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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 11.12.2019 

         Sayı  : 2019/109 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 Bilindiği üzere; 7194 sayılı Kanun Cumhurbaşkanının onayının ardından 

07.12.2019 tarih ve 30971 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

 Kanunla üç yeni vergi ihdas edilmiş ve önemli vergisel değişiklikler yapılmıştır. Bu 

Özet Bültenimizde yeni bir vergi türü olarak ihdas olunan “Dijital Hizmet Vergisine” ilişkin 

düzenlemelere yer verilmiştir. 

 

 Anılan Kanunun diğer düzenlemelerine ilişkin açıklamaların yer alacağı, Özet 

Bültenlerimiz çok kısa bir süre içinde gönderilmeye devam edilecektir. 

 

 Konu Başlığı; 

 

 -7194 Sayılı Kanun’la Getirilen Dijital Hizmet Vergisi 

 

 07.12.2019 tarih 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 vergi kanunlarında önemli değişikler 

yapılmıştır. 

 

          Anılan Kanun ile yapılan önemli değişikliklerden biri de hiç kuşkusuz, vergi 

sistemimize ilk kez dahil edilen Dijital Hizmet Vergisidir. Aşağıda Dijital Hizmet Vergisi’ne 

ilişkin açıklamalarımız yer almaktadır. 

 

1. Verginin Kapsamı 

 

          Dijital hizmet sektöründe faaliyette bulunan işletmelerin, faaliyette bulundukları 

ülkelerin kamu gelirlerine adil bir katkı sağlamaları gerektiği genel kabul görmekle 

birlikte, bu alanda yaşanan hızlı gelişmelere ülkeler aynı hızda yanıt verememektedir.  

 

 Dolayısıyla, dijital hizmet sektöründe elde edilen gelirlerle ilgili olarak, henüz tüm 

dünyada uygulanan ortak bir vergilendirme rejimi oluşturulamamıştır. Bununla birlikte, 

bazı ülkelerin dijital hizmet sektörünü vergilendirmeye başladığı, bazı ülkelerin ise bu 

alanı vergilendirmeye yönelik idari ve yasal çalışmaları bulunduğu bilinmektedir. 

 

 7194 sayılı Kanunun gerekçesinde, dijital hizmetlerden elde edilen hasılatın 

vergilendirilmesini sağlamak üzere, farklı ülke uygulamaları ile uluslararası kuruluşlar 

nezdinde gündeme getirilen görüşler de dikkate alınarak verginin konusuna, 

mükelleflerine, matrahına, vergi oran ve muafiyetlerine yönelik düzenlemeler yapıldığı 

belirtilmiştir. 
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 Kanun uyarınca, Türkiye’de sunulan dijital hizmetler, verginin konusunu 

oluşturmaktadır. 

 

 Dijital Hizmetler ise; 

 

 ➢ Türkiye’de dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, (Dijital ortam: 

Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, çevrim içi faaliyetin gerçekleştirildiği her türlü 

ortamı ifade etmektedir.) 

 

 ➢ Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile bu 

içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik 

cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan 
hizmetleri, 
 

 ➢ Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların 

sağlanması ve işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin 

satılmasına veya satılmasının kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dâhil) 

 

 ➢ Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları 

tarafından verilen aracılık hizmetleri (Dijital hizmet sağlayıcıları, dijital hizmet vergisinin 

kapsamına giren hizmetleri sunanlardır.) 

 

kapsamaktadır. 

 

2. İstisnalar 

 

          Aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisinden istisnadır. 

(7194 sayılı Kanun md:4) 

 

 ➢ 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununu kapsamında üzerinden Hazine payı 

ödenen hizmetler, 

 

 ➢ 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nu kapsamında üzerinden özel iletişim 

vergisi alınan hizmetler, 

 

 ➢ 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki hizmetler, 

 

 ➢ Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturulan ürünlerin 

satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler, 

 

 ➢ 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme 

Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yer alan ödeme 

hizmetleri. 

 

 Yukarıda belirtilen hizmetlerden elde edilen hasılat, aşağıda 5’inci bölümde 

açıklanan muafiyet sınırlarının hesaplanmasında da dikkate alınmaz. 
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3. Verginin Mükellefi 

 

 Verginin mükellefi dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Dijital hizmet sağlayıcılarının Gelir 

Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından tam mükellef olup olmamaları, 

dar mükellefiyette söz konusu faaliyetleri Türkiye’de bulunan işyeri veya daimi 

temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemeleri söz konusu vergi 

mükellefiyetlerine etki etmemektedir.  

 

 Buna göre; gerek Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisi bakımından dar ya da 

tam mükellef olanlar gerekse Türkiye’de bu vergiler bakımından mükellef olması 

gerekmeyenler, dijital hizmet vergisinin konusuna giren bir faaliyetten dolayı hasılat 

elde etmeleri halinde, Kanun kapsamındaki muafiyet yahut istisna kapsamına 

girmiyorlarsa, dijital hizmet vergisi mükellefi olacaktır. 

 

4. Muafiyetler 

 

 Türkiye’de bu hizmetlere ilişkin elde edilen hasılatı 20 milyon Türk Lirasından VEYA 

dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avrodan az olanlar dijital hizmet 

vergisinden muaftır. (Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun 

üyesi olması halinde, bu hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren 

hizmetlere ilişkin elde ettiği Toplam hasılat dikkate alınır.) 

 

 İlgili hesap dönemi içerisinde yukarıda yer alan hadlerin her ikisinin de aşılması 

hâlinde muafiyet sona erer ve haddin aşıldığı vergilendirme dönemini takip eden 

dördüncü vergilendirme döneminden itibaren dijital hizmet vergisi mükellefiyeti başlar.  

 

 Söz konusu hadlerin aşılıp aşılmadığının tespitinde, hesap döneminin üçer aylık 

dönemlerinin sonu itibarıyla ilgili hesap dönemi içinde elde edilen kümülatif hasılat 

dikkate alınır. Arka arkaya iki hesap dönemi boyunca birinci fıkradaki hadlerden 

herhangi birinin altında kalanların vergi muafiyeti, izleyen hesap döneminden itibaren 

tekrar başlar. 

 

 Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan hadleri verginin konusuna giren hizmet 

türlerine göre ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye veya üç katına kadar 

artırmaya yetkilidir. 

 

  Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB), muafiyetin tespiti ve uygulanması amacıyla 

bildirim ve belgelendirme yükümlülüğü getirmeye ve maddenin uygulanmasına ilişkin 

usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 

 

 Bu kapsamda bildirim ve belgelendirme yükümlülüklerini tam ve zamanında 

doğru olarak yerine getirmeyenlere, yükümlülüklerini yerine getirmeleri için otuz gün ek 

süre verilir. Verilen ek süre içerisinde, bildirim ve belgelendirme yükümlülüklerini tam ve 

zamanında doğru olarak yerine getirmeyenler bu maddede yer alan muafiyetten 

yararlanamaz. 
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5. Verginin Matrahı, Oranı ve Beyanı 

 

 ➢ Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin 

konusuna giren hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. Hasılatın döviz ile 

hesaplanması hâlinde döviz, hasılatın elde edildiği tarihte geçerli olan Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk parasına çevrilir. Verginin 

matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmaz. 

 

 ➢ Dijital hizmet vergisi oranı % 7,5’tir. Cumhurbaşkanı; bu oranı, hizmet türleri 

itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte %1’e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkilidir. 

 

 ➢ Hesaplanan vergiden herhangi bir indirim yapılamaz, ancak söz konusu vergi 

mükellefleri tarafından gider olarak dikkate alınabilir. 

 

 ➢ Vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir. Hazine ve 

Maliye Bakanlığı, hizmet türlerine ve mükelleflerin faaliyet hacimlerine göre birer aylık 

vergilendirme dönemi yerine üçer aylık vergilendirme dönemi tespit etmeye yetkilidir. 

 

 ➢ Dijital hizmet vergisi, verginin mükellefi olan dijital hizmet sağlayıcıları 

tarafından ilgili beyannamede hesaplanıp, beyan süresi içerisinde ödenecektir. Söz 

konusu hizmet sağlayıcılarının düzenleyeceği faturalarda veya fatura yerine geçen 

belgelerde, dijital hizmet vergisi ayrıca gösterilmeyecektir. 

 

 ➢ Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, iş yerinin, kanuni ve iş merkezlerinin 

bulunmaması hâlleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen diğer 

hâllerde vergi; vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından beyan edilir. 

 

 ➢ Kanun kapsamındaki yükümlülüklere uymayan dijital hizmet sağlayıcılarının 

sunmuş oldukları hizmetlere erişimin, ilgili yükümlülükler yerine getirilinceye kadar 

engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığı karar vermeye yetkilidir. 

 

 Dijital Hizmet Vergisine konu düzenlemeler, Kanunun yayım tarihini izleyen 

üçüncü aybaşında, dolayısıyla 01.03.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

        Saygılarımızla 

              Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


