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BAZI LOKANTALARDAKİ KDV ORANI % 8’DEN % 18’E YÜKSELTİLMİŞTİR
Metni 2009/69 sayılı Duyurumuz’da yer alan 2009/15200 sayılı Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim
Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar’ın
3’üncü maddesi ile, KDV oranlarına ilişkin 2007/13033 sayılı Kararname eki listenin II/B-24’no.lu
pozisyonuna aşağıda koyu olarak belirtilen parantez içi hükmün eklenmesi sonucunda bu pozisyon
aşağıdaki şekli almıştır:
“24- Gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl
salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı,
kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer
şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (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) verilen hizmetler (bu yerlerde verilen
hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç)”
Söz konusu değişiklik, Kararname’nin Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih olan 15.07.2009 tarihinden
itibaren (bu tarih dahil) yürürlüğe girmiştir. ( ∗ )
Buna göre ;
-

Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerlerde ve

-

Üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen
hizmetler,

içki servisi olsun, olmasın genel oranda (% 18 oranında) KDV’ye tabi hale gelmiştir.
Söz konusu değişiklik “her şey dahil” olarak isimlendirilen uygulamayı etkilememiştir. Her şey dahil
uygulaması yapan tüm konaklama işletmeleri, geceleme hizmeti bedeline dahil ettikleri kahvaltı, öğle
yemeği, akşam yemeği, yiyecek, içecek ve sair hizmetleri yıldız sayısına bakmaksızın (eskiden olduğu
gibi), geceleme hizmeti bünyesinde % 8 oranda KDV’ye tabi tutacaklardır. Yine eskiden olduğu gibi
her şey dahil geceleme hizmeti kapsamında sunulan alkollü içeceklere ilişkin olarak yüklenilen KDV
tutarları indirim konusu yapılamayacaktır.
Her şey dahil esasta faaliyet göstermeyen üç veya daha yüksek yıldıza sahip işletmelerin
bünyesindeki lokantalarda verilen hizmetlerde % 18 KDV oranı geçerli iken, her şey dahil esasta
faaliyet gösteren işletmelerin lokantalarında verilen ve bedeli geceleme ücretine dahil edilen
hizmetlerde % 8 oranın geçerli olması, her şey dahil uygulamasını daha cazip hale getirmiş veya
başka bir anlatımla, her şey dahil esasta faaliyet göstermeyen yerleri olumsuz konuma düşürmüş
bulunmaktadır.
Saygılarımızla.

(∗) KDV oranı değişikliklerinin Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe konulması büyük sıkıntı
yaratmaktadır. Bu tür değişikliklerin en az 15 gün sonra ve belli bir ayın başından itibaren yürürlüğe
konulması çok daha isabetli ve mantıklı olacaktır.

