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SİRKÜLER                   İstanbul, 28.08.2012  

Sayı: 2012/194                  Ref: 4/194 

 

Konu:  

OTEL, MOTEL, PANSİYON, TATİL KÖYÜ VE BENZERİ KONAKLAMA 

TESİSLERİNDE SUNULAN İNDİRİMLİ ORANA TABİ GECELEME VE 

KONAKLAMA HİZMETLERİNDEN KAYNAKLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ 

İADE HESABINA AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLER NEDENİYLE 

YÜKLENİLEN VERGİLERDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA 64 NUMARALI 

K.D.V. SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR  

 

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan indirimli orana 

tabi geceleme ve konaklama hizmetlerinden kaynaklanan katma değer vergisi iade hesabına 

amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen vergilerden pay verilmesi hakkında 

yayınlanan 64 numaralı K.D.V. sirküleri ile 60 numaralı K.D.V. Sirkülerinin "6. İADE 

UYGULAMASI" başlıklı bölümüne "6.2. KDV İade Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik 

Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi" başlıklı bölümden sonra gelmek üzere "6.3." 

numarası ile aşağıdaki bölüm eklenmiştir: 

 

“6.3. İndirimli Orana Tabi Geceleme ve Konaklama Hizmetlerinden Kaynaklanan KDV İade 

Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Nedeniyle Yüklenilen Vergilerden Pay 

Verilmesi 

 

Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi ile; indirimli orana tabi teslim ve 

hizmetler nedeniyle yüklenilen ve işlemin gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim 

yoluyla telafi edilemeyen vergilerden tutarı ilgili yıl için Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırı 

aşan kısmının yılı içerisinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden 

veya mahsuben iadesine imkan tanınmıştır. 

 

Bu Kanunun söz konusu maddesinde 6/6/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 5766 sayılı 

Kanun ile yapılan değişiklikle, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler 

itibarıyla, amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin 

iade hakkını kaldırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu hüküm, 5838 sayılı 

Kanununun 12 nci maddesi ile 28/2/2009 tarihinden geçerli olmak üzere "Bakanlar Kurulu, 

vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, iade hakkını kısmen veya 

tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi 

ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya;" şeklinde değiştirilmiştir. 

 

Bu yetkiye dayanılarak 19/8/2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

2008/13903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı 

listenin B/25 inci sırası kapsamında geceleme hizmeti veren mükelleflerin bu hizmetlerinden 

kaynaklanan iade tutarının hesabına, bina, tesis, makine, araç, demirbaşlar gibi amortismana 

tabi taşınır ve taşınmazlar nedeniyle ödenen katma değer vergilerinin dahil edilemeyeceği 

düzenlenmiştir. 
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Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulu, vergi 

nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, amortismana tabi iktisadi 

kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin iade hakkını kaldırmaya;" yönelik 

yetkinin iptali istemiyle açılan dava neticesinde, Anayasa Mahkemesi 14/2/2012 tarihli ve 

28204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17/11/2011 tarih ve Esas No: 2010/11, Karar No: 

2011/153 sayılı kararı ile söz konusu hükmü iptal etmiştir. 

 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası yasal dayanaktan yoksun hale gelen 2008/13903 

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 5/8/2012 tarihli ve 28375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 

2012/3481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 14/2/2012 tarihinden geçerli olmak üzere 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

23/6/2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 119 Seri No.lu KDV Genel 

Tebliğinin (3.1.) ve (3.3.) bölümlerinde, indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla iade edilecek 

verginin hesabına, azami iade edilebilir tutarı aşmamak kaydıyla amortismana tabi iktisadi 

kıymetler için yüklenilen vergilerden de pay verilebileceği açıklanmıştır. 

 

Yukarıda açıklandığı üzere, 14/2/2012 tarihinden itibaren gerçekleştirilen 2007/13033 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin B/25 inci sırası kapsamında indirimli orana 

tabi işlemler nedeniyle iade edilecek verginin hesabına amortismana tabi iktisadi kıymetler 

nedeniyle yüklenilen KDV tutarlarından da pay vermek mümkün hale gelmiştir. 

 

Buna göre; 14/2/2012 tarihinden sonra gerçekleştirilen otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve 

benzeri konaklama tesislerindeki indirimli orana tabi geceleme ve konaklama hizmetleri 

nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemediği için iade olarak talep edilebilecek 

KDV tutarlarının hesabına, 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.) ve (3.3.) 

bölümlerindeki açıklamalara göre azami iade tutarı aşılmamak kaydıyla amortismana tabi 

iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen vergilerden pay verilebilecektir.” 

 

 

 

Saygılarımızla,  

 

       

        DENGE DENETİM YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
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EK: 

64 Numaralı K.D.V. Sirküleri 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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Otel, Motel, Pansiyon, Tatil Köyü ve Benzeri Konaklama Tesislerinde Sunulan İndirimli Orana 
Tabi Geceleme ve Konaklama Hizmetlerinden Kaynaklanan Katma Değer Vergisi İade Hesabına 
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Nedeniyle Yüklenilen Vergilerden Pay Verilmesi 
Hakkında. 

 
Tarih 14/08/2012 

Sayı KDVK-64/2012-4 

Kapsam  
   

T.C. 

MALİYE BAKANLIĞI 

Gelir İdaresi Başkanlığı 

  

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/64 

  

Konusu          : Otel, Motel, Pansiyon, Tatil Köyü ve Benzeri Konaklama Tesislerinde Sunulan İndirimli Orana Tabi Geceleme 

ve Konaklama Hizmetlerinden Kaynaklanan Katma Değer Vergisi İade Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 

Nedeniyle Yüklenilen Vergilerden Pay Verilmesi Hakkında. 

Tarihi             : 14/8/2012 

Sayısı              : KDVK-64/2012-4 

İlgili Olduğu Madde: 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin 2 nci fıkrası. 

  

8/8/2011 tarihli ve KDVK-60/2011-1 sayılı KDV Sirkülerinin "6. İADE UYGULAMASI" başlıklı bölümüne "6.2. KDV İade 

Taleplerinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Alınması ve Değerlendirilmesi" başlıklı bölümden sonra gelmek üzere "6.3." 

numarası ile aşağıdaki bölüm eklenmiştir: 

"6.3. İndirimli Orana Tabi Geceleme ve Konaklama Hizmetlerinden Kaynaklanan KDV İade Hesabına Amortismana Tabi 

İktisadi Kıymetler Nedeniyle Yüklenilen Vergilerden Pay Verilmesi 

Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesi ile; indirimli orana tabi teslim ve hizmetler nedeniyle yüklenilen ve işlemin 

gerçekleştiği vergilendirme döneminde indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerden tutarı ilgili yıl için Bakanlar Kurulunca 

belirlenen sınırı aşan kısmının yılı içerisinde mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden veya mahsuben 

iadesine imkan tanınmıştır. 

Bu Kanunun söz konusu maddesinde 6/6/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 5766 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, vergi 

nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler itibarıyla, amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma 

değer vergisinin iade hakkını kaldırmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bu hüküm, 5838 sayılı Kanununun 12 nci maddesi 

ile 28/2/2009 tarihinden geçerli olmak üzere "Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet grupları ile sektörler 

itibarıyla, iade hakkını kısmen veya tamamen ya da amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer 

vergisi ile sınırlı olmak üzere kaldırmaya;" şeklinde değiştirilmiştir. 
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Bu yetkiye dayanılarak 19/8/2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2008/13903 sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararı ile, 2007/13033 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin B/25 inci sırası kapsamında geceleme hizmeti veren 

mükelleflerin bu hizmetlerinden kaynaklanan iade tutarının hesabına, bina, tesis, makine, araç, demirbaşlar gibi 

amortismana tabi taşınır ve taşınmazlar nedeniyle ödenen katma değer vergilerinin dahil edilemeyeceği düzenlenmiştir. 

Katma Değer Vergisi Kanununun 29/2 nci maddesinde yer alan "Bakanlar Kurulu, vergi nispeti indirilen mal ve hizmet 

grupları ile sektörler itibarıyla, amortismana tabi iktisadi kıymetler dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisinin iade hakkını 

kaldırmaya;" yönelik yetkinin iptali istemiyle açılan dava neticesinde, Anayasa Mahkemesi 14/2/2012 tarihli ve 28204 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlanan 17/11/2011 tarih ve Esas No: 2010/11, Karar No: 2011/153 sayılı kararı ile söz konusu hükmü 

iptal etmiştir. 

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası yasal dayanaktan yoksun hale gelen 2008/13903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 

5/8/2012 tarihli ve 28375 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 14/2/2012 

tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. 

23/6/2012 tarihli ve 28332 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.) ve (3.3.) 

bölümlerinde, indirimli orana tabi işlemler dolayısıyla iade edilecek verginin hesabına, azami iade edilebilir tutarı aşmamak 

kaydıyla amortismana tabi iktisadi kıymetler için yüklenilen vergilerden de pay verilebileceği açıklanmıştır. 

Yukarıda açıklandığı üzere, 14/2/2012 tarihinden itibaren gerçekleştirilen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) 

sayılı listenin B/25 inci sırası kapsamında indirimli orana tabi işlemler nedeniyle iade edilecek verginin hesabına amortismana 

tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen KDV tutarlarından da pay vermek mümkün hale gelmiştir. 

Buna göre; 14/2/2012 tarihinden sonra gerçekleştirilen otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerindeki 

indirimli orana tabi geceleme ve konaklama hizmetleri nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemediği için iade 

olarak talep edilebilecek KDV tutarlarının hesabına, 119 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.1.) ve (3.3.) bölümlerindeki 

açıklamalara göre azami iade tutarı aşılmamak kaydıyla amortismana tabi iktisadi kıymetler nedeniyle yüklenilen vergilerden 

pay verilebilecektir." 

Duyurulur. 

  

Mehmet KİLCİ 

Gelir İdaresi Başkanı 

 


