
DİJİTAL H İZMET VERG İSİ’NİN UYGULAMASINA İLİŞKİN  

USUL VE ESASLAR BELİRLENDİ 

 

Bilindiği üzere 7194 sayılı Kanun ile düzenlenen Dijital Hizmet Vergisi, 1 Mart 2020 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.   

Bu defa 20 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Dijital Hizmet Vergisi Uygulama 
Genel Tebliği ile adı geçen verginin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş olup, tebliğ 
içeriği aşağıda özetlenmiştir. 

1. VERGİNİN KONUSU 

Kanunun 1 inci maddesine göre Türkiye’de; 

• Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetlerinden  

• 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 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),  

Türkiye’de elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabidir. 

Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından 
verilen aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat da dijital hizmet vergisine tabi olacaktır. 

2. MÜKELLEF VE VERG İ SORUMLUSU 

a) Mükellef 

Dijital hizmet vergisinin mükellefi, dijital hizmet sağlayıcılarıdır. 

Dijital hizmet sağlayıcılarının, Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi Kanunu bakımından tam 
mükellef olup olmamasının, dar mükellef olmaları halinde söz konusu faaliyetleri Türkiye’de 
bulunan iş yeri veya daimi temsilcileri vasıtasıyla gerçekleştirip gerçekleştirmemesinin dijital 
hizmet vergisi mükellefiyetine etkisi bulunmamaktadır. 

b) Vergi Sorumlusu 

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. 

3. MUAFİYET VE İSTİSNALAR  

a) Muafiyet 

İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, yukarıda belirtilen hizmetlere ilişkin, 
Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya dünya genelinde elde edilen 
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hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk lirasından az olanlar 
dijital hizmet vergisinden muaftır. 

Mükellefin, finansal muhasebe açısından konsolide bir grubun üyesi olması hâlinde, bu 
hadlerin uygulanmasında grubun verginin konusuna giren hizmetlere ilişkin elde ettiği toplam 
hasılat dikkate alınacaktır. 

Yukarıdaki hadlerin her ikisinin de aşılması hâlinde muafiyet sona erecek ve haddin aşıldığı 
vergilendirme dönemini izleyen dördüncü vergilendirme döneminden mükellefiyet 
başlayacaktır.  

Bir hesap dönemi içinde verginin konusuna giren hizmetler dolayısıyla Türkiye’de elde 
edilen hasılat tutarı öngörülen haddi aşmakla birlikte mükellefiyet tesis ettirmeyen yurt dışında 
yerleşik dijital hizmet sağlayıcılarının vergiden muaf olduklarını, Türkiye ile birlikte dünya 
genelinde en az beş ülkede faaliyette bulunan bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından, 
uluslararası denetim standartlarına uygun olarak düzenlenecek bağımsız denetim raporuyla, 
ilgili hesap dönemini takip eden 30 Haziran tarihine kadar tevsik etmeleri gerekmektedir. 

b) İstisnalar 

Aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisinden müstesnadır. 

a) 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesi kapsamında üzerinden Hazine 
payı ödenen hizmetler, 

b) 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 39 uncu maddesi kapsamında üzerinden özel iletişim 
vergisi alınan hizmetler, 

c) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesi kapsamındaki hizmetler, 

ç) 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 
Kanunun 2 nci maddesinde tanımlanan Ar-Ge merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri neticesinde 
oluşturulan ürünlerin satışı ile münhasıran bu ürünler üzerinden sunulan hizmetler, 

d) 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve 
Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 12 nci maddesi kapsamında yer alan ödeme 
hizmetleri, 

4. MATRAH  

Verginin matrahı, ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren hizmetler nedeniyle 
elde edilen hasılattır. 

Her ne ad altında olursa olsun elde edilen hasılatın tamamı matraha dâhildir. Bu kapsamda, 
satış, işlem veya hizmet bedeli, komisyon ücreti, abonelik bedeli, üyelik bedeli, aracılık bedeli 
ve benzer adlar altında alınan veya borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para 
ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerlerin tamamı hasılata, dolayısıyla matraha 
dâhildir. 

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.  
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Dijital hizmet sağlayıcıları tarafından ödenen KDV hasılata dâhil değildir. 

Sunulan hizmete ilişkin düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilen ticari 
teamüllere uygun iskontoların matrahının tespitinde dikkate alınması mümkündür. Hasılatın 
elde edildiği vergilendirme döneminden sonra yapılan iskontoların matrahtan indirilmesi 
mümkün değildir. 

Vergi matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmayacaktır.  

Dijital hizmet vergisi, fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmez. 

5. VERGİNİN ORANI  

Dijital hizmet vergisinin oranı %7,5’tir ve verginin kapsamına giren hizmetlere uygulanması 
suretiyle hesaplanacaktır. 

Verginin konusuna giren birden fazla hizmetin tek bedel karşılığında birlikte sunulması halinde, 
matraha uygulanacak vergi oranı olarak bu hizmetlerden geçerli en yüksek vergi oranına tabi 
olan dikkate alınır. 

6. VERGİLENDİRME DÖNEM İ, BEYANNAMEN İN VERİLME ZAMANI, TARH 
YERİ ve VERGİNİN ÖDENMESİ 

Vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir. 

Dijital hizmet vergisi, mükellefin beyanı üzerine tarh olunur. 

Beyannamelerin vergilendirme dönemini izleyen ayın son günü akşamına kadar elektronik 
ortamda verilmesi gerekmektedir. 

Vergiye tabi hasılat elde edilmese de beyanname verilmesi zorunludur. 

Vergi, KDV mükellefiyeti bulunan dijital hizmet sağlayıcıları için bu vergi bakımından bağlı 
bulundukları vergi dairesince, bulunmayanlar bakımından ise Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 
Başkanlığınca tarh olunacaktır. 

Bir vergilendirme dönemine ait dijital hizmet vergisi beyanname verme süresi içinde 
ödenecektir. 

7. VERGİNİN GİDER OLARAK İNDİRİLEBİLMESİ 

Ödenen dijital hizmet vergisi, gelir ve kurumlar vergisine esas safi kazancın tespitinde gider 
olarak indirilebilir. 

 

 

Tebliğ için tıklayınız  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200320-4.htm 
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