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SİRKÜLER NO: POZ-2020 / 129          İST, 31.12.2020 
 
 
ÖZET: 
 

 2021 yılında uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi ve istisna tutarları 
 

 
2021 YILINDA UYGULANACAK  

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ  TARİFESİ VE  İSTİSNA TUTARLARI 
 
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda yeralan vergi tarifesi hadleri ve istisna tutarları 2021 yılı 
başından geçerli olmak üzere 2020 yılı yeniden değerleme oranı dikkate almak suretiyle arttırılmış 
olup, yeni tutarlar 29 Aralık 2020 tarihli 31349 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 52 
Seri No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. 
 
Buna göre 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen 
intikallerde uygulanacak tarife ve istisna tutarları aşağıdaki şekildedir: 
 

  

Matrah 

Verginin Oranı (%) 

Veraset Yoluyla 

İntikallerde 
İvazsız İntikallerde 

İlk                            380.000 TL için 1 10 
Sonra gelen              900.000 TL için 3 15 
Sonra gelen           1.900.000 TL için 5 20 
Sonra gelen           3.600.000 TL için  7 25 
Matrahın               6.780.000 TL’yi aşan bölümü için  10 30 

 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda yer alan istisna tutarları 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 
aşağıdaki şekilde değişmiştir: 

 Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL  
(füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL), 
 

 İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL, 

 

Bir şahsa ana, baba eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) 
ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yeralan oranların yarısı uygulanarak 
vergi hesaplanmaktadır. 
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 Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları 
Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan 
şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL.  

 
Saygılarımızla… 

  
  

 


