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YETKİLİ MUHASİP MURAKIPLARA 
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Konu: Casinoların, işyerlerinde bulundurdukları oyun masası ve 
makinelerine ilişkin Gelir ve Vergi Dairesi'ne olan yükümlülükleri 
ile sunulacak beyanlarda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında. 

Bilindiği üzere, 24/82 sayılı Gelir Vergisi Yasası'nda yapılan değişiklikle, casinolar 
01/08/2007 tarihinden itibaren gerçek usulde vergilendirme kapsamına alınmış, ayrıca, aynı 
tarih itibariyle yürürlüğe giren 71/2007 sayılı Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası 
uyarınca da, bahse konu işletmelerin Müdürlüğümüze karşı yükümlülükleri doğmuştur. 

Buna göre , casinoların aylık asgari vergi yükümlülükleri, her iki Yasa uyarınca , 
işyerlerinde bulundurdukları oyun masası ve makine adetleri üzerinden hesaplanarak yerine 
getirilmesi gerekmektedir. 

Bu amaçla, casinolarda müşterilerin yer aldığı mekândaki oyun masası ve makine 
sayıları ile ilgili, Gelir ve Vergi Dairesi'ne sunulacak beyanlarda, aşağıda belirtilen hususlara 
dikkat edilmesi gerekmektedir. 

• Casinoda oyun oynanan mekanda bulunan oyun masası ve makinelerinin tamamı, 
Stopaj Beyannamesi   (VD.90(A-1))   ile Şans   Oyunları   Hizmetleri   Vergisi 
Beyannamesi   (ŞOHV-l)'nde   belirtilerek,   Gelir   ve   Vergi   Dairesi'ne   beyan 
edilmelidir. 

• Üzerinde    oyun    oynanmayan    masa   ve    makineler    casino    binası    dışında 
bulundurulmalıdır. 
Casino binası içerisinde yer alan ve üzerinde oyun oynanmayan masa ve 
makinelerin, vergi kapsamı dışında yer alabilmesi için, Müdürlüğümüze bağlı 
görevliler tarafından mühürlenmesi gerekmektedir. 

• Oyun masa ve makine sayılarının değişmesi halinde, bu değişiklik gerçekleşmeden 
önce Gelir ve Vergi Dairesi'ne bildirilmelidir 

 

 

 

 

 

 



Masa ve makine sayılarının değişmesi durumunda, masa ve makine başına vergi 
hesaplamasında değişikliğin yapıldığı ay içerisinde kullanılan en fazla masa ve makine 
sayısı esas alınır. Casinolarda yer alan oyun masası ve makinelerin  beyanına ilişkin, 
Bakanlar Kurulu'nun 13.12.2006 tarihi ve S(K-ll) 474–2006 karar numarası ile almış olduğu 

Kararda; 

"Casinoda bulunan canlı oyun masası ve elektronik, bilgisayar destekli oyunlara  

Bağlı terminallerin her birinin oyun makinesi olarak kabul  edilmesi" gerektiği 
Belirtilmiştir. 
Bu nedenle, Dairemize sunulacak olan beyanların, ilgi karara göre yapılması  

Gerekmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, belirtilen konulara ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilmesi, 
gösterilmemesi halinde ise, 27/1977 sayılı Vergi Usul Yasası kurallarının uygulanacağı 
hususu hatırlatılıp, bilgi ve gereği rica olunur. 
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                                                                         TANEY AŞÇIOĞULLARI 

 

                                                                  Gelir ve Vergi Dairesin Müdürü.           


