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Değerli müşterilerimiz;
Bu ayki bültenimizde, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 2012 yılı uygulamalarından bahsetmek
ve yaşanabilecek bir vefat sonrası, menfattarların veya kanuni varislerin karşı karşıya
kalacakları vergi yükümlülükleri ile ilgili önemli bilgiler verilecektir.
 Herkes için bir vasiyet ve yeterli limitlerle satın alınacak olan hayat sigorta
poliçeleri; vefat sonrası varislerin yaşayabileceği vergisel zorluklar için çözüm
imkanı sunmaktadır… (veraset ve intikal vergisi açısından)
* Murisin vefatı sonrası bir vasiyetin yokluğunda, kanuni mirasçılar ve paylar Sulh Hukuk
Mahkemesi‟nce belirlenmektedir.
Vasiyet bırakmadan vefat etme durumlarında, mal varlığının mirasçılara nasıl dağıtılacağı
konusu, geride kalan mirasçıların durumlarına göre değişkenlik göstermektedir. Mesela;




Vefat eden kişinin geride eşi ve üç çocuğu kaldığında miras paylaşımı; eşe ¼, diğer
her bir çocuğa yine ¼ olarak tayin edilecektir.
Vefat eden kişinin geride eş ve iki kardeşi kaldığı düşünüldüğünde, miras paylaşımı eşe
2/4, iki kardeşin her birine ise ¼ nispetinde olacaktır.
Merhum geride hiçbir varis bırakmadığı takdirde, mal varlığı Devletin malı olmaktadır.

* VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ;
Veraset ve intikal vergisi, her bir varisin aldığı miktar üzerinden alınan ve kademeli olarak artan
bir vergidir. Oranlar, vergilendirilebilir miras ve verici ile alıcı arasındaki ilişkiye bağlı olarak
değişkenlik göstermektedir.
Merhumun eş ve çocuklarının her biri kendilerine düşecek vergilendirilecek miktardan,
26.12.2011 tarihli Resmi Gazete‟de açıklanan Tebliğ‟e göre 2012 yılı için 130.589.-TL‟lik tutarı,
merhumun eş dışında hiçbir kanuni varisinin(çocuklar veya torunlar) bulunmaması durumunda,
hayatta olan eş için 261.336.-TL ‟lık tutarı vergiden istisna edilebilmektedir.
Beyanname verme süresi; Ölüm Türkiye‟de vuku bulmuş ve mükellefler Türkiye‟de ise ölüm
tarihini takip eden 4 ay içinde beyannamenin verilmesi gerekir. Yurtdışında bulunan mirasçılar
açısından bu süre 6 aydır.
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ;
VERGİ DİLİMİ, TL

VERGİ ORANI
Oran
Min. - Max.

180.000 TL’ye kadar

1% =

180.000 – 580.000 TL arası

3% = 1.800 –13.800TL

580.000 – 1.460.000 TL arası

5% = 13.800– 57.800TL

1.460.000 – 3.160.000 TL arası
3.160.000 TL üzeri için(örn.5mioTL)

0 – 1.800TL

7% = 57.800-176.800 TL
10%=176.800- 360.800TL
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İVAZSIZ İNTİKALLERDE; Bu tabir ile; Hibe yollu veya herhangi bir tarzda olan karşılıksız
kazanımlar kastedilmektedir. (Maddi ve manevi bir zarar mukabili verilen tazminatlar
ivazsız/karşılıksız sayılmaz.)
Yaşam esnasında kabul edilecek hibeler(kazanımlar) verici ile alıcı arasındaki ilişkiye bağlı
olarak %10‟dan %30‟a kadar kademeli olarak artan vergi dilimlerine tabi olmaktadır.
Hibe yolu ile yapılan intikallerde, 2012 verilerine göre; vergilendirilecek miktardan 3.010.-TL „si
istisna edilebilmektedir.
Beyanname verme süresi; Malların hukuken iktisap edildiği tarihi takip eden bir ay içinde..
HİBE DURUMUNDA TARİFE;
VERGİ DİLİMİ, TL

VERGİ ORANI
Oran
Min. - Max.

180.000 TL’ye kadar

10% =

180.000 – 580.000 TL arası

15% =18.000 –78.000TL

580.000 – 1.460.000 TL arası

20%=78.000 –254.000TL

1.460.000 – 3.160.000 TL arası

25%=254.000-679.000 TL

3.160.000 TL üzeri için(örn.5mioTL)

0 – 18.000TL

30%=679.000-1.231.000TL

* Ebeveyn, eş ve çocuklardan kabul edilen hibelere, mevcut uygulanan vergi miktarının %50‟si
uygulanmaktadır.
Hayat Sigortası Avantajları;
* Veraset ve İntikal Vergisi‟nin tahakkuk etmesi sonrası ödenmesi gereken vergi tutarının
vaktinde ödenebilmesi için; menfaattarlar lehine düzenlenmiş olan hayat sigorta poliçeleri, bu
aşamada yaşanabilecek maddi zorlukları bertaraf edebilecektir.
Bunun için, murisler henüz hayatta iken hayat sigortalarını ihmal etmemelidirler. Sigortalı yaşı
ilerledikçe teminat bulma zorluğu vb. sebeplerle karşılaşılmaması için ise; hem sigorta süresi
sonunda birikim teminatı hem de sigorta süresi içinde vefat risklerine karşı güvence sağlayan
“Uzun Süreli Birikimli Hayat Sigortaları”nı bu konudaki uygun çözüm önerileri olarak
sayabiliriz.
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak; hayat sigortaları veya diğer sigorta ihtiyaçlarınız ile ilgili
her türlü konuda sizlere destek olabilir ve var olan risklerinizin doğru ve uygun çözümler ile
güvence altına alınabilmesi için gerekli çalışmaları yapabiliriz.
Saygılarımızla.

GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ
HER TÜRLÜ SİGORTA İHTİYACINIZ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ
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