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 Konu : Birinci Sınıf Lokantalarda ve Üç Yıldız ve Üzeri Oteller, Tatil Köyleri ve  

              Benzeri Tesislerin Bünyesindeki Lokantalarda Verilen Hizmetlerde KDV Artışı  

    

2008/13 sayılı Alfa Genelgemizde açıklandığı üzere, Katma Değer Vergisine tabi mal ve 

hizmetlerin oranlarını belirleyen listelerde (2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararındaki II sayılı 

Listenin B bölümünün 24 üncü sırasında) yapılan değiĢikliklerle 01/01/2008 tarihinden itibaren;  

- kahvehane,  

- kır kahvesi,  

- çay bahçesi,  

- çay ocağı,  

- kıraathane,  

- kafeterya,  

- pastane,  

- ayakta yemek yenilen yerler,  

- yemeği pakette satan veya diğer Ģekillerde yemek hizmeti sunan yerler (hazır yemek 

Ģirketleri dâhil),  

- lokanta,  

- içkili lokanta,  

- kebapçı  

- ve benzeri yerlerde  

verilen hizmetlerde uygulanan KDV oranı %18'den %8'e indirilmiĢti. Ancak bu yerlerde 

verilen hizmetler içinde alkollü içecek servisinin de bulunması halinde, hizmetin alkollü 

içeceklere iliĢkin kısmına %18 KDV oranı uygulanmaktaydı. 

Öte yandan,  

- gazino,  

- açık hava gazinosu,  

- bar,  

- dans salonu,  

- diskotek,  

- pavyon,  

- taverna,  

- birahane,  

- kokteyl salonu  
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- ve benzeri yerlerde  

verilen hizmetlerde herhangi bir oran indirimi yapılmadığından buralarda verilen hizmetlere 

uygulanan KDV oranı, alkollü alkolsüz içecek ve yiyecek ayrımı yapılmadan ve tüm 

hizmetler için %18 olarak devam etmekteydi.   

15.07.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2009/15200 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

2007/13033 sayılı Kararnamenin eki (II) sayılı listenin "B) DĠĞER MAL VE HĠZMETLER" 

bölümünün 24 üncü sırasında yer alan "lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde" 

ibaresinden sonra gelmek üzere "(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine 

sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin 

bünyesindeki lokantalar hariç)" ibaresi eklenmiĢtir. 

Dolayısıyla, 15.07.2009 tarihinden itibaren, 

- birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da iĢletme belgesine sahip olan yerler 

ile  

- üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda 

verilen hizmetler % 18 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır. 

Öte yandan, 2008/13 sayılı Alfa Genelgemizde açıklandığı üzere; 2007/12143 sayılı 

Kararnamenin 7 nci maddesiyle 2002/4480 sayılı Kararname eki (II) sayılı listenin B 

bölümüne eklenen 24 üncü sıra ile 01/01/2008 tarihinden itibaren, 

- otel,  

- motel,  

- pansiyon,  

- tatil köyü  

- ve benzeri konaklama tesislerinde  

sunulan geceleme hizmetlerinde KDV oranı %8 olarak uygulanmaktadır.  

Geceleme hizmeti bu iĢletmelerde oda veya yer tahsis etmek suretiyle verilen, tesiste günlük 

yatma-barınma-kalma hizmetidir. Konaklama tesislerinde geceleme hizmetinin dıĢında ayrıca 

yemek, eğlence, spor, ütü, kuru temizleme gibi hizmetler de verilebilmektedir. Konaklama 

tesisinde verilen bu hizmetlerden  

- geceleme hizmeti satın almaksızın yararlanılması halinde 

ya da 

- geceleme hizmeti satın alanlara verilen bu hizmetlerin, konaklama tesisleri tarafından 

i - ayrıca faturalandırılması ya da  

ii- geceleme hizmetine iliĢkin faturada geceleme bedelinin dıĢında ayrıca gösterilmesi  
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halinde de söz konusu hizmetler ait oldukları oranda vergilendirilmektedir.  

Ancak geceleme hizmeti dıĢında olup mutat olarak geceleme hizmeti kapsamında sunulan 

hizmetlere iliĢkin bedellerin, geceleme bedeline dahil edilerek geceleme-konaklama bedeli 

olarak tek bir bedel alınması ve fatura edilmesi halinde geceleme hizmeti ile birlikte bu 

hizmetler de geceleme bedeli kapsamında %8 oranında KDV'ye tabidir. Dolayısıyla, her şey 

dahil sistem olarak bilinen konaklama hizmet türünde müĢteriye verilen hizmete uygulanan 

KDV oranı %8 olarak uygulanmaya devam edecektir.  

 

 

      Saygılarımızla, 

 

ALFA YMM LTD.ŞTI. 

 

 

      


