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   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Şirketinizin ayakkabı tabanı üretimi ve satışı faaliyeti ile
iştigal  ettiği,  Şirketinizce  Sosyal  Yardımlaşma  ve  Dayanışma  Vakıflarına  ayakkabı,  yiyecek,
giyecek... vb. ayni bağışlar yapıldığı, Şirketinizce ayni olarak bağışlanan mallarla ilgili fatura veya
sevk irsaliyesi düzenlenerek söz konusu vakıflara gönderildiği, bazı durumlarda da vakıflarca ayni
yardım  tutanağı  düzenlenerek  tarafınıza  ulaştırıldığı  belirtilerek  söz  konusu  ayni  bağış  ve
yardımların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile belge düzeni
hususunda bilgi talep edildiği anlaşılmakta olup konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda
açıklanmıştır.

            3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun "Vakıflar" başlıklı 7 nci
maddesinde;

            "Bu Kanunun amacına uygun faaliyet ve çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara
nakdî ve aynî yardımda bulunmak üzere her il ve ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları
kurulur.

            ..."

            hükmü yer almaktadır.

            Aynı Kanunun "Muafiyetler" başlıklı 9 uncu maddesinde;

            "Bu Kanunla kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları;

            a) Kurumlar Vergisinden, (iktisadi işletmeler hariç),

            b) Yapılacak bağış ve yardımlar sebebiyle Veraset ve İntikal Vergisinden,

            c) Sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar ve yapacakları tüm muameleler dolayısıyla her
türlü vergi, resim, harç ve fonlardan,
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            d) Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğünce vakıflardan tahsil edilen teftiş ve denetleme
masraflarına katılma paylarından,

            e) Her türlü döner sermaye ücretlerinden,

            Muaftır.

            Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu
bağış ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından indirilebilir." hükmü yer almaktadır.    

            Buna göre, 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Vakıflarına yapılan ayni ve nakdi bağışların anılan Kanun ve ilgili mevzuata uygun belgelerle tevsik
edilmesi  halinde,  bu  bağışların  tamamının  kurumlar  vergisi  matrahının  tespitinde  beyanname
üzerinde kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise
bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz
dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi
için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.


