Açıklamalar
Leasing ile finanse edilmesi halinde, aşağıda yer alan ekipmanlara uygulanacak KDV oranı %1 olacaktır.
27 Aralık 2011 tarihli ve 1 Aralık 2013 tarihli tebliğler doğrultusunda, leasing ile finanse edilmesi halinde, aşağıda belirtilen makine ve ekipmanlara indirimli (%1) KDV uygulanmaktadır.
İndirimli KDV'den faydalanabilmek için, leasinge konu olacak makine ve ekipmanların sıfır(kullanılmamış) olması ve leasing kullanacak kişilerin, KDV mükellefi veya KDV mükellefiyeti olmayan,
bilanço esasına göre defter tutan işletme niteliğinde olması gerekmektedir.
Bir makine ve ekipmanın indirimli KDV'ye tabi olup olmadığı, ilgili makine ve ekipmanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna (GTİP) göre belirlenmektedir.

İNDİRİMLİ KDV LİSTESİ (GENİŞLETİLMİŞ LİSTE)
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

Ana Ekipman Grubu

Örnek Alt Ekipman Grupları

84.02
84.03
84.04

Buhar ve merkezi ısıtma kazanları

84.06
84.10
84.11
8413.19.00.20.00
8413.19.00.90.11
8413.19.00.90.12
84.17
85.14

Türbinler

8418.61.00.00.00
8418.69

Diğer soğutucu ve ısı pompaları

84.19

Isı değişikliği yoluyla maddelerin işlenmesi için makinalar

84.20
84.55

Kalender ve metal hadde makineleri

84.21

Santrifüjler ve filtre cihazları

8422.30.00.00.00
8422.40.00.00.00
8423.30

Paketleme ve ambalajlama makineleri

84.24

Sıvı ve toz maddeleri püskürtme cihazları

84.26

Vinçler ve kaldırma makineleri

84.28

Kaldırma, elleçleme ve yükleme ve boşaltma makine ve ekipmanları

84.27
84.29
84.30

İş makineleri

84.32
84.33
84.34
84.35
84.36

Tarım, hayvancılık ve ormancılıkta kullanılan makine ve ekipmanlar

84.37
84.38

Yiyecek ve içeceklerin hazırlanmasına mahsus makine ve ekipmanlar

84.39
84.40
84.41

Kağıt ve karton üretim makineleri

84.42

Matbaacılıkta kullanılan çeşitli makine ve ekipmanlar

8443.16.00.00.00
8444.00
84.45
84.46
84.47
8448.11.00.00.00
8448.19
8449.00
84.51
8452.21.00.00.00
8452.29.00.00.00
84.53

Fleksografik baskı makineleri
Tekstil makineleri

Buhar kazanları
Gaz tasarruf cihazları
Kondansörler
Merkezi ısıtma kazanları
Buhar türbinleri
Su türbinleri
Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri
Beton pompaları
Döner pompalar
Fiyat ve/veya miktar gösteren dağıtım pompaları (gıda, diğer)
Çimento,cam ve kimyasal ürün ocak ve fırınlar
Ekmekçilik ocak ve fırınları
Endüksiyon ocak ve fırınları
Rezistanslı ocak ve fırınlar
Sanayide ve laboratuvarda kullanılan fırınlar
Seramik ocak ve fırınları
Komple soğutma tesisleri
Kondenseleri ısı değiştirici fonksiyonlu kompresörlü soğutucular
Isı pompaları
Damıtma ve rektifiye tesisleri
Eşanjörler
Gazla çalışan / güneş enerjili su ısıtıcıları
Kurutucular (ağaç, kağıt hamuru, kağıt, karton, seramik vb.)
Sıcak içecek ve yiyecekleri pişirmeye mahsus makineler
Tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizatörleri
Kağıt kalenderleri
Sıcak ve soğuk hadde makineleri
Silindirler
Tekstilde kullanılan kalenderler
Çamaşır kurutma makineleri
Krema ayırıcılar
Laboratuvar santrifüjleri
Su arıtma ve filtre cihazları
Şişe, kutu, çuval ve diğer kapları doldurma ve etiketleme makineleri
Diğer paketleme ve ambalaj makineleri
Sabit basküller
Tartarak doldurmaya elverişli baskül ve teraziler
Püskürtme tabancaları
Yangın söndürme cihazları
Hidrolik vinçler
Köprü ve kule vinçler
Lastik tekerlekli taşıyıcılar
Asansör
Konveyörler
Teleferikler
Yürüyen merdivenler
Buldozerler
Greyderler
Fore kazık çakma makineleri
Forkliftler
Hidrolik deliciler
Kazık çakma, sökme ve delme makineleri
Kırıcılar, kazıcılar
Paletli / tekerlekli ekskavatörler
Paletli / tekerlekli yükleyiciler
Kazıcı yükleyiciler (beko loder)
Sondaj makineleri
Tekerlekli ve diğer yol silindirleri
Yol silindiri
Arıcılığa mahsus makine ve cihazlar
Biçerdöverler
Hasat makineleri
Kümes hayvancılığına mahsus tüm makine ve ekipmanlar
Ot, saman, balya yapma makineleri
Silaj makinesi
Süt sağma makineleri ve sütçülükte kullanılan makine ve ekipmanlar
Şarap, elma şarabı, meyva suları veya benzeri içeceklerin imaline yönelik presler
Çay yapraklarını veya kahve çekirdeklerini işlemeye mahsus makine ve ekipmanlar
Değimencilikte kullanılan makine ve ekipmanlar
Ekmek, pasta, bisküvi imalat makineleri
Makarna imalat makineleri
Şekerleme, kakao ve çikolata imalat makineleri
Cilt makineleri
Finisaj makineleri
Kağıt ve karton hamuru üretim makineleri
Diğer kağıt ve karton makineleri
Foto dizgi makineleri
Matbaa harflerini eritme, dökme ve dizme makineleri
Matbaacılıkta kullanılan levha ve silindirler
Fleksografik baskı makinesi
Apre ve finisaj makineleri
Deri işleme makineleri
Dikiş makineleri
Dokuma tezgahları
Kuru temizleme makineleri (10 kg altı)
Mensucatı sarma ve kesme makineleri
Örgü makineleri
Ütü makineleri
Yıkama, ağartma ve boyama makineleri

Pompalar

Elektrikli / Elektrikli olmayan ocak ve fırınlar

Baskül ve teraziler

Açıklamalar
Leasing ile finanse edilmesi halinde, aşağıda yer alan ekipmanlara uygulanacak KDV oranı %1 olacaktır.
27 Aralık 2011 tarihli ve 1 Aralık 2013 tarihli tebliğler doğrultusunda, leasing ile finanse edilmesi halinde, aşağıda belirtilen makine ve ekipmanlara indirimli (%1) KDV uygulanmaktadır.
İndirimli KDV'den faydalanabilmek için, leasinge konu olacak makine ve ekipmanların sıfır(kullanılmamış) olması ve leasing kullanacak kişilerin, KDV mükellefi veya KDV mükellefiyeti olmayan,
bilanço esasına göre defter tutan işletme niteliğinde olması gerekmektedir.
Bir makine ve ekipmanın indirimli KDV'ye tabi olup olmadığı, ilgili makine ve ekipmanın Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonuna (GTİP) göre belirlenmektedir.

İNDİRİMLİ KDV LİSTESİ (GENİŞLETİLMİŞ LİSTE)
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu

Ana Ekipman Grubu

Örnek Alt Ekipman Grupları

84.54
84.56
84.57
84.58
84.59
84.60
84.61
84.62
84.63
84.64
84.65
84.68
84.77
84.74

Metal işleme ve muhtelif makineler

Döküm makineleri
Lehim, kaynak ve satıh tavlama makineleri
Metal işleme tezgahları
CNC ve torna tezgahları
Ağaç işleme tezgahları
Soğuk işleme (taş, seramik, beton, cam vb.) tezgahları
Kauçuk veya plastik işlemeye mahsus makineler

Maden makine ve ekipmanları

8479.10.00.00.19
8479.50.00.00.00
8479.89
8480.71.00.00.00
8480.79.00.00.00
85.01
85.02
8502.11
8502.12
8502.13
8502.20
8502.31
85.04
8515.80.10.10.00
8515.80.90.10.00
8515.80.90.90.00

Diğer makine ve cihazlar, sınai robotlar ve kalıplar

Beton veya harç karıştırıcıları (mikserler)
Kırmaya ve öğütmeye yönelik makineler
Madenleri tasnif etmeye, elemeye, yıkamaya yönelik makineler
Yol çizme, beton serme ve dökme makineleri dışındaki inşaat vb. işlerde kullanılan makineler
Sınai robotlar
Kendine özgü fonksiyonu olan diğer makine ve cihazlar
Kaçuk veya plastik kalıplar
Diğer kalıplar
Elektrik motorları
Elektrik transformatörleri
Endüktörler
Jeneratörler
Kesintisiz güç kaynakları (UPS)
Redresörler

Elektrik enerjisi üretim ve kontrol ekipmanları

Kaynak makineleri

Ultrasonik kaynak makineleri
Diğer kaynak makineleri

