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            Sirküler, 2019/36 

Sayın Meslektaşımız;  

 

Konu : 7194 Sayılı Kanun ile Dijital Hizmet Vergisi ihdas edilmiştir. 

 

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır.  

 

Bu Kanunun 1 ila 7 nci maddeleri ile Türkiye'de dijital ortamda sunulan her türlü reklam 

hizmetleri, içerik satışları (oyun, müzik, video, uygulama içi satışlar vb.) sosyal medya 

sitelerinde verilen ücretli hizmetler, mal ve hizmet satışında aracılık yapan “web” sitelerinde 

sunulan aracılık hizmetlerinden elde edilen hasılat üzerinden %7,5 oranında “dijital hizmet 

vergisi” getirilmiştir. 

 

Dijital Hizmet Vergisi özetle aşağıdaki gibidir: 

1)  Dijital Hizmet Vergisinin Konusuna Giren Hizmetler:  

Türkiye’de sunulan aşağıdaki hizmetlerden elde edilen hasılat, dijital hizmet vergisine tabidir: 

a)  Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri : (reklam kontrol ve performans ölçüm 

hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına 

ilişkin teknik hizmetler dahil),  

(Google, Fecebook, Twitter, Instagram, Yandex, Linkedln, gibi reklam platformları) 

 

b)  Sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin (bilgisayar programlan, uygulamalar, müzik, 

video, oyunlar, oyun içi uygulamalar ve benzerleri dahil) dijital ortamda satışı ile bu içeriklerin 

dijital ortamda dinlenmesine, izlenmesine, oynanmasına veya elektronik cihazlara 

kaydedilmesine veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler,  

(Google Play, App Store, Spotify, YouTube Music, PlayStation Store v.b.) 

 

c)  Kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve 

işletilmesi hizmetleri (kullanıcılar arasında bir mal veya hizmetin satılmasına veya satılmasının 

kolaylaştırılmasına yönelik sunulan hizmetler dahil). 

(Gittigidiyor, Letgo, Sahibinden v.s) 
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Yukarıda sayılan hizmetlere yönelik dijital ortamda dijital hizmet sağlayıcıları tarafından 

verilen aracılık hizmetleri de dijital hizmet vergisine tabidir. 

Dijital hizmet vergisinin mükellefi bu hizmetlerin sağlayıcılarıdır. Mükelleflerin tam mükellef olup 

olmaması dar mükellefiyete tabi olarak Türkiye’de bulunan işyeri veya daimi temsilcileri ile 

gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesi mükellefiyete tesir etmez 

  

2) Verginin Matrahı, Oranı ve Hesabı:  

Dijital hizmet vergisinin matrahı, aylık ilgili vergilendirme döneminde verginin konusuna giren 

hizmetler nedeniyle elde edilen hasılattır. Bu hasılat üzerinden % 7,5 oranında dijital hizmet 

vergisi hesaplanır. 

Verginin matrahından gider, maliyet ve vergi adı altında indirim yapılmaz. Dijital hizmet vergisi, 

fatura ve fatura yerine geçen belgelerde ayrıca gösterilmez. 

         

3) Muafiyetler:  

İlgili hesap döneminden önceki hesap döneminde, Kanunun kapsamındaki hizmetlere ilişkin, 

Türkiye’den elde edilen hasılatı 20 milyon Türk lirasından veya 

Dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon Avrodan veya muadili yabancı para karşılığı 

Türk lirasından az olanlar dijital hizmet vergisinden muaftır. 

 

4) Verginin Beyanı : 

Vergi Aylık Dönemlerde Beyan Edilecek ve Ödenecektir: Dijital hizmet vergisinde vergilendirme 

dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir.  

Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulacaklar, dijital hizmet vergisi 

beyannamelerini, vergilendirme dönemini takip eden ayın sonuna kadar ilgili vergi dairesine 

vermekle  ve yine bu tarihe kadar ödemekle yükümlüdürler. 

         

5) Gelir ve Kurumlar Vergisi Hesabında Gider Olarak İndirilebilecektir: 

Dijital hizmet vergisi mükelleflerince ödenen dijital hizmet vergisi, bu mükellefler tarafından gelir 

ve kurumlar vergisine esas safı kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir. 

 

Düzenleme, 01/03/2020 Tarihinde yürürlüğe girecektir. 

 

           Saygılarımızla, 

                                                                                                         PÜR BAĞIMSIZ DENETİM  
           YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.   

 


