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Konu : Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları ve Tarife  

 

 

 1) İstisna Tutarları: 

 

2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiş 

ve 401 Sıra No 'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiştir. 

Buna göre, 01.01.2011 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 

üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları; 

— Evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 118.438 

TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 237.018 TL), 

— İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.730 TL, 

— Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 

2.730 TL. 

  

 olarak dikkate alınacaktır. 

 

  

 2) Tarife Değişikliği: 
 

  Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 16. maddesinde yer alan vergi tarifesi 

matrah dilimleri ile vergi oranları 01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak 

üzere şöyledir: 

 

Matrah 

Veraset Yoluyla 

İntikallerde Vergi 

Oranı (Yüzde) 

İvazsız 

İntikallerde Vergi 

Oranı (Yüzde) 
İlk 170.000 TL için 1 10 

Sonra gelen 370.000 TL için 3 15 

Sonra gelen 800.000 TL için 5 20 

Sonra gelen 1.600.000 TL için 7 25 

Matrahın 2.940.000 TL ’yi aşan bölümü için 10 30 
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 Öte yandan, bir şahsa ana, baba eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan 

ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin 

tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır. 

 

 5602 Sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen 

yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde ise oran % 10 olarak uygulanır. 

İkramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde, fatura değeri esas alınır. Bu tür müşterek 

bahis veya yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde, yukarıda l nolu bölümde 

belirtilen istisna tutarını aşan kısım üzerinden, müşterek bahis düzenleyen veya yarışma 

veya çekilişi düzenleyenlerce % l0 oranında vergi kesintisi yapılacak ve tevkif edilen bu 

vergiler, sorumlu sıfatıyla, ertesi ayın 20. günü akşamına kadar, sorumlular gerçek kişi 

ise ikametgahlarının, tüzel kişi ise kanuni veya işmerkezlerinin bulunduğu yer vergi 

dairesine beyan edilerek aynı süre içinde ödenecektir. 5602 Sayılı Kanunda tanımlanan 

şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde ikramiye 

kazananlar ise, bu ikramiyeler nedeniyle ayrıca veraset ve intikal vergisi beyannameleri 

vermeyeceklerdir. 
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