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Konu : Seyahat Acentelerinde  Geceleme Hizmetleriyle İlgili KDV Oranı İndirimi ve  

             Konaklama Tesislerindeki Yiyecek-İçecek Hizmetlerine İlişkin İlave  

             Açıklamalar 

 

1. Seyahat Acentelerinin Geceleme Hizmetleri İçin Verdikleri Aracılık Hizmetleri 

2008/13 sayılı Alfa Genelgemizde turizm hizmetlerinde ve bazı yiyecek, içecek sunulan  hizmet yerlerinde 

uygulanacak katma değer vergisi oranlarının 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere, % 18’den % 8’e 

indirildiği açıklanmış ve konuya ilişkin olarak 107 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yapılan 

düzenlemelere yer verilmişti.  

2008/22 sayılı Alfa Genelgemizde ise, 2008/13234 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Katma değer vergisi 

oranlarının belirlendiği daha önceki Bakanlar Kurulu Kararındaki geceleme hizmetlerine ilişkin düzenlemede 

değişiklik yapıldığı ve  09.02.2008 tarihinden itibaren, seyahat acentelerince (1618 sayılı Kanun hükümlerine 

göre Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgesi almış olanalar) bu kapsamda; 

- gerek müşteriye aktarılan geceleme hizmet tutarlarına, 

- gerekse bu hizmete aracılık bedellerine 

% 8 oranında katma değer vergisi uygulanacağı duyurulmuştu. 

Anılan Alfa genelgemizde, seyahat acentelerince düzenlenecek faturalarda konaklama tesislerinin faturalarına atıf 

yapılması hususunda muhtemelen yeni bir Tebliğ ile düzenleme yapılacağı, bu düzenlemeler yapıldığında ayrıca 

duyurulacağı da açıklanmıştı. 

Konuyla ilgili 108 Seri Nolu KDV Genel Tebliği 26.02.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Söz konusu Tebliğde belirtildiği üzere, 9/2/2008 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren geceleme hizmet bedelinin 

seyahat acentesi tarafından hizmeti fiilen alan kişiye aktarılmasında, aktarılan geceleme hizmeti ve buna ilişkin 

komisyon toplamına % 8 KDV oranı uygulanacağı gibi, acentenin geceleme hizmetine aracılık karşılığında 

konaklama tesisine fatura düzenlemesi halinde, bu faturada gösterilen bedel üzerinden de % 8 KDV 

hesaplanacaktır. 

Ancak,  acentelerin müşteriye düzenlediği faturada yer alan toplam tutarın, geceleme hizmeti ile buna ilişkin 

komisyon ücreti dışındaki kısmı ise genel oranda KDV'ye tabi olacaktır. 

Öte yandan, daha önceki Genelgelerimizde açıklanan seyahat acentelerinin, bu işlemlerle ilgili olarak KDV 

Kanununun (29/2) maddesi kapsamında iade talebinde bulunamayacakları hususu 108 Seri Nolu Tebliğde de 

tekrarlanmıştır. 
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108 Seri Nolu Tebliğle, seyahat acentelerinin düzenleyecekleri faturaların içeriği ile ilgili açıklamaların yer aldığı 

107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C/2.3) bölümünün dördüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır. 

Dolayısıyla, acentenin müşteriye düzenlediği geceleme hizmeti bedelinin de bulunduğu faturada, hizmetin satın 

alındığı konaklama tesisinin acente adına düzenlediği faturanın tarih ve numarasına atıfta bulunan bir açıklamaya 

yer verilmesine gerek yoktur. 

2. Konaklama Tesislerindeki Yiyecek-İçecek Hizmetleri 

a) Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinin Niteliğine İlişkin Belgelerin İbrazı 

2008/13 sayılı Alfa Genelgemizde açıklandığı gibi, 107 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (C/1.1) bölümünde, 

konaklama tesislerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı veya ilgili Belediyeye başvurarak, bünyelerinde bulunan yiyecek 

ve içecek sundukları mekanların niteliğine ilişkin bir yazı alarak bağlı oldukları vergi dairesine ibraz edecekleri 

belirtilmişti. Ancak,108 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile Turizm işletmesi belgesine sahip konaklama tesislerinde, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen söz konusu belgede, yiyecek ve içecek sunulan mekanların açıkça 

belirtilmiş olması göz önüne alınarak, Bakanlıktan ayrıca bir yazı alınması zorunluluğu kaldırılmıştır. Buna göre, bu 

kapsamdaki konaklama tesislerince vergi dairesine turizm işletmesi belgesinin bir örneğinin ibraz edilmesi yeterli 

olacaktır.  

Turizm işletmesi belgesine sahip olmayan mükellefler ise kendilerine ruhsat veren yerel yönetim biriminden 

alacakları yazıyı vergi dairesine ibraz edeceklerdir. 

b) Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinde KDV Uygulaması                        

108 Seri Nolu KDV Genel Tebliğinde, otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinin 

bünyesindeki; 

- lokanta, restaurant, restaurante, 

- alakart lokantası, 

- kahvaltı salonu, 

- açık yemek alanı, 

- yemek terası, 

- kafeterya, snack bar, vitamin bar, 

- pasta salonu, 

- lobi 

gibi mekanlarda verilen hizmetlerde % 8 oranında KDV uygulanacağı açıklanarak restaurantların da  bu 

kapsamda olduğu ve snack bar ya da vitamin bar gibi yerlerin de aynı kapsamda olduğu vurgulanmıştır. Öte 

yandan, konaklama tesislerinin bünyesinde yer alan ve yukarıda sayılanlar dışında kalan mekanlarda verilen 

hizmetler ise genel vergi oranına tabi olacaktır. 

 

          Saygılarımızla, 

                   ALFA YMM LTD ŞTİ 


