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Madde 43/13-a ‹stisnalar :

‹stisnalar :

Madde 4 - Afla¤›da gösterilen intikaller Veraset ve ‹ntikal Madde 4 - Afla¤›da gösterilen intikaller Veraset ve ‹ntikal
Vergisinden müstesnad›r :
Vergisinden müstesnad›r :

a) Veraset tariki ile intikal eden ev eflyas› ile murise ait zat a) Veraset tariki ile intikal eden ev eflyas› ile murise ait zat
eflyas› ve aile hat›ras› olarak muhafaza edilen tablo, k›l›ç, eflyas› ve aile hat›ras› olarak muhafaza edilen tablo, k›l›ç,
madalya gibi eflya ;
madalya gibi eflya ;
b) (4008 say›l› Kanunun 36 nc› maddesiyle de¤iflen bent Yürürlük: 6.7.1994) De¤erleri 10 uncu maddeye göre belirlenen
menkul ve gayrimenkul mallardan evlatl›klar da dahil olmak
üzere füru¤ ve eflten her birine isabet eden miras hisselerinin
33.328.000.000 liras› (1/1/2003 tarihinden itibaren
52.991.000.000.- lira - 35 seri no.lu GT ile 1.1.2004'den itibaren
68.093.000.000.- lira) (füru¤ bulunmamas› halinde efle isabet
eden miras hisselerinin 66.694.000.000.000 liras› (1/1/2003
tarihinden itibaren 106.043.000.000.- lira / 35 seri no.lu GT ile
1.1.2004'den itibaren 136.265.000.000.- lira);

b) (4008 say›l› Kanunun 36 nc› maddesiyle de¤iflen bent Yürürlük: 6.7.1994) De¤erleri 10 uncu maddeye göre
belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatl›klar da
dahil olmak üzere füru¤ ve eflten her birine isabet eden miras
hisselerinin 33.328.000.000 liras› (1/1/2003 tarihinden itibaren
52.991.000.000.- lira - 35 seri no.lu GT ile 1.1.2004'den
itibaren 68.093.000.000.- lira) (füru¤ bulunmamas› halinde efle
isabet eden miras hisselerinin 66.694.000.000.000 liras›
(1/1/2003 tarihinden itibaren 106.043.000.000.- lira / 35 seri
no.lu GT ile 1.1.2004'den itibaren 136.265.000.000.- lira);

c) Örf ve adete göre verilmesi mûtat bulunan hediye, cihaz, c) Örf ve adete göre verilmesi mûtat bulunan hediye, cihaz,
yüzgörümlü¤ü ve drahomalar (Gayrimenkuller hariç);
yüzgörümlü¤ü ve drahomalar (Gayrimenkuller hariç);

AÇIKLAMA

De¤ifltirilen f›kra bendi ile 7338 Say›l› Veraset ve ‹ntikal Vergisi Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f›kras›nda bent
s›ralamas›nda oluflan mükerrerlik giderilmektedir.
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Madde 43/13-a ç) Bilumum sadakalar;

d) (4008 say›l› Kanunun 36 nc› maddesiyle de¤iflen bent)
‹vazs›z suretle vaki intikallerin 770.000.000 liras› (1/1/2003
tarihinden itibaren 1.224.000.000.- lira / 35 seri no.lu GT ile
1.1.2004'den itibaren 1.572.000.000.-lira,);

e) (4008 say›l› Kanunun 36 nc› maddesiyle de¤iflen bent) Para
ve mal üzerine düzenlenen yar›flma ve çeliflkilerde kazan›lan
ikramiyelerin 770.000.000 liras› (1/1/2003 tarihinden itibaren
1.224.000.000.- lira / 35 seri no.lu GT ile 1.1.2004'den itibaren
1.572.000.000.-lira,);

KANUN MADDES‹N‹N YEN‹ fiEKL‹
ç) Bilumum sadakalar;

d) (4008 say›l› Kanunun 36 nc› maddesiyle de¤iflen bent)

‹vazs›z suretle vaki intikallerin 770.000.000 liras› (1/1/2003
tarihinden itibaren 1.224.000.000.- lira / 35 seri no.lu GT ile
1.1.2004'den itibaren 1.572.000.000.-lira,);

e) (4008 say›l› Kanunun 36 nc› maddesiyle de¤iflen bent) Para
ve mal üzerine düzenlenen yar›flma ve çeliflkilerde kazan›lan
ikramiyelerin 770.000.000 liras› (1/1/2003 tarihinden itibaren
1.224.000.000.- lira / 35 seri no.lu GT ile 1.1.2004'den itibaren
1.572.000.000.-lira,);

f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) f›kralar› flümulüne giren f) Üçüncü maddenin (a) ve (b) f›kralar› flümulüne giren
flah›slar›n statüleri gere¤ince maksatlar› içinde usulüne uygun flah›slar›n statüleri gere¤ince maksatlar› içinde usulüne uygun
olarak yapt›klar› yard›mlar;
olarak yapt›klar› yard›mlar;
g) Amme idare ve müesseseleri ve 3659 say›l› Kanuna tabi g) Amme idare ve müesseseleri ve 3659 say›l› Kanuna tabi
müesseseler ve amme menfaatlerine hadim cemiyetlerden veya müesseseler ve amme menfaatlerine hadim cemiyetlerden veya
emekli sand›klar›ndan (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul emekli sand›klar›ndan (Veya bu mahiyetteki kurumlardan) dul
ve yetimlere ba¤lanan ayl›klarla bu ayl›klar d›fl›nda verilen ve yetimlere ba¤lanan ayl›klarla bu ayl›klar d›fl›nda verilen
emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve emekli ikramiyeleri ile dul ve yetim evlenme ikramiyeleri ve
hizmet müddetlerini doldurmam›fl bulunanlar›n dul ve hizmet müddetlerini doldurmam›fl bulunanlar›n dul ve
yetimlerine ayl›k yerine toptan yap›lan ödemeler ve harb yetimlerine ayl›k yerine toptan yap›lan ödemeler ve harb
malûlleriyle flehit yetimlerine tekel bey'iyelerinden ödenen malûlleriyle flehit yetimlerine tekel bey'iyelerinden ödenen
paralar;
paralar;
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Madde 43/13-a h) Harbde veya eflkiya müsademelerinde, manevra ve talimler h) Harbde veya eflkiya müsademelerinde, manevra ve talimler
esnas›nda veyahut bunlarda ald›¤› yaralar neticesinde ölen
subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife
esnas›nda ölen emniyet mensuplar›n›n füru ve (4369 say›l›
Kanunun 81/N maddesiyle de¤iflen ibare Yürürlük: 29.7.1998)
efllerine ve ana ve babalar›na intikal eden bütün mallar
k›ymetinden (b) f›kras›nda kabul olunan miktar›n bir misli;

esnas›nda veyahut bunlarda ald›¤› yaralar neticesinde ölen
subay, astsubay ve erlerin (Jandarma dahil) kezalik vazife
esnas›nda ölen emniyet mensuplar›n›n füru ve (4369 say›l›
Kanunun 81/N maddesiyle de¤iflen ibare Yürürlük: 29.7.1998)
efllerine ve ana ve babalar›na intikal eden bütün mallar
k›ymetinden (b) f›kras›nda kabul olunan miktar›n bir misli;

j) (2353 say›l› Kanunun 1 inci maddesiyle de¤iflen bent) Sa¤lar
aras›nda ivazs›z bir tarzda vukubulan intikaller hariç olmak
üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden mallar (Kuru mülkiyet
halinde kald›¤› müddetçe);

j) (2353 say›l› Kanunun 1 inci maddesiyle de¤iflen bent) Sa¤lar
aras›nda ivazs›z bir tarzda vukubulan intikaller hariç olmak
üzere kuru mülkiyet halinde intikal eden mallar (Kuru mülkiyet
halinde kald›¤› müddetçe);

l) (3393 say›l› Kanunun 1 inci maddesiyle eklenen bent) Plaka
tahdidi uygulanan illerde Bakanlar kurulu Karar› ile yetkili
k›l›nan trafik komisyonlar›nca ticari plaka sat›fl›ndan elde edilen
paralardan, ticari plakal› tafl›t sahiplerine da¤›t›lan miktarlar.

l) (3393 say›l› Kanunun 1 inci maddesiyle eklenen bent) Plaka
tahdidi uygulanan illerde Bakanlar kurulu Karar› ile yetkili
k›l›nan trafik komisyonlar›nca ticari plaka sat›fl›ndan elde
edilen paralardan, ticari plakal› tafl›t sahiplerine da¤›t›lan
miktarlar.

i) Borçlar Kanununun 242'nci maddesine göre rücu flart› ile i) Borçlar Kanununun 242'nci maddesine göre rücu flart› ile
yap›lan hibelerde ba¤›fllanan›n ba¤›fll›yandan evvel vefat› yap›lan hibelerde ba¤›fllanan›n ba¤›fll›yandan evvel vefat›
halinde ba¤›fll›yana rücu eden hibe edilmifl mallar;
halinde ba¤›fll›yana rücu eden hibe edilmifl mallar;

k) (903 say›l› Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen bent) k) (903 say›l› Kanunun 5 inci maddesiyle eklenen bent)
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan Vak›flara kuruluflu Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tan›nan Vak›flara
için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar.
kuruluflu için veya kurulduktan sonra tahsis olunan mallar.
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Madde 43/13-a m) (5234 Say›l› Kanunun 8 inci maddesiyle eklenen bent; m)

Yürürlük: 1.1.2005) Genel bütçeye dahil dairelerle katma n) (5281 Say›l› Kanun’un 43/13-a’nc› maddesi ile teselsül
bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi teflebbüslerine ettirilen bent. Yürürlük: 31/12/2004) Genel bütçeye dahil
yap›lacak iktisadi transferler ve yard›mlar.
dairelerle katma bütçeli idareler bütçelerinden kamu iktisadi
(4008 say›l› Kanunun 36 nc› maddesiyle de¤iflen f›kra) (b), (d) teflebbüslerine yap›lacak iktisadi transferler ve yard›mlar.
(e) bentlerine göre, her bir takvim y›l›nda uygulanacak istisna (4008 say›l› Kanunun 36 nc› maddesiyle de¤iflen f›kra) (b), (d)
hadleri, önceki y›lda uygulanan istisna hadlerine bu y›la iliflkin (e) bentlerine göre, her bir takvim y›l›nda uygulanacak istisna
olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyar›nca belirlenen hadleri, önceki y›lda uygulanan istisna hadlerine bu y›la iliflkin
yeniden de¤erleme oran›nda art›fl yap›lmak suretiyle tespit olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyar›nca belirlenen
olunur. Art›r›m s›ras›nda 1 milyon liraya kadar olan tutarlar yeniden de¤erleme oran›nda art›fl yap›lmak suretiyle tespit
dikkate al›nmaz.
olunur. Art›r›m s›ras›nda 1 milyon liraya kadar olan tutarlar
dikkate al›nmaz.
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Madde 43/13- ‹htiyat Tedbirleri :
‹htiyat Tedbirleri :
b
Madde 18 - Veraset ve ‹ntikal Vergisi matrah›na girmesi Madde 18 - Veraset ve ‹ntikal Vergisi matrah›na girmesi
icabeden mallar›n kaç›r›laca¤›n› anlat›r karinelerin bulundu¤u
hallerde vergi dairesince Türk Kanunu Medenisinin 532'nci
maddesinin 3 numaral› f›kras›na istinaden tereke defterinin
yap›lmas› istenebilir.

icabeden mallar›n kaç›r›laca¤›n› anlat›r karinelerin bulundu¤u
hallerde vergi dairesince (5281 Say›l› Kanun’un 43/13-b’nci
maddesi ile de¤ifltirilen ibare. Yürürlük: 31/12/2004)Türk
Medeni Kanununun 590 ›nc› maddesinin (3) numaral›
f›kras›na istinaden tereke defterinin yap›lmas› istenebilir.

AÇIKLAMA

Medeni Kanunda yap›lan madde numaras› de¤iflikli¤ine paralel olarak düzeltme yap›lmaktad›r.
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