ortamda b�zzat gönderme şartlarını taşımayan mükellefler�n (ad�
ortaklıklar dah�l) elektron�k beyanname gönderme aracılık yetk�s� almış bulunan gerçek veya tüzel k�ş�ler vasıtasıyla
340 Sıra No.lu Verg� Usul Kanunu Genel Tebl�ğ� ek�nde yer alan sözleşmelerden durumuna uyan sözleşmey�
düzenlemek suret�yle elektron�k ortamda göndermeler� gerekmekted�r.

KDV mükellef�yet� bulunan mükellefler �şlett�kler� tüm konaklama tes�sler�n�n hesapladığı toplam verg�y�,
KDV yönünden bağlı bulundukları verg� da�res�ne verecekler� tek beyannameyle beyan ederler.

KDV mükellef�yet� bulunmayanlar, her b�r konaklama tes�s�n�n hesapladığı verg�y�, konaklama tes�s�n�n
bulunduğu yerdek� verg� da�res�ne verecekler� beyanname �le beyan ederler. Bunların, bu Tebl�ğ�n (III) numaralı
bölümü kapsamında b�rden fazla konaklama tes�s� �ç�n tek mükellef�yet tes�s ett�rmeler� durumunda, konaklama
tes�sler�n�n hesapladığı toplam verg�y� tek beyannameyle beyan ederler.

Konaklama verg�s� mükellefler�, b�r verg�lend�rme dönem�nde verg�ye tab� �şlemler� bulunmasa dah� bu
dönemlerle �lg�l� olarak beyanname vermek zorundadır.

Kanunun 34 üncü maddes�n�n dokuzuncu fıkrası uyarınca, Konaklama Verg�s� Beyannames�n�n şek�l, �çer�k ve
ekler� Gel�r İdares� Başkanlığınca bel�rlen�r ve elektron�k ortamda mükellefler�n kullanımına sunulur. Gel�r İdares�
Başkanlığı, beyannamen�n şek�l, �çer�k ve ekler�nde değ�ş�kl�k yapmaya yetk�l�d�r.

C. Tarh İşlemler�
1. Tarh Yer�
Konaklama verg�s�, mükellef�n KDV yönünden bağlı bulunduğu verg� da�res�nce, KDV mükellef�yet�

bulunmayanlar bakımından �se konaklama tes�s�n�n bulunduğu yer verg� da�res�nce tarh olunur.
KDV mükellef�yet� bulunmayıp bu Tebl�ğ�n (III) numaralı bölümü kapsamında b�rden fazla konaklama tes�s�

�ç�n tek mükellef�yet tes�s ett�ren mükellefler bakımından konaklama verg�s�, beyannamen�n ver�ld�ğ� yer verg�
da�res�nce tarh olunur.

2. Tarh�yatın Muhatabı
Konaklama verg�s�, bu verg�n�n mükellef� olan gerçek veya tüzel k�ş�ler adına tarh olunur.
Mükellef�n ad� ortaklık olması durumunda, verg�n�n ödenmes�nden mütesels�len sorumlu olmak üzere,

ortaklardan herhang� b�r� tarh�yata muhatap tutulur.
Ç. Verg�n�n Ödenmes�
Konaklama verg�s�, beyanname verme süres� �ç�nde öden�r.
D. Düzeltme
Konaklama verg�s�n�n yers�z veya fazla hesaplanması durumunda gerek mükellef gerekse alıcı/konaklayan

nezd�nde �şlem�n söz konusu verg� uygulanmadan öncek� hale döndürülmes� esastır. Bu bakımdan, fazla veya yers�z
olarak hesaplanan verg�, öncel�kle mükellef tarafından alıcıya/konaklayana �ade ed�lecek ve �lg�l� dönem beyanları
düzelt�lecek olup, mükellef�n söz konusu �şlemler� yapmasına mukab�l fazla veya yers�z hesaplanan ve Haz�neye
ödenen verg�n�n �ades�, 10/10/2013 tar�hl� ve 28791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Verg� Usul Kanunu Genel
Tebl�ğ� (Sıra No:429)’nde öngörülen usul ve esaslar çerçeves�nde Standart İade Talep D�lekçes� �le nakden ya da bu
dönemdek� veya gelecek dönemlerdek� verg� borçlarına mahsuben talep ed�leb�lecekt�r.

Yürürlük
Bu Tebl�ğ 1/1/2023 tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
Bu Tebl�ğ hükümler�n� Haz�ne ve Mal�ye Bakanı yürütür.

 
 


