VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN TUTARLAR

(01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere)
V.İ.V.K. Madde: 4

(Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Sıra No:48)

Aşağıda gösterilen intikaller veraset ve intikal vergisinden müstesnadır:

Tutar

a) Veraset tarikı ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası
olarak muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya;
b) Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hissesinde ……...

176,600.- TL

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde ……………….…...

353,417.- TL

c) Örf ve adete göre verilmesi mütad bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve
drahomalar (Gayrimenkuller hariç);
ç) Bilümum sadakalar;
d) İvazsız surette meydana gelen intikallerde………………………...........................
e) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı kanunda
tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde..............................................................

4.068.- TL
4.068.- TL

f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümulüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde
usulüne uygun olarak yaptıkları yardımlar;
g) Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim
cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla
bu aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini
doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harp malülleriyle şehit
yetimlerine tekel bayiilerinden ödenen paralar;
h) Harpte veya eşkıya müsademelerinde,manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar
neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet
mensuplarının füru ve karılarına ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul
olunan miktarın bir misli;
i) Borçlar Kanununun 242 nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın bağışlayandan
evvel vefatı halinde bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar;
j) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vuku bulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal
eden mallar (kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe.);
k) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan
mallar.
l) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticari plaka
satışından elde edilen paralardan, ticari, plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar.
m) (Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine
yapılacak iktisadi transferler ve yardımlar.
n) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür
varlıklarının veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN TUTARLAR

(01.01.2016 tarihinden geçerli olmak üzere)

V.İ.V.K. Madde: 4

(Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Sıra No:47)

Aşağıda gösterilen intikaller veraset ve intikal vergisinden müstesnadır:

Tutar

a) Veraset tarikı ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak
muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya;
b) Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hissesinde ……..…..……..

170,086.- TL

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde ………………..….………...

340,381.- TL

c) Örf ve adete göre verilmesi mütad bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar
(Gayrimenkuller hariç);
ç) Bilümum sadakalar;
d) İvazsız surette meydana gelen intikallerde…………………….…………...........................
e) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı kanunda
tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde.....................................................................

3.918.- TL
3.918.- TL

f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümulüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne
uygun olarak yaptıkları yardımlar;
g) Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim
cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu
aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış
bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harp malülleriyle şehit yetimlerine tekel
bayiilerinden ödenen paralar;
h) Harpte veya eşkıya müsademelerinde,manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar
neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füru
ve karılarına ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli;
i) Borçlar Kanununun 242 nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın bağışlayandan evvel
vefatı halinde bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar;
j) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vuku bulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden
mallar (kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe.);
k) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan
mallar.
l) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticari plaka
satışından elde edilen paralardan, ticari, plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar.
m) (Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak
iktisadi transferler ve yardımlar.
n) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının
veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN TUTARLAR

(01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere)

V.İ.V.K. Madde: 4

(Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Sıra No:46)

Aşağıda gösterilen intikaller veraset ve intikal vergisinden müstesnadır:

Tutar

a) Veraset tarikı ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak
muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya;
b) Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hissesinde ……..…..……..

161,097.- TL

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde ………………..….………...

322,392.- TL

c) Örf ve adete göre verilmesi mütad bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar
(Gayrimenkuller hariç);
ç) Bilümum sadakalar;
d) İvazsız surette meydana gelen intikallerde…………………….…………...........................
e) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı kanunda
tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde.....................................................................

3.711.- TL
3.711.- TL

f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümulüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne
uygun olarak yaptıkları yardımlar;
g) Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim
cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu
aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış
bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harp malülleriyle şehit yetimlerine tekel
bayiilerinden ödenen paralar;
h) Harpte veya eşkıya müsademelerinde,manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar
neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füru
ve karılarına ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli;
i) Borçlar Kanununun 242 nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın bağışlayandan evvel
vefatı halinde bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar;
j) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vuku bulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden
mallar (kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe.);
k) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan
mallar.
l) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticari plaka
satışından elde edilen paralardan, ticari, plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar.
m) (Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak
iktisadi transferler ve yardımlar.
n) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının
veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN TUTARLAR

(01.01.2014 tarihinden geçerli olmak üzere)
V.İ.V.K. Madde: 4

(Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Sıra No:45)

Aşağıda gösterilen intikaller veraset ve intikal vergisinden müstesnadır:

Tutar

a) Veraset tarikı ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak
muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya;
b) Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hissesinde ……………..

146,306.- TL

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde …………………………...

292,791.- TL

c) Örf ve adete göre verilmesi mütad bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar
(Gayrimenkuller hariç);
ç) Bilümum sadakalar;
d) İvazsız surette meydana gelen intikallerde…………………….…………...........................

3.371.- TL

e) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı kanunda
tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde.....................................................................

3.371.- TL

f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümulüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne
uygun olarak yaptıkları yardımlar;
g) Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim
cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu
aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış
bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harp malülleriyle şehit yetimlerine tekel
bayiilerinden ödenen paralar;
h) Harpte veya eşkıya müsademelerinde,manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar
neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füru
ve karılarına ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli;
i) Borçlar Kanununun 242 nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın bağışlayandan
evvel vefatı halinde bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar;
j) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vuku bulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden
mallar (kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe.);
k) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan
mallar.
l) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticari plaka
satışından elde edilen paralardan, ticari, plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar.
m) (Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak
iktisadi transferler ve yardımlar.
n) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının
veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN TUTARLAR

(01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere)
V.İ.V.K. Madde: 4

(Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Sıra No:44)

Aşağıda gösterilen intikaller veraset ve intikal vergisinden müstesnadır:

Tutar

a) Veraset tarikı ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak
muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya;
b) Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hissesinde ……………..

140,474.- TL

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde …………………………...

281,720.- TL

c) Örf ve adete göre verilmesi mütad bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar
(Gayrimenkuller hariç);
ç) Bilümum sadakalar;
d) İvazsız surette meydana gelen intikallerde…………………….…………...........................

3.244.- TL

e) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı kanunda
tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde.....................................................................

3.244.- TL

f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümulüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne
uygun olarak yaptıkları yardımlar;
g) Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim
cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu
aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış
bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harp malülleriyle şehit yetimlerine tekel
bayiilerinden ödenen paralar;
h) Harpte veya eşkıya müsademelerinde,manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar
neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füru
ve karılarına ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli;
i) Borçlar Kanununun 242 nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın bağışlayandan
evvel vefatı halinde bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar;
j) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vuku bulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden
mallar (kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe.);
k) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan
mallar.
l) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticari plaka
satışından elde edilen paralardan, ticari, plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar.
m) (Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak
iktisadi transferler ve yardımlar.
n) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının
veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN TUTARLAR

(01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere)
V.İ.V.K. Madde: 4

(Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Sıra No:43)

Aşağıda gösterilen intikaller veraset ve intikal vergisinden müstesnadır:

Tutar

a) Veraset tarikı ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak
muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya;
b) Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hissesinde ……………..

130.589,00 TL

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde …………………………...

261.336,00 TL

c) Örf ve adete göre verilmesi mütad bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar
(Gayrimenkuller hariç);
ç) Bilümum sadakalar;
d) İvazsız surette meydana gelen intikallerde…………………….…………...........................

3.010,00 TL

e) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı kanunda
tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde.....................................................................

3.010,00 TL

f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümulüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne
uygun olarak yaptıkları yardımlar;
g) Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim
cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu
aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış
bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harp malülleriyle şehit yetimlerine tekel
bayiilerinden ödenen paralar;
h) Harpte veya eşkıya müsademelerinde,manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar
neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füru
ve karılarına ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli;
i) Borçlar Kanununun 242 nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın bağışlayandan
evvel vefatı halinde bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar;
j) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vuku bulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden
mallar (kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe.);
k) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan
mallar.
l) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticari plaka
satışından elde edilen paralardan, ticari, plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar.
m) (Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak
iktisadi transferler ve yardımlar.
n) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının
veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN TUTARLAR

(01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere)
V.İ.V.K. Madde: 4

(Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Sıra No:42)

Aşağıda gösterilen intikaller veraset ve intikal vergisinden müstesnadır:

Tutar

a) Veraset tarikı ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak
muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya;
b) Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hissesinde ……………..

118.438,00 TL

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde …………………………...

237.018,00 TL

c) Örf ve adete göre verilmesi mütad bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar
(Gayrimenkuller hariç);
ç) Bilümum sadakalar;
d) İvazsız surette meydana gelen intikallerde…………………….…………...........................

2.730,00 TL

e) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı kanunda
tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde.....................................................................

2.730,00 TL

f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümulüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne
uygun olarak yaptıkları yardımlar;
g) Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim
cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu
aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış
bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harp malülleriyle şehit yetimlerine tekel
bayiilerinden ödenen paralar;
h) Harpte veya eşkıya müsademelerinde,manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar
neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füru
ve karılarına ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli;
i) Borçlar Kanununun 242 nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın bağışlayandan
evvel vefatı halinde bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar;
j) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vuku bulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden
mallar (kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe.);
k) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan
mallar.
l) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticari plaka
satışından elde edilen paralardan, ticari, plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar.
m) (Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak
iktisadi transferler ve yardımlar.
n) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının
veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler.

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN TUTARLAR

(01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere)
V.İ.V.K. Madde: 4

(Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Sıra No:41)

Aşağıda gösterilen intikaller veraset ve intikal vergisinden müstesnadır:

Tutar

a) Veraset tarikı ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak
muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya;
b) Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hissesinde ……………..

109.971,00 TL

Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde …………………………...

220.073,00 TL

c) Örf ve adete göre verilmesi mütad bulunan hediye, cihaz, yüzgörümlüğü ve drahomalar
(Gayrimenkuller hariç);
ç) Bilümum sadakalar;
d) İvazsız surette meydana gelen intikallerde…………………….…………...........................

2.535,00 TL

e) Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı kanunda
tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde...................................................................

2.535,00 TL

f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) fıkraları şümulüne giren şahısların statüleri gereğince maksatları içinde usulüne
uygun olarak yaptıkları yardımlar;
g) Amme idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı kanuna tabi müesseseler ve amme menfaatlerine hadim
cemiyetlerden veya emekli sandıklarından (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul ve yetimlere bağlanan aylıklarla bu
aylıklar dışında verilen emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve hizmet müddetlerini doldurmamış
bulunanların dul ve yetimlerine aylık yerine toptan yapılan ödemeler ve harp malülleriyle şehit yetimlerine tekel
bayiilerinden ödenen paralar;
h) Harpte veya eşkıya müsademelerinde,manevra ve talimler esnasında veyahut bunlarda aldığı yaralar
neticesinde ölen subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife esnasında ölen emniyet mensuplarının füru
ve karılarına ve ana ve babalarına intikal eden bütün mallar kıymetinden (b) fıkrasında kabul olunan miktarın bir misli;
i) Borçlar Kanununun 242 nci maddesine göre rücu şartı ile yapılan hibelerde bağışlananın bağışlayandan
evvel vefatı halinde bağışlayana rücu eden hibe edilmiş mallar;
j) Sağlar arasında ivazsız bir tarzda vuku bulan intikaller hariç olmak üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden
mallar (kuru mülkiyet halinde kaldığı müddetçe.);
k) Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara kuruluşu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan
mallar.
l) Plaka tahdidi uygulanan illerde Bakanlar Kurulu Kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticari plaka
satışından elde edilen paralardan, ticari, plakalı taşıt sahiplerine dağıtılan miktarlar.
m) (Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teşebbüslerine yapılacak
iktisadi transferler ve yardımlar.
n) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının
veraset ve intikal yoluyla devir ve iktisabına ilişkin işlemler.

