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Vergi Sirküleri 

 

No: 2020/26 

 

  Tarih: 31/03/2020 

Konu: Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği 
Hk. 

   

 

 

Bilindiği üzere, 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı 

Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında 1 

ila 7 nci maddelerinde düzenlenen dijital hizmet vergisi, aynı Kanunun 52 nci maddesinin 

birinci fıkrasının (a) bendi hükmüne göre 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

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

Uygulama Genel Tebliği ile dijital hizmet vergisinin uygulamasına dair açıklamalar ile usul ve 

esaslarının belirlenmesi oluşturulmuştur. 

 

I. VERGİNİN KONUSU 

Türkiye’de elde edilen aşağıdaki hasılatlar dijital hizmet vergisine tabidir; 

 Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden (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 benzerleri dâhil) 

dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, 

oynanmasına veya elektronik cihazlara kaydedilmesine veya bu cihazlarda 

kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetlerden, 

 Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların 

sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden (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  
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Aşağıda belirtilenler dijital içerik olarak değerlendirilmez: 

 Dijital verilerin çevrim içi platformlarda depolanması, 

 Dijital ortamda satılan sinema, tiyatro, konser, müze, spor müsabakaları, otobüs, 

tren, uçak biletleri gibi fiili sunuma konu bir hizmetten faydalanma hakkını temsil 

eden biletler, 

 Türkiye’de ilgili mevzuat çerçevesinde yetki sahibi kurum ve kuruluşlar 

tarafından tertip edilen her türlü şans oyunu ile müşterek bahse ilişkin dijital 

ortamda satılan ve çekiliş veya bahse katılma hakkını sağlayan bilet veya 

kuponlar. 

Ayrıca, satılan bir malın çalışabilmesi için zorunlu olan ve satıcı tarafından satış 

esnasında malın bünyesine dâhil edilerek verilen yazılımların dijital ortamda aktive edilmesi 

veya indirilmesi, bu işlem dolayısıyla ayrıca bir bedel alınmaması kaydıyla, dijital ortamda 

yapılan içerik satışı olarak değerlendirilmez. 

 

II. HİZMETİN TÜRKİYE’DE SUNULMASI 

 Hizmetin Türkiye’de sunulmasını, hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını, hizmetin 

Türkiye’de bulunan kişilere yönelik gerçekleştirilmesini veya hizmetin Türkiye’de 

değerlendirilmesini ifade eder. Değerlendirmeden maksat, hizmetin karşılığını teşkil eden 

ödemenin Türkiye’de yapılması veya ödeme yurt dışında yapılmışsa, Türkiye’de ödeyenin veya 

nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır. Şu 

kadar ki, dijital ortamda sunulan reklam hizmetinin Türkiye’de bulunmayan kişilere yönelik 

gerçekleştirilmesi durumunda hizmet Türkiye’de değerlendirilmiş sayılmaz. Buna göre, 

sayılanlardan herhangi birinin varlığı durumunda hizmet Türkiye’de sunulmuş sayılır. 

Bir tarafı Türkiye’deki kişiler olan mal veya hizmet (dijital içerik dâhil) alım satım 

işlemlerine aracılık hizmetlerinde, hizmet bedeli Türkiye’deki kişiden değil de işlemin diğer 

tarafı olan yurt dışındaki kişiden alınsa veya (hizmet alımları bakımından) Türkiye’deki kişi 

hizmetten yurt dışında faydalansa dahi, hizmet Türkiye’de bulunan kişilere yönelik 

gerçekleştirildiğinden, hizmet Türkiye’de sunulmuş sayılır. Türkiye’de bulunan kişinin gerçek 

veya tüzel kişi ya da satıcı veya alıcı olmasının, bu duruma tesiri yoktur. 
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Örneğin; 

• Yurt dışında yerleşik (A) işletmesi tarafından, yine yurt dışındaki gayrimenkullerin 

Türkiye’de bulunan kişilere kiralanmasına yönelik sunulan aracılık hizmetleri, 

• Yurt dışında yerleşik (B) sanal mağazası tarafından, Türkiye’de bulunan kişilere yönelik 

mal alım satımına aracılık hizmetleri, Türkiye’deki kişiden hizmet için komisyon bedeli alınıp 

alınmadığına bakılmaksızın 

Türkiye’de sunulmuş sayılır. 

 

III. MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU 

Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. Buna göre, dijital 

hizmet sağlayıcısının Türkiye’de gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellef olup 

olmamasının, dijital hizmet vergisi mükellefiyetine etkisi yoktur. 

Bu kapsamda, dijital hizmet sağlayıcılarının, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı 

nezdinde, dijital hizmet sağlayıcısı adına “Dijital Hizmet Vergisi Mükellefiyeti” tesis ettirilir. 

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

bulunmaması hâlleri ile gerekli görülen diğer hâllerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi 

alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanlar ile işleme ve 

ödemeye aracılık edenleri verginin ödenmesinden sorumlu tutmaya yetkilidir. 

 

IV. MUAFİYET VE İSTİSNALAR 

 

Muafiyet  

Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde 

edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az 

olanların dijital hizmet vergisinden muaf olacağı düzenlenmiştir.  

Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması hâlinde, bu 

hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam 

hasılat dikkate alınır. Finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olunup 

olunmadığı ile gruba dâhil olan diğer üyeler; dijital hizmet sağlayıcısının Türkiye’de gelir veya 

kurumlar vergisi yönünden mükellefiyetinin bulunması halinde Türkiye Finansal Raporlama 

Standartlarına göre, bu vergiler bakımından mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre tespit olunur. 
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İlgili hesap dönemi içerisinde 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. 

 

Örnek: Görsel içeriklerin dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin dijital ortamda 

izlenmesine yönelik dijital ortamda hizmet sunan ve finansal muhasebe açısından konsolide bir 

grubun üyesi olmayan (N) işletmesi, 2019 hesap döneminde Kanun kapsamındaki dijital 

hizmetler dolayısıyla dünya genelinde 589 milyon avro, Türkiye’de 54 milyon TL hasılat elde 

etmiştir. Buna göre söz konusu işletme Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla 

bu vergiden muaf olacaktır. 

İşletmenin, 2020 hesap döneminde aynı hizmetlerden elde ettiği hasılata ilişkin tablo ise 

aşağıdaki gibidir: 

 

Kümülatif Hasılat 

Dönemleri 

Türkiye’de Elde Edilen 

Hasılat Tutarı 

Dünya Genelinde Elde 

Edilen Hasılat Tutarı 

Ocak-Mart 12 Milyon TL 280 Milyon Avro 

Ocak-Haziran 21 Milyon TL 759 Milyon Avro 

Ocak-Eylül 38 Milyon TL 900 Milyon Avro 

Ocak-Aralık 49 Milyon TL 980 Milyon Avro 

 

Buna göre, 2020 hesap döneminin Ocak-Haziran döneminde söz konusu işletme 

tarafından elde edilen hasılat tutarı, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her 

iki haddi de aştığından 2020 hesap dönemi Haziran ayı sonu itibariyle işletme bakımından 

muafiyet sona erecektir. Mezkûr maddenin ikinci fıkrasına göre, hadlerin aşıldığı vergilendirme 

dönemini takip eden dördüncü vergilendirme dönemi olan 2020 hesap dönemi Ekim ayı 

başından itibaren işletmenin dijital hizmet vergisi mükellefiyeti başlayacaktır. 

 

İstisnalar 

Aşağıda belirtilen hizmetlerden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisinden müstesnadır. 

Bu hizmetlerden elde edilen hasılat, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki hadlerin 

tespitinde dikkate alınmaz  

a)  Telgraf ve Telefon Kanunu kapsamında üzerinden Hazine payı ödenen hizmetler, 
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b Gider Vergileri Kanunu kapsamında üzerinden özel iletişim vergisi alınan hizmetler, 

c) Bankacılık Kanunu kapsamındaki hizmetler, 

ç) Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Kanunu’nda tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde oluşturulan 

ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler, 

d) Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik 

Para Kuruluşları Hakkında Kanunu kapsamında yer alan ödeme hizmetleri, 

Örneğin, bankalar veya ilgili mevzuat kapsamında yetkilendirilen diğer finansal 

kuruluşlar tarafından dijital ortamda sunulan; 

• Vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren 

basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alım satımına aracılık işlemleri, 

• Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri, 

• Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım 

satımının yürütülmesi işlemleri, 

• Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri, 

dolayısıyla elde edilen hasılat istisna kapsamındadır. 

 

V. MATRAH 

Dijital hizmet vergisinin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren 

hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. Sunulan dijital hizmetlere ilişkin vade farkı, fiyat 

farkı, kur farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü 

menfaat, hizmet ve değerler matraha dâhildir. Bu tür müteferri gelirlerin hizmetin sunulduğu 

vergilendirme dönemlerini takip eden vergilendirme dönemlerinde elde edilmeleri halinde, elde 

edildikleri vergilendirme döneminin matrahına dâhil edilirler. Öte yandan, dijital hizmet 

sağlayıcıları tarafından ödenen katma değer vergisi hasılata dâhil değildir. 

 

VI. VERGİNİN ORANI 

Dijital hizmet vergisinin oranı %7,5’tir. 

 

VII. VERGİLENDİRME DÖNEMİ 

Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir. 
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VIII. VERGİNİN BEYANI VE VERGİNİN ÖDENMESİ 

Dijital hizmet vergisi mükellefleri, dijital hizmet vergisi beyannamelerini vergilendirme 

dönemini takip eden ayın son günü akşamına kadar vermekle yükümlüdürler. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu 

tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait dijital hizmet vergisini beyanname verme süresi 

içinde öderler. 

 

IX. DÜZELTME 

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. 

 

X. VERGİ GÜVENLİĞİ 

• Beyanname verme ve ödeme yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen dijital 

hizmet sağlayıcılarına veya Türkiye’deki yetkili temsilcisine, bu yükümlülüklerin yerine 

getirilmesi için dijital hizmet vergisini tarha yetkili vergi dairesi tarafından internet 

sayfalarındaki iletişim araçları, alan adı, IP adresi ve benzeri kaynaklarla elde edilen bilgiler 

kullanılarak 213 sayılı Kanunda sayılan tebligat yöntemleri, elektronik posta veya diğer tüm 

iletişim araçları ile ihtarda bulunulabileceği ve bu durumun Gelir İdaresi Başkanlığının internet 

sitesinde ilan edileceği, 

• İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, 

dijital hizmet sağlayıcılarının sunmuş oldukları hizmetlere erişimin, bu yükümlülükler yerine 

getirilinceye kadar engellenmesine Hazine ve Maliye Bakanlığınca karar verileceği, bu kararın 

erişim sağlayıcılarına bildirilmek üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderileceği 

ve engelleme kararlarının gereğinin bildirimden itibaren yirmi dört saat içinde erişim 

sağlayıcıları tarafından yerine getirileceği, 

Hüküm altına alınmıştır. 

 

 

Saygılarımızla, 

Rotax Denetim  


