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KONU: Konaklama tesislerinde sunulan hizmetlere %1 oranında KDV uygulanmasına ilişkin süre 31 
Temmuz 2021’e uzatılmıştır. 

  

22 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile otel, motel, 
pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetlerinde geçerli olan 
%1’lik KDV oranı uygulamasının süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır. 

 
Sayın Mükellefimiz, 
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesinde; Karar’a ekli (I) sayılı listedeki teslim ve 
hizmetlerin %1 oranında, (II) sayılı listedeki teslim ve hizmetlerin ise %8 oranında KDV’ye olduğu, bu 
listelerde yer almayan diğer mal ve hizmetlerin ise genel oranda (%18) KDV’ye tabi olduğuna yönelik 
düzenleme yer almaktadır. 

31 Mayıs 2021 tarihine kadar; otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde 
sunulan geceleme hizmetlerinde geçerli olan %1 oranındaki KDV uygulamasının süresi, 3931 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı (RG: 30.04.2021) ile KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı’na eklenen geçici 9. madde ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştı. 

Bu kez 22 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 
yukarıdaki süre 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Buna göre 31 Temmuz 2021 tarihine kadar %1 oranında KDV’ye tabi olacak hizmetlerin yer aldığı, KDV 
Kanunu’na ekli (II) sayılı listenin “B) Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 25. sırası aşağıda dikkatinize 
sunulmaktadır: 

“25- 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.)” 
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