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İstanbul, 22.03.2020 

DUYURU 465 

 

Konu: Dijital hizmet vergisinin usul ve esaslarının belirlenmesi, icra ve iflas takiplerinin 

durdurulması, GEKAP beyan döneminde yapılan değişiklikler ve hava yolu ile yolcu taşımacılığında 

KDV indirimi hk.  

 

1. Dijital Hizmet Vergisinin Usul ve Esasları Belirlendi 

Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği, 20.03.2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile, 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı 

Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 

1 ila 7 nci maddeleriyle ihdas edilen dijital hizmet vergisinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar 

belirlenmiş ve açıklamalar yapılmıştır. 

2019 hesap döneminde dijital hizmetlere ilişkin Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon 

Türk lirasından ve dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı 

para karşılığı Türk lirasından fazla olanlar, Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla 

dijital hizmet vergisinin mükellefidirler. 

2019 hesap döneminde söz konusu hizmetlerden Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon 

Türk lirasından ya da dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon avrodan veya muadili yabancı 

para karşılığı Türk lirasından az olanlar ise Kanunun yürürlüğe girdiği 1 Mart 2020 tarihi itibarıyla 

bu vergiden muaf olacaklardır.  

Dijital hizmet vergisinin oranı %7,5’tir. 

Dijital hizmet vergisi, verginin kapsamına giren hizmetlere ilişkin geçerli vergi oranının 

matraha uygulanması suretiyle hesaplanır. 

Dijital hizmet vergisinde vergilendirme dönemi, takvim yılının birer aylık dönemleridir. 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. 

 

2. İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2279) 

22.03.2020 Tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı uyarınca, COVID-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını önlemek amacıyla alınan 

tedbirler kapsamında; bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten 30/4/2020 tarihine kadar, nafaka 

alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve 

iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra 

ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar 

verilmiştir. 

Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 
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3. GEKAP Beyan ve Ödeme Süresinde Değişiklik Yapıldı 

 

22.03.2020 Tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı 

Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 3) 

uyarınca GEKAP beyanları ile ilgili aşağıdaki değişiklikler yapıldı. 

 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu 

getirilmiştir. 

Beyan dönemleri 2020 yılında altı aylık, takip eden yıllar için üç aylık olarak belirlenmiştir. 

2020 yılı için altı aylık beyan dönemleri aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: 

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran. 

b) İkinci dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık. 

2021 yılından itibaren üç aylık beyan dönemleri ise aşağıda belirtildiği gibi olacaktır: 

a) Birinci dönem; Ocak-Şubat-Mart. 

b) İkinci dönem; Nisan-Mayıs-Haziran. 

c) Üçüncü dönem; Temmuz-Ağustos-Eylül. 

ç) Dördüncü dönem; Ekim-Kasım-Aralık. 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesinin, plastik poşetin satışının yapıldığı ve diğer 

ürünler için piyasaya sürüldüğü/ithal edildiği beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a 

kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. 

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi 

içerisinde 2872 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden plastik poşetlerin 

satışını diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım 

Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin “Beyan 

edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır” seçeneği işaretlenerek gönderilmesi 

gerekmektedir. 

Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemleri için beyanname 

vermiş olanlar 2020 yılının ilk altı aylık dönemi için verecekleri beyannamelere daha önce 

beyanname verdikleri dönemlere ilişkin bilgileri dâhil etmeyeceklerdir. 

Bu Tebliğin yayım tarihinden önce Ocak/2020 ve Şubat/2020 dönemi için verilen 

beyannameler üzerine tahakkuk eden geri kazanım katılım paylarının 31/7/2020 tarihine kadar 

ödenmesi gerekmektedir. 

 

4. Hava Yolu İle Yolcu Taşımacılığında KDV İndirimi 

22.03.2020 Tarih ve 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2278 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı uyarınca hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine, 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih 

dâhil), %1 oranında katma değer vergisi uygulanacaktır. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş. 
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