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KDV Nispeti ‹ndirilen Mallar›n Finansal Kiralama
Faturalar›ndaki KDV Nispeti
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‹stanbul, 10.04.2009

Ekonomik kriz ile ilgili olarak al›nan önlemler çerçevesinde baz› mallar›n KDV nispetleri
30.6.2009 tarihine kadar uygulanmak üzere 3 ay boyunca %8'e indirilmifl bulunmaktad›r.
(25.3.2009 tarih ve 2009/14812 say›l› Bakanlar Kurulu Karar›, R.G. 29.03.2009/27184)

‹flte, bu 3 ay içinde yap›lan finansal kiralamalarla ilgili olarak 30/6/2009 tarihinden sonra
kesilecek finansal kiralama faturalar›nda hangi KDV nispetinin uygulanaca¤› konusunda
tereddütler has›l olmufltur.

Sayfan›n devam›ndaki Maliye Bakanl›¤› G‹B muktezas›ndaki görüflle ayn› paralelde bir
de¤erlendirme yaparsak; 30.06.2009 tarihinden itibaren kesilecek kira faturalar›nda %8'lik
KDV oran›n›n de¤il, o tarihte geçerli olacak olan normal KDV oran› %18'in uygulanmas›
gerekti¤ini söyleyebiliriz. Ayr›ca 2009/14812 say›l› Bakanlar Kurulu karar›nda bu konuda özel
bir belirleme de bulunmamaktad›r. Dolay›s›yla, 30.6.2009 tarihinden önce e¤er bir uzat›lma
yap›lmaz ise, mezkur tarihten sonra bu mallara iliflkin KDV nispeti %18 olacakt›r.

Bu durumda %8 ile sat›n al›nan, örne¤in bir tar›m makinesinin, 30.6.2009 tarihinden sonra
kesilecek finansal kiralama faturalar›nda %18 KDV uygulanacakt›r. KDV her ne kadar has›lat
KDV'den indirim konusu yap›l›yor olsa da, finansal kiralama müflterileri yönünden ek
finansman maliyeti yaratabilecektir.

Finansal kiralamaya konu mal veya makinelerin finansal kiralama flirketince sat›n al›nmas›
s›ras›nda geçerli olan KDV nispetinin, bu mallar›n kiralama faturalar›nda da geçerli olmas›
KDV prensiplerine uygun olan yol ise de; gerek KDV Kanunu’nda, gerekse 2009/14812 say›l›
Bakanlar Kurulu karar›nda özel bir belirleme olmad›¤› için bunun uygulanabilmesinin
mümkün olmad›¤›n› düflünmekteyiz.
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Gelir ‹daresi Baflkanl›¤›

‹lgi: 10/04/2008 tarihli dilekçeniz.

‹lgide kay›tl› dilekçenizde, 2007/13033 say›l› BKK ile 31/12/2007-06/04/2008 tarihleri
aras›nda imzalanm›fl finansal kiralama sözleflmeleri kapsam›nda yap›lan kiralamalarda %18
KDV oran› uygulanmakta iken, 2008/13426 say›l› BKK sonras› oranlar› düflürülen mallar›n
kiralanmas›nda uygulanacak KDV oran› konusunda bilgi talep edilmektedir.

30/12/2007 tarih ve 26742 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 2007/13033 say›l›
Kararname’ye ekli Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma De¤er Vergisi Oranlar›n›n Tespitine
‹liflkin karar›n 1. maddesinin 2. f›kras›nda finansal kiralama ifllemlerinde, iflleme konu
olan mal›n tabi oldu¤u katma de¤er vergisi oran›n›n uygulanaca¤› hükmü yer almaktad›r.

06.04.2008 tarih ve 26839 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 2008/13426 say›l›
Kararname’nin eki Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma De¤er Vergisi Oranlar›n›n Tespitine
‹liflkin Kararda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair karar›n 1. maddesi ile (II) say›l› “B) D‹⁄ER MAL
VE H‹ZMETLER” bölümünün 29. s›ras›na eklenen makinelerde KDV oran› %8'e indirilmifltir.
Söz konusu karar›n 3. maddesinde ise, bu karar›n, yay›m›n› izleyen gün yürürlü¤e girece¤i
hüküm alt›na al›nm›flt›r.

Buna göre, 31/12/2007-06/04/2008 tarihleri aras›nda sözleflmesi imzalanm›fl finansal
kiralama ifllemlerine konu mallar›n 2008/13426 say›l› BKK ile KDV oranlar› indirilen mallar
içinde yer almas› durumunda, bu kiralamalara iliflkin 07/04/2008 tarihinden itibaren yap›lacak
ödemelerde mal›n tabi oldu¤u %8 oran›nda KDV hesaplanmas› gerekmektedir.

Baflkan a.
Mustafa Erdin


