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KONU: DERNEK VE VAKIFLARA YAPILACAK NAKDİ VE AYNİ BAĞIŞLARIN İNDİRİM
KONUSU YAPILMASI VE BELGELENDİRİLMESİ HUSUSU.
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı 12.04.2019 tarih ve 62030549-125[10-2017/418]-299449 sayılı
özelgesinde;
Şirketinizin ayakkabı tabanı üretimi ve satışı faaliyeti ile iştigal ettiği, çeşitli kamu kurumlarına,
okullara, derneklere ve vakıflara ayni bağışlar yaptığınız, yapılan bağışların faturası ve irsaliyesi
düzenlenerek ve taşıma masrafları da karşılanmak üzere kargo şirketleri veya çeşitli taşımacılar
vasıtasıyla bağış yapılacak kurumlara gönderildiği, ayni bağış makbuzu temin edilemediği
durumlarda, bağışın ilgili kurum, dernek veya vakıf yetkililerince teslim alındığının yetkililerin fatura
veya sevk irsaliyesi üzerine bağışların teslim alındığına dair açıklama ile imza konulması veya
bağışların teslim alındığına dair ayrı bir tutanak düzenlenmesi veya bağışların teslim alındığının
şirketinize bir yazı ile bildirilmesi şeklinde tevsik edildiği durumlarda kurum kazancının tespitinde
indirim konusu yapılıp yapılmayacağı hususunda görü talep edilmektedir.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda, genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine,
belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına
çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara
makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine
kadar olan kısmının kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde
ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirilebileceği, bağış ve yardımların nakden
yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli
veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir
komisyonlarınca tespit edilecek değerinin esas alınacağı hükmüne yer verilmiştir.
Kurumlar Vergisi 1 seri no.lu Genel Tebliğinde ise;
Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince
indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve
yeterlidir.
Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması
durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi;
düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu
tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından
imzalanmış olması yeterlidir.
Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış olması
durumunda ise, bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge
düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve
miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca,
bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen
açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunacaktır.
Açıklamalarına yer verilmiştir.
Buna göre, mükelleflerce kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların
toplamının, o yıla ait kazançlarının %5'ine kadar olan kısmının, kurumlar vergisi matrahlarının
tespitinde yıllık beyanname üzerinde gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılması mümkün
bulunmaktadır.
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Dernekler Yönetmeliğinin 38 inci maddesinde, dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek
gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap
özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılacak ayni ve nakdi yardımların vakıflarca
ayni ve nakdi bağış makbuzları kullanılmaktadır.
Yapılan açıklamalar çerçevesinde;
-Kamuya yararlı derneklere ve Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara
gerek işletmenin aktifinden veya stokundan çekilmek gerekse dışarıdan satın alınmak
suretiyle yapılan ayni bağış ve yardımların indirim olarak dikkate alınabilmesi için
makbuz karşılığı yapılmış olması şarttır.
-Kamu kurum veya kuruluşlarına, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek
yapılan ayni bağış ve yardımlarda, Şirketinizin işletmeden çekip bağışladığı değerler
için fatura düzenlemesi; düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen
değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yardım olarak
alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması
indirimden yararlanılması açısından yeterlidir.
-Kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanacak ayni değerlerin şirketinizce dışarıdan
alınması durumunda ise ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından teslim alınacak
değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen
belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal
bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması; ayrıca bağışlanan değerlere ilişkin olarak
düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının
yetkililerinin imzasının bulunması yeterlidir.

Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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