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KONU :

TURİZM PAYI BEYANI

02.11.2019 tarihli ve 30936 sayılı resmi gazetede Turizm Katkı Payı beyanı usul ve esasları
belirlenmiştir. Düzenleme aşağıda özetlenmiş bulunmaktadır. Kapsama giren firmaların 15
gün içinde mükellefiyet oluşturmaları ve Ekim 2019 ayı beyanlarını sistem üzerinden Kasım
ayı sonuna kadar vermeleri ve ödemeleri gereklidir.
Turizm Payı ;
-Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinden binde yedi buçuk,
- Bakanlıktan belgeli yemeiçme 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,
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 uygulanmaktadır.

Turizm payının matrahı;
Bu ticari işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu
işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin
toplamıdır.
Otelde üçüncü kişilere kiraya verilmek suretiyle işletilen SPA, kuaför, kuyumcu vb.
Tesisiçindenmüşterileri için doğrudan ulaşım imkânı sunanfiziki bağlantısı bulunan veya
bütünlük içerisinde olan yan ünitelerinin kiraya verilmesi sonucunda elde edilen kira geliri,
hesaplanacak turizm payına dâhil edilecektir.
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Beyan dönemi ;
Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, gelir vergisi mükellefleri ile diğerleri için üç aylık
olarak belirlenmiştir.
Turizm payının beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar elektronik
ortamda gönderilmesi ve aynı süre içerisinde ödenmesigerekmektedir.
Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde net
satışı ve kira geliribulunmasa dahi Turizm Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler.
Turizm Payı Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi; gelir veya kurumlar vergisi
mükellefiyeti bulunanlar için gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi
dairesidir.
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