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İlgide kayıtlı  özelge talep formunuzda, otelinizde konaklayacak yabancı müşteriler için internet
üzerinden rezervasyon hizmeti sunan yurt dışındaki web portalı (booking.com) sahibi şirkete fatura
karşılığı komisyon ücreti ödediğinizi belirterek, bu komisyon ücreti 2 Nolu katma değer vergisi
(KDV) beyannamesinde beyan edilirken uygulanması gereken KDV oranı hakkında 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)'na ekli (I) sayılı listede yer
alan teslim ve hizmetler için % 1, (II)  sayılı  listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu
listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

 

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.) % 8 oranında
KDV'ye tabi tutulmuştur.

 

Yukarıdaki sıranın parantez içi hükmü gereğince, aracılık bedellerine de konaklama tesislerinde
verilen geceleme hizmetlerinin ait olduğu oranın uygulanabilmesi için seyahat acentesinin 1618
sayılı  Kanun  hükümlerine  göre  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığından  işletme  belgesi  almış  olması

http://www.gib.gov.tr/konaklama-tesislerindeki-geceleme-hizmetlerine-yonelik-yurtdisi-rezervasyon-sirketlerine-odenen
http://www.gib.gov.tr/konaklama-tesislerindeki-geceleme-hizmetlerine-yonelik-yurtdisi-rezervasyon-sirketlerine-odenen
http://www.gib.gov.tr/konaklama-tesislerindeki-geceleme-hizmetlerine-yonelik-yurtdisi-rezervasyon-sirketlerine-odenen


gerekmektedir.

 

Buna göre, otelinizde konaklayacak yabancı müşteriler için internet üzerinden rezervasyon hizmeti
sunan yurt dışındaki web portalı (booking.com) sahibi şirkete fatura karşılığı ödenen ve 2 Nolu KDV
beyannamesinde beyan edilecek olan komisyon ücretinin sözü edilen BKK eki (II) sayılı listenin B/25
inci sırası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, bu hizmetin genel oranda (%
18) 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.


