
1. Seyahat Acentesi belgesi olmayan organizasyon faaliyetlerinde bulunan mükellef konaklama 

ve toplantı adı altında fatura kesiyor. Beyanname ( Turizm Katkı Beyannamesi) verecek mi? 

2. Biz otel işletmeciliği yapıyoruz. Seyahat acentaları ile yaptığımız sözleşmelerde ciro primi 

ödüyoruz. Acentaya (yıl sonunda) ciro primi faturaları yıl sonunda geliyor. Otel turizm oteli 

olduğundan Kasım, Aralık aylarında geliri yok. Bu ciro prim tutarını hangi ayın satışından 

düşecek? 

3. Ankara ilinde ( çalışma ruhsatında 3. Sınıf lokanta ) bar işletmesi Turizm Katkı Beyannamesi 

verecek mi? 

4. Devre mülk- devre tatil işletmeleri bu gelirleri üzerinden pay verecekler mi? 

5. A grubu Seyahat acentesi belgesi olan firma konaklamalı ve konaklamasız kongre- seminer 

organizasyonları düzenliyor. Kongre katılım bedeli olarak fatura kesiliyor. Hasılatın tamamı 

için mi yoksa konaklamalı katılımı için beyanname verilecek? 

6. Bizim 4925 sayılı kanun kapsamında alınmış F1 acentelik belgemiz var. (Yurt içi yolcu 

taşımacılığı) sorum beyanname vermemize gerek var mı? 

 

7. A) Butik Otelimizin turizm işletme belgesi yok. Otel 5 katlı bir bina  (no:52) otel faaliyeti var. 

Otelin giriş katı no:52/A numarada restoran ve cafe var otel işletmesine aittir. Otel dışında 

müşterilere de hizmet veriyor.  

B) Restoran ve cafe gelirimizi turizm katkı beyanına dahil edilecek mi? (Engin Çakmak) 

C) Tebliğde İstanbul örneğinde dahil edilmeyecek diyor. Ancak buradaki kıstas fiziki bağlantı 

ise dahil edilmesi gerekiyor. Sonuçta fiziki bir bağlantı var. Ne yapmam gerekiyor.  

8. Seyahat Acentesinin aracılık ettiği, eğitim seminerleri için alınan tutar bu gruba giriyor mu? 

9. 380-480 hesaplardan aktarılan gelirler ne olacak ? 

10. 64 hesaplarda yer alan gelirlerin durumu ?  

11. Kambiyo karlarının durumu? 

12. Otel ve benzeri konaklama yerlerinin faaliyet ace kodlu bir firmamız var. Ankara Üniversitesi 

kayak tesisinin işletmesini yapıyor. Kayak eğitimi , yemek, kayak malzemesi, kiralama şeklinde 

faaliyet yapıyor. Beyanname verecek miyiz %50 indirim konusunda yararlanabilir mi? 

13. Turizm payına tabi indirimli faaliyetler nelerdir. 

14. Turizm Bakanlığında belgesi olmayan fakat belediyenin iş yeri açma ruhsatına sahip bir 

restoran cafe yada kıraathane bu beyannameyi verecek mi? 

15. Seyahat Acentesi sadece yurtiçi ve yurtdışı uçak bileti faturası kesiyorsa turizm payı 

beyannamesi verecek mi? 

16.  A) Otel işletmesi için turizm katkı payı sadece oda gelirleri mi dahil? Yiyecek-içecek, düğün, 

restoran gelirleri de dahil edilecek mi? 

B) Fatura kesilerek kiraya verilen salon için de katılım payı verilecek mi? (Otel için) 

C) Kira geliri ayrı değil de içinde gösterilse olur mu? 

17. A) Ankara Merkezli Firma şubesi ordu Havalimanı ve Samsun Havalimanında araç kiralam 

faaliyeti yapmaktadır. Beyanı Sadece Ordu ve Samsundan elde edilen Gelir üzerinden mi 

yapılacak yoksa merkezde dahil edilecek mi? 

B) Seyahat Acentesinin kesmiş olduğu komisyon faturaları dahil edilecek mi? 

18. Turizm bölgesinde ve diğer bölgelerdeki restorantlar bu kapsamda mı? 

 

 

 

 

 


