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Konu : Konaklama hizmetinde KDV oranı   

          

  

  

İlgi: 21/10/2016 tarihli özelge talep formunuz. 

  

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, malikleri tarafından yılın belirli zamanlarında kullanılan, 

geri kalan zamanlarda ise üçüncü şahıslara konaklama amaçlı sunulan tesislerin işletilmesinde 

konuklara düzenlenecek konaklama faturalarında uygulanması gereken katma değer vergisi 

(KDV) oranı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir. 

  

KDV oranları 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği 

yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) 

sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve 

hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak 

belirlenmiştir. 

  

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/25 inci sırasında; “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.)” hükmüne yer verilmiştir. 

  



Diğer taraftan, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 1/5/2014 

tarihinde yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin "Geceleme Hizmetlerinde KDV 

Oran Uygulaması" başlıklı (III/B-2.5) bölümünde konuya ilişkin açıklamalara yer 

verilmiştir. 

  

Buna göre, konaklama tesislerinizde sunulan geceleme hizmetinin, 2007/13033 sayılı BKK 

eki (II) sayılı listenin B/25 inci sırası kapsamında değerlendirilmesi ve konuyla ilgili KDV 

Genel Uygulama Tebliğininyukarıda belirtilen bölümündeki açıklamalar da göz önünde 

bulundurulmak kaydıyla, % 8 oranında KDV'ye tabi tutulması gerekmektedir. 

  

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

  

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi 

verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu 

fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve 

tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır. 

 


