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KONU: TURİZM PAYI BEYANNAMESİNE İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI.
02.11.2019 tarih ve 30936 sayılı Resmi Gazete ile 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme
Ajansı Hakkında Kanun gereğince alınacak turizm payının beyanı ve tahsiline ilişkin usul ve esasları
belirleyen Genel Tebliğ yayımlanmıştır.
7183 sayılı Kanun ile ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler,
aşağıda belirlenen oranlarda hesaplanan turizm payını Turizm Payı Beyannamesi ile beyan etmekle
yükümlüdür.
Turizm payı;
• Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,
• Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinden binde yedi buçuk,
• Deniz turizmi tesisleri ile Bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarından binde yedi
buçuk,
• Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde yedi buçuk,
• Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde yedi
buçuk,
• Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak
üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde iki, oranında olmak üzere bu
ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu
işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı
üzerinden alınır.
• Kış, termal, sağlık, kırsal ve nitelikli spor turizmi gibi Bakanlık tarafından teşvik
edilmesi uygun görülen turizm türlerinde faaliyet gösteren tesisler için bu oranlar
yüzde elli indirimli olarak uygulanır.
Hazine ve Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye dayanılarak Turizm Payı Beyannamesinin
elektronik ortamda beyan edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın 7183 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde
belirtilen ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişiler Turizm Payı
Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.
•
•

Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,
Diğerleri için üç aylık, olarak belirlenmiştir.

Ocak-Şubat-Mart 1’inci dönem, Nisan-Mayıs-Haziran 2’nci dönem, Temmuz-Ağustos-Eylül 3’ üncü
dönem, Ekim-Kasım-Aralık 4 ‘üncü dönem olarak belirlenmiştir.
Turizm payının beyan süresi, beyan dönemi ve ödeme süresi takip eden ayın son günü
olarak belirlenmiştir.
Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde net
satışı ve kira geliri bulunmasa dahi Turizm Payı Beyannamesini vermekle
yükümlüdürler.
Turizm Payı Beyannamesi, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya
kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu, gelir veya kurumlar vergisinden mükellefiyeti bulunmayan
gerçek kişiler için yerleşim yeri adresinin bulunduğu, gerçek kişiler dışında kalanlar için ise kanuni
merkezi/işyerinin bulunduğu, yer vergi dairesidir.
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Turizm payının süresinde ödenmemesi halinde gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.
Turizm payı mükellefiyetinin tesis işlemlerinin yapılması için Başkanlığın İnteraktif Vergi Dairesi
(https://ivd.gib.gov.tr/) sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapmaları ya da dilekçe ile
yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri veya dilekçelerini kayıtlı posta (Taahhütlü, Acele Posta
Servisi (APS) vb.) ile göndermeleri gerekmektedir.
Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanların bu yükümlülüklerinin sona erdiği tarihten
itibaren bir ay içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine yükümlülüğün sona erdiğini bildirmeleri
gerekmektedir.
Turizm Payı Beyannamesi kurumlar vergisi mükelleflerinin Ekim/2019 dönemine ilişkin
olarak verecekleri ilk beyannamelerini beyan dönemini takip eden ayın son günü olan
30/11/2019 tarihine kadar elektronik ortamda beyan etmeleri gerekmektedir.
Üç aylık dönemler hâlinde beyan etme zorunluluğu getirilen mükelleflerin Ekim-KasımAralık/2019 dönemine ilişkin olarak verecekleri ilk beyannamelerini 31/1/2020
tarihine kadar elektronik ortamda beyan etmeleri gerekmektedir.
Yürürlülük tarihi: 02.11.2019 dur.

Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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