
 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde;  Birsen UÇAR (birsenucar@globaldenetim.com.tr) veya Vahap BALKAYA 
(avbalkaya@globaldenetim.com.tr) ile temasa geçmenizi rica ederiz. 
İş bu sirkülerde yer alan açıklamalarımız, genel bilgiler içeriyor  olabilir. INPACT ve Mega Global Uluslararası Bağımsız 
Denetim A.Ş. bu sirkülerin içerdiği bilgiler hakkında tarafımıza danışılmadan uygulanmasından kaynaklanan veya içeriğine ilişkin 
olarak ortaya çıkan sonuçların aksaklık ve zararlarından dolayı herhangi bir sorumluluk almaz ve uygulayıcılar da tarafımıza 
haklılık, sorumluluk iddiasında bulunamazlar. 

 
S İ R K Ü L E R 
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KONU: 1 Mart’tan itibaren yürürlüğe giren “Dijital hizmet vergisi”nin uygulamasına ilişkin usul ve 
esaslar belirlenmiştir. 

    

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun’la, dijital ortamda sunulan bazı 
hizmetlerden “Dijital hizmet vergisi” adında yeni bir vergi alınmasına ilişkin düzenleme yapılmıştı. Söz 
konusu hüküm 1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmişti. Resmî Gazete’de yayımlanan “Dijital Hizmet 
Vergisi Uygulama Genel Tebliği” ile bu verginin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, konuya 
ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. 
1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren söz konusu Tebliğ sirkülerimiz 
ekinde dikkatinize sunulmaktadır. 

  
Sayın Mükellefimiz, 

7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun’la, dijital ortamda sunulan bazı 
hizmetlerden “Dijital hizmet vergisi” adında yeni bir vergi alınmasına ilişkin düzenleme yapılmıştı. 

1 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren bu hüküm uyarınca, ilgili hesap döneminden önceki hesap 
döneminde, Kanun’da sayılan hizmetlere ilişkin Türkiye’de elde dilen hasılatı 20 milyon liradan veya 
dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon eurodan veya muadili yabancı para karşılığı Türk 
lirasından az olanlar bu vergiden muaftırlar. 

Vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleri olan dijital hizmet vergisinin oranı, hasılat 
üzerinden %7,5 olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı’nın bu oranı %1’e kadar indirme ve iki katına 
artırma yetkisi bulunmaktadır. 

20 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği” ile 
bu verginin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar 
yapılmıştır. 

1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe giren söz konusu Tebliğ'e ulaşmak için 
tıklayınız.... 

  

Saygılarımızla, 
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