Nasıl bağışlayabilirim?
1

2

İşletmeme ait olmayan gıda vb.
maddeleri bağışlayabilir miyim?

Gıda bankacılığı
kapsamında yapılan
bağış için fatura kesilir

Bağışlanacak maddeler işletmenize ait olmasa da gıda
bankacılığı kapsamında bağışta bulunabilirsiniz
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Kesilen fatura
İHH’ya göre düzenlenir

BAĞIŞÇI

İHH İNSANİ YARDIM
VAKFI
BÜYÜK KARAMAN
CAD.
TAYLASAN SOK. NO
:3
FATİH / İSTANBUL
VERGİ DAİRESİ-NO
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Bağışçı aynı malzemeyi
içeren kendi faturasını
İHH adına, uygun fatura
ibaresiyle düzenler
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İşletmeye ait olmayan
durumlarda söz konusu
malın KDV dahil
bedeli gelir vergisi
beyannamesinde bağış ve
yardımlar kısmına yazılarak
gelir vergisi indirimi olarak
kabul edilir

: FATİH 478013607
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3

Mal bedeli olarak
faturada, bağışa konu malın
maliyet bedeli (yüklenilen katma
değer vergisi hariç) yazılır*
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Faturada
“ihtiyaç sahiplerine yardım
şartıyla bağışlandığından
KDV hesaplanmamıştır”
ibaresi yazılır

5

Bağışlanacak
malzemenin alış
faturası bağışçı
adına düzenlenir

Taşıma için sevk
irsaliyesi hazırlanır

*Gıda Bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar
3065 sayılı Kanununun 17/2-b maddesine göre katma
değer vergisinden müstesnadır.

Gıda Bankacılığı hakkında

ihh.org.tr/gida-bankaciligi adresinden veya
0212 631 21 21 numaralı telefondan ayrıntılı

bilgi alabilirsiniz

İşletme sahibi olarak
her türlü gıda, temizlik,
giyecek ve yakacak
malzemelerini ihtiyaç
sahiplerine bağışlayabilir,
yaptığınız bağışı gider
olarak kaydedebilirsiniz.

Gıda
Bankacılığı
nedir?

İşletme sahibi olarak
her türlü gıda,
temizlik, giyecek ve
yakacak malzemelerini
ihtiyaç sahiplerine
bağışlayabilir, yaptığınız
bağışı gider olarak
kaydedebilirsiniz.

Neden gıda bankacılığına ihtiyaç var?
Dünya genelinde Gıda Bankaları aracılığıyla
6,5 milyon kişiye 540 bin ton gıda ve temel
ihtiyaç dağıtımı yapılıyor.

Gıda Bankacılığı organizasyonu, uygun
malzemeleri bağış yoluyla depolar, doğrudan veya yardım kuruluşları vasıtasıyla
ihtiyaç sahiplerine ulaştırır.
İHH Gıda Bankacılığı uygulaması ile ayni
bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı
amaçlıyor.

Bağışlanacak maddelerin
gıda, temizlik, giyecek ve
yakacak türünden olması
gerekmektedir.
(Son kullanım tarihi geçmiş veya son kullanım tarihi çok yaklaşmış ürünler
Gıda Bankacılığı kapsamında bağış olarak kabul edilmez.)

Her yıl Türkiye’de
325bin ton gıda imha
ediliyor

Gıda bankacılığının
avantajları nelerdir?

İsrafın tahmin
edilen tutarı

Bağış içeriği işletmenize
aitse maliyetlerin
tamamı gider olarak
kaydedilir

Türkiye’de her

Gıda bankacılığı ile
yapılan bağışlarınız

414milyar TL

Bağışa uygun malzemeleri kendisi tedarik
eden veya başkası üzerinden tedarik edip
faturalandıran işletmeler Gıda Bankacılığı
adı verilen organizasyon ile avantajlı bağış
imkanı elde etmektedirler.

Neler bağışlayabilirim?

7kişiden
1’i yoksulluk

sınırının altında yaşıyor

Türkiye’de

3,5milyondan
fazla mülteci
bulunmakta

KDV’den istisna
tutulur

