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1. Kapsam
5035 sayılı1 Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 40 ve 89 uncu maddelerinde, Katma
Değer Vergisi Kanununun ise 17 nci maddesinde yapılan değişikliklerle Maliye
Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde gıda bankacılığı kapsamında
bağışlanan gıda maddelerinin maliyet bedellerinin gelir veya kurumlar vergisi matrahının
tespitinde indirim konusu yapılması ve bu teslimlerin katma değer vergisinden istisna
edilmesine yönelik düzenlemelere yer verilmiştir.
Bu Tebliğ, Bakanlığımıza verilen yetki çerçevesinde gıda bankacılığı kapsamında
yapılacak bağışlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.
2. Bağışın Yapılacağı Dernek veya Vakıflar
Gıda maddesi bağışının dernek veya vakfa yapılmış olması gerekmektedir. İhtiyacı
bulunanlara doğrudan veya başka organizasyonlar aracılığıyla yapılacak gıda yardımlarının
yukarıda belirtilen maddeler kapsamında yapılmış bağış olarak değerlendirilmesi mümkün
değildir.
Bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı
bulunanlara gıda yardımı yapabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması gerekmektedir.
Bununla beraber, dernek veya vakfın başka alanlarda da faaliyet gösteriyor olmasının,
kamuya yararlı dernek veya vergiden muaf vakıf olup olmamasının uygulama açısından
herhangi bir önemi bulunmamaktadır.
3. Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği
Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda maddesi niteliğinde olması
gerekmektedir. Yapılacak bağışlar şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine
dağıtılmak üzere) yapılmalıdır.
Gıda maddesi niteliğini taşımayan veya şartlı olarak yapılmayan bağışlar, gıda
bankacılığı kapsamında yapılacak bağış olarak değerlendirilmeyecektir.
4. Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belge
Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesine eklenen hüküm çerçevesinde indirim
konusu yapılacak bağışlar, bağışa konu mal bedeli Vergi Usul Kanununun 232 nci
maddesinde belirtilen fatura düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka fatura ile
belgelendirilecek ve ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir.

Bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek fatura, bağış yapılan dernek
veya vakıf adına düzenlenecektir. Mal bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet
bedeli (yüklenilen katma değer vergisi hariç) yazılı olacaktır.
Faturada
"İhtiyaç
sahiplerine
yardım şartıyla
bağışlandığından
KDV
hesaplanmamıştır. " ibaresinin yer alması zorunludur.
Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde, yıllık
beyannamede yer alacak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak
işlemlerde bağışı yapan tarafından bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup,
varsa bağış yapılan malın edinimine ilişkin belgelerin saklanması zorunludur.
5. Dernek ve Vakıflarca Düzenlenecek Belge
Dernek ve vakıflar kendi mevzuatlarının öngördüğü belgeleri düzenleyecek ve bağış
yapanlara bir örneğini vereceklerdir.
Ticari faaliyetle uğraşanlarca düzenlenen faturalar dernek ve vakıf tarafından
muhafaza edilecektir.
6. Kayıt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim
Ticari işletmeye dahil malların (gıda maddelerinin) bağışlanması durumunda bu
malların maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesi çerçevesinde gider
kaydedilir. Bu işlem, faturanın bir yandan gelir bir yandan da gider kaydedilmesi suretiyle
gerçekleştirilir.
Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar 3065 sayılı Kanunun 17/2-b maddesine
göre katma değer vergisinden müstesnadır. Katma değer vergisi mükellefleri, bir
vergilendirme döneminde yaptıkları bağışların toplam tutarını ilgili dönem beyannamesinin
6 ve 7 nci satırlarına dahil etmek suretiyle beyanda bulunacaklardır.
Aynı Kanunun 30/a ve 32 nci maddelerine göre, kısmi istisna mahiyetindeki bu
teslimin (gıda maddesi bağışlarının) bünyesine giren katma değer vergisi tutarının indirim
konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, bağışın yapıldığı dönemde,
bağışlanan gıda maddelerinin iktisabı dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi tutarının
hesaplanması ve aynı döneme ait katma değer vergisi beyannamesinin 20. satırına dahil
edilmesi, aynı tutarın defter kayıtlarında "indirim KDV" hesaplarından çıkarılarak, gider
hesaplarına aktarılması gerekmektedir.
Bağışlanan gıda maddelerinin işletmeye dahil olmaması halinde ise, söz konusu malın
maliyet bedeli (KDV dahil) Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi çerçevesinde yıllık
beyannamenin bağış ve yardımlara ilişkin bölümüne yazılarak gelir vergisi matrahının
tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır.
7. Tebliğin Yayımından Önce Yapılan Bağışlar
Düzenlemenin yürürlük tarihi ile bu Tebliğin yayımı tarihi arasında gıda bankacılığı
kapsamında yapılan bağışlar için, bağışın yapılmış olduğu dernek veya vakıftan belge
alınmış olması yeterlidir.
Tebliğ olunur.
—————————————————
1 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun 2/1/2004 tarih ve mükerrer 25334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

