TANITIM

AVUSTRALYA HAYIR KURUMLARI
VE KAR AMACI GÜTMEYEN
KURULUŞLAR KOMİSYONU
(THE AUSTRALIAN CHARITIES
AND NOT-FOR-PROFITS COMMISSION)

Avustralya Hayır Kurumları ve
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
Komisyonu (ACNC), hayır işlerini
düzenleyen bağımsız bir Federal
Devlet kurumudur.

Görevimiz

ACNC hayır kurumlarını kayda geçirir ve kamu
güvenini sağlamaları ve yürüttükleri çalışmaları
desteklemek amacıyla onlarla birlikte çalışır.

■■ hayır kurumları ile ilgili bilgilendirici bir listeyi içeren

ACNC:
■■ hayır kurumlarını kayda geçirir
■■ yükümlülüklerini anlamaları ve yerine getirmeleri için

hayır kurumlarına bilgi, rehberlik, tavsiye ve diğer tür
destekler sağlar
çevrimiçi ve kamusal bir ACNC Kayıt sistemini
sürdürür

■■ hayır kurumlarının hükümete bilgi vermek için

Konuştuğunuz dilde bilgi
Konuştuğunuz dilde bilgi almak istemeniz durumunda
lütfen ACNC’i, Yazılı ve Sözlü Çeviri Servisi aracılığıyla
görüşmek üzere, 13 14 50 numaralı telefondan arayın.

Hayır kurumu nedir?
Bir çok kuruluş topluma yardım amacıyla çalışmalar
yürütür. Bu kuruluşların yalnızca bazıları hayır
kurumlarıdır. Hayır Kurumu tanımının özel yasal
bir anlamı bulunmaktadır.
Kuruluşunuz, kar amacı gütmeden kamu için
çalışmalar yürütmesi ve bu çalışmaların aşağıda
belirtilen amaçlara yönelik olması durumunda,
bir hayır kurumu olarak kabul edilebilir:
■■ sağlığı geliştirme
■■ eğitimi geliştirme ya da
■■ toplum yararına yönelik başka bir amaç.

kullanacakları daha basit bir rapor hazırlama
sistemi geliştirmelerine yardımcı olur.

Yeni ACNC, hayır kurumları için ne
anlama gelmektedir
ACNC’ye kaydolmak isteğe bağlıdır ancak Australian
Taxation Office (ATO)’nun sağladığı hayır kurumları
vergi indiriminden ve diğer Commonwealth
avantajlarından yararlanmak için bağlı olduğunuz hayır
kurumu’nun ACNC’ye kaydolması gerekmektedir.
ACNC kayıt işlemini yönetir ve ATO vergi indirim
uygulamalarını sürdürür.
Kuruluşunuzun 3 Aralık 2012 tarihinden önce ATO
tarafından bir hayır kurumu olarak onaylanması
durumunda, ACNC’de de otomatik olarak kaydı
yapılacaktır.
Ayrıca, hayır kurumunuzun ACNC Kayıtlarında bulunup
bulunmadığını websitemizi ziyaret ederek de kontrol
edebilirsiniz ya da bizlerle ilişki kurabilirsiniz.

Bazı dini gruplar, yaşlı bakım evleri, engellilere hizmet
kuruluşları, hayvanları koruma dernekleri, sanat ve
kültür grupları ya da doğayı koruma grupları, hayır
kurumlarına örnek olarak sayılabilir.

Aşağıda belirtilen kanallardan bizimle ilişki kurun:
acnc.gov.au adresli websitesini ziyaret edin
13 ACNC’yi telefonla arayın
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Kaydolmak hayır kurumları için ne
anlama gelir

Vergi indirimi konusunda daha
fazla bilgi

Hayır kurumunuzun kaydını ACNC’ye yaptırmanız
birçok yarar sağlar. Bu yararlar aşağıda
açıklanmaktadır:

Aynı kayıt formunda vergi indirimleri için başvuruda
bulunabilirsiniz. ATO’nun, ‘Kar amacı gütmeyen
kuruluşlar için temel vergi bilgileri’ adı altında, vergi
indirimleri konusunda ayrıntılı bilgiler içeren bir rehber
yayını (İngilizce) bulunmaktadır. Bu rehberi, ATO’nun
ato.gov.au adresli websitesinde ‘NAT 7966’ referans
numarasıyla arayarak bulabilirsiniz.

■■ ATO tarafından sağlanacak olan, hayır işlerinde

Federal Devlet vergi indirimleri için başvuruda
bulunma hakkı

■■ Federal Devlet yasaları gereğince diğer indirimler,

muafiyetler ya da ödeneklerden yararlanma

■■ Avustralya’da kayıtlı hayır kurumu olarak tanınma ve
■■ çevrimiçinde, ACNC’nin kayıtlarında ücretsiz olarak

yer almak.

Ayrıca, hayır kurumunuzun ACNC’ye kayıtlı
bulunması durumunda, kayıt tutmak,
bizi bilgilendirmek ve kurumunuz ile ilgili
ayrıntılardaki değişiklikleri bize iletmek
gibi sorumluluklarınız da bulunmaktadır.
charity.acnc.gov.au adresli internet sitesini
ziyaret edin.

Nasıl kaydolunur

Bizimle ilişki kurun
ACNC ile ilişki kurmak için birçok yol bulunmaktadır:
İnternet sitesi: acnc.gov.au
E-posta: advice@acnc.gov.au
Telefon: 1
 3 22 62 (İngilizce)
13 14 50 (konuştuğunuz dilde)
Faks: 1300 232 569
Posta: G
 PO Box 5108
Melbourne, VIC 3001

Sosyal medya:

Twitter

YouTube Facebook

Hayır kurumunuzun kaydını, acnc.gov.au adresli
internet sitesinde yaptırabilirsiniz. Bir Avustralya
İşletme Numara’nızın (ABN) bulunması gerekecektir.
Anılan websitesinde, kaydolmanız için yardımcı olacak
adım adım yol gösterici açıklamalar bulacaksınız.
Kayıt işlemine başlamadan önce, kurumunuz ile ilgili
ayrıntılar (ABN gibi), kurumunuzun yaptığı işler ve
kuruluş amacını açıklayan belgeler, mali bilgiler (gelir,
bağışlar ve harcamalar gibi) ve yönetim kurulunuz ya
da komitenizde bulunan kişilerle (sorumlu kişiler) ilgili
ayrıntılar dahil, bazı bilgiler derlemeniz gerekecektir.
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Aşağıda belirtilen kanallardan bizimle ilişki kurun:
acnc.gov.au adresli websitesini ziyaret edin
13 ACNC’yi telefonla arayın

