
TURİZM PAYI BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) 02/11/2019 TARİHLİ 
RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI. 

Bilindiği üzere 15/07/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7183 Sayılı Türkiye Turizm 
Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun’un 6 ıncı maddesi ile bazı tesis ve işletmelerden 
turizm payı alınmasına yönelik yasal düzenleme yapılmıştı. 

Bu defa 02/11/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Turizm Payı Beyannamesi Genel 
Tebliği (Sıra No:1) ile turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Aşağıda Tebliğde yer alan  usul ve esaslarla ilgili bazı önemli noktalar ele alınmıştır. 

Turizm Payı Mükellefleri ve Vergi Oranları 

Aşağıda sayılan işletme sahibi gerçke ve tüzel kişiler 1/10/2019 tarihinden itibaren elde ettikleri 
net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden hizalarında belirtilen oranlarda  turizm payı 
ödeyeceklerdir. 

− Bileşik tesisler ile konaklama tesisleri        binde yedi buçuk, 
− Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesisleri         binde yedi buçuk, 
− Deniz turizmi tesisleri ile araçları        binde yedi buçuk, 
− Seyahat acentaları         on binde yedi buçuk, 
− Havayolu işletmeleri          on binde yedi buçuk, 
− Havalimanı ve terminal işletmeleri        binde iki, 

Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu 
oranlar yüzde elli indirimli olarak uygulanacaktır. 

Turizm payı mükelleflerinin mükellefiyet tesis işlemlerinin yapılması için Tebliğin 
yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Başkanlığın İnteraktif Vergi Dairesi 
(https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe 
ile yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele 
Posta Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerekmektedir. 

Turizm Payı Beyannamesi ve Ödeme: 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin aylık dönemler halinde, diğer mükelelfler takvim yılının üçer 
aylık dönemleri halinde hesapladıkları turuizm payına ilişkin  Turizm Payı Beyannamesinin 
dönemi takip eden ayın son gününe kadar gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı oldukları 
vergi dairesine elektronik ortamda vermeleri ve aynı sürede ödemeleri gerekmektedir. 

Buna göre Kurumlar vergisi mükellefleri  Ekim/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk 
beyannamelerini, 30/11/2019 tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 2/12/2019 
gününe kadar, diğer mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık/2019 dönemine ilişkin olarak 
verecekleri ilk beyannamelerini 31/1/2020 günü saat 23.59’a kadar elektronik ortamda beyan 
etmeleri gerekmektedir. 

Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde net satışı ve 
kira geliri bulunmasa dahi Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler.  

Tebliğde turizm payının hesabı ve beyanına ilişkin farklı örnekler verilmektedir. 

Tebliğ için tıklayınız. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191102-5.htm

