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OTEL, TATİL KÖYÜ BENZERİ YERLERDE
GECELEME HİZMETLERİ İÇİN %1 KDV ORANI İNDİRİMİ
31 TEMMUZ 2021 TARİHİNE KADAR UZATILDI
ÖZET

4105
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki
geceleme hizmetlerine
1 Haziran 2021 tarihinden
30 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanan %1
oranında KDV oranı indirimi, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.
“Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan
geceleme hizmeti (1618 sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm
Bakanlığından işletme belgesi almış seyahat acenteleri tarafından müşteriye
aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete ilişkin aracılık bedellerine de
konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oran uygulanır.
Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara verilen tüm
hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen ya
da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra
kapsamında yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve
geceleme bedeline dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında
yer almakla birlikte bu şekilde belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü
içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer vergisi tutarları, hizmeti sunanlar
tarafından indirim konusu yapılamaz.) “

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28’inci maddesinde, katma değer vergisi oranının vergiye
tabi her bir işlem için %10 olduğu, Bakanlar Kurulunun bu oranı, dört katına kadar artırmaya,
%1'e kadar indirmeye, bu oranlar dâhilinde muhtelif mal ve hizmetler ile bazı malların
perakende safhası için farklı vergi oranları tespit etmeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

23.06.2021/128-2

Bu kapsamda katma değer vergisi oranları, değişik tarihlerde çıkarılan Bakanlar
Kurulu/Cumhurbaşkanı Kararları ile farklı mal teslimleri ile hizmet ifaları için farklı oranlarda
uygulanmıştır.
Son olarak 30/12/2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2007/13033
sayılı BKK ile mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin
daha önceki bütün kararnameler yürürlükten kaldırılarak, KDV oranları için temel bir
düzenleme yapılmıştır.
Bu düzenlemede, mal ve hizmetlere halen uygulanmakta olan üçlü oran sistemi ve oranlar
aynen korunarak mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları,
a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, %18
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8
olarak tespit edilmiştir. Söz konusu Karar ekinde yer alan vergi oranlarında, daha sonra
muhtelif tarihlerde değişiklikler yapılmıştır.
30/04/2021 tarihli ve 31470 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 29/04/2021 tarihli ve 3931
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi
Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda değişiklik yapıldı.
Yapılan değişiklikle 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdaki geçici madde
eklendi.
“GEÇİCİ MADDE 9- (1) 30/6/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ekli II sayılı listenin 'B)
DİĞER MAL VE HİZMETLER' bölümünün 25 inci sırasında yer alan geceleme hizmetleri
için l inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır."
2007/13033 sayılı BKK’ya ekli II sayılı listenin 'B) DİĞER MAL VE HİZMETLER' bölümünün
25 inci sırasında yer alan ve %8 oranında KDV’ye tabi hizmetler aşağıdaki gibiydi.
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25- (2008/13234 sayılı Kararname ile değiştirilen sıra. Yürürlük: 09/02/2008) Otel, motel,
pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmeti (1618
sayılı Kanun hükümlerine göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış
seyahat acenteleri tarafından müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarı ve bu hizmete
ilişkin aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmetlerinin ait
olduğu oran uygulanır. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinden yararlanmayanlara
verilen tüm hizmetler ile geceleme hizmetiyle beraber verilen ancak ayrıca belgelendirilen
ya da geceleme hizmetine ait belgede ayrıca fiyatlandırılan hizmetler bu sıra kapsamında
yer almamaktadır. Ancak geceleme hizmeti kapsamında verilmesi ve geceleme bedeline
dahil edilmesi mutat olan diğer hizmetler bu sıra kapsamında yer almakla birlikte bu şekilde
belirlenen geceleme bedeli içinde sunulan alkollü içeceklere ilişkin yüklenilen katma değer
vergisi tutarları, hizmeti sunanlar tarafından indirim konusu yapılamaz.)
3931 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 1 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olup söz
konusu geceleme hizmetlerine 30 Haziran 2021 tarihine kadar %1 oranında KDV
uygulanacaktı.
22 Haziran 2021 tarihli ve 4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu tarih 31
Temmuz 2021 tarihine kadar uzatıldı.
Saygılarımızla…
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