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S İ R K Ü L E R 

Sayı : 2020 – 048                 İstanbul, 27.03.2020 
 
KONU: Konaklama vergisi ve döviz cinsinden ödenecek BES katkı paylarının vergilendirilmesi 
konusunda düzenlemeler içeren 7226 sayılı Kanun Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

      

 1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen konaklama vergisinin yürürlüğü 1 Ocak 2021 
tarihine ertelenmiştir. 

 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na eklenen hükümle; Türkiye’de 
kanuni yerleşim yeri bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanunu’nun 28. maddesi kapsamındaki kişilere yabancı para cinsinden katkı payı ödeyebilme imkanı 
getirilmiştir. 

 Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesine eklenen hüküm kapsamında, yabancı para cinsinden yapılan 
katkı payı ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde 
edilen irat tutarının tespitinde kur farkı dikkate alınmayacaktır. 

  
Sayın Mükellefimiz,  

7226 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 26 Mart 2020 tarihli mükerrer Resmî 
Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun’un vergi mevzuatında değişiklikler içeren düzenlemeleri 
aşağıda dikkatinize sunulmaktadır: 

 

Konaklama Vergisi 
Hatırlanacağı üzere, 7 Aralık 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7194 sayılı Kanun’la Gider Vergileri 
Kanunu’na eklenen bir maddeyle “Konaklama Vergisi” adı altında yeni bir vergi ihdas edilmişti. 

Buna göre otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart otel, misafirhane, kamping, dağ evi, yayla evi gibi 
konaklama tesislerinde verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle birlikte satılmak suretiyle konaklama 
tesisi bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler (yeme, içme, aktivite, eğlence hizmetleri ve havuz, spor, 
termal ve benzeri alanların kullanımı gibi) konaklama vergisine tabidir. 

1 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanan bu verginin oranı %2 olarak belirlenmişti. Ancak 1 
Nisan 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında %1 olarak uygulanacağına dair geçici bir hüküm de 
bulunuyordu. 

7226 sayılı Kanun’un 51. maddesiyle, söz konusu hükmün (konaklama vergisi) yürürlük tarihi 1 Ocak 
2021 olarak değiştirilmiştir. Buna göre 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yukarıda yer verilen hizmetler 
üzerinden %2 oranında konaklama vergisi ödenecektir. 
 

Bireysel Emeklilik Sistemine Yabancı Para Cinsinden Katkı Payı Ödenmesi Ve Bunlardan Elde Edilen 
İratların Vergilendirilmesi 

7226 sayılı Kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ve Gelir Vergisi 
Kanunu’nda değişiklikler yapılmıştır. 
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4642 sayılı Kanun’un 5. maddesinde; “Emeklilik sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde, şirket 
nezdinde katılımcı adına açılan bireysel emeklilik hesabına katkı yapılır.” hükmü yer almaktadır. 7226 
sayılı Kanun’un 18. maddesiyle bu cümleden sonra gelmek üzere yeni bir cümle eklenmiştir. 

Buna göre bireysel emeklilik sistemine Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunmayan Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28. maddesi kapsamındaki kişiler 
tarafından yabancı para cinsinden katkı payı ödenebilecektir. 

7226 sayılı Kanun’un 19. maddesinde ise %25 olarak uygulanan devlet katkısı oranının, yukarıdaki 
kapsamda yabancı para cinsinden ödenen katkı payları için %10’a kadar indirilmesi konusunda 
Cumhurbaşkanı’na yetki verilmektedir. 

Söz konusu Kanun’la, konuya ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanunu’nun “Menkul sermaye iratları”nın 
tanımlandığı 75. maddesine de bir fıkra eklenmiştir. Buna göre yabancı para cinsinden yapılan katkı payı 
ödemelerinin yatırıldığı yabancı para cinsinden kurulan emeklilik yatırım fonlarından elde edilen irat 
tutarının tespitinde kur farkı dikkate alınmayacaktır. 

7226 sayılı Kanun’un yukarıdaki düzenlemeleri yayım tarihinde (26 Mart 2020) yürürlüğe girmiştir. 

Saygılarımızla, 
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