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Veraset İntikal Vergisi İstisna Tutarları ile Matrah Dilimleri 
Yeniden Belirlenmiştir. 

30.12.2022 tarih ve 32059 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 54 Seri 
No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile veraset intikal vergisi istisna 
tutarları ile matrah dilimleri yeniden belirlenmiştir.

01.01.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak İstisna Tutarları

01.01.2023 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları aşağıdaki şekilde 
uygulanacaktır:

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 1.015.747 
TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 2.032.742 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 23.387 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 
sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi 
Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 23.387 TL.

01.01.2023 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Matrah Dilimleri

01.01.2023 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen 
intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır:

İlgili Tebliğ’e buradan ulaşabilirsiniz. 
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Bilgener sahip olduğu yerel 
uzmanlığı, faaliyete başladığı 
1995 yılından beri kazandığı 
tecrübe ile ahenkli bir şekilde 
birleştiren Türkiye’nin öncü 
profesyonel hizmetler sağlayıcı 
grubudur.

Bilgener’in temel hedefi; 
Türkiye’de faaliyette bulunan 
yerel ve global girişimcilerin 
operasyonel olarak ihtiyaç 
duydukları üst düzey vergi, 
denetim ve danışmanlık 
hizmetlerini tek bir noktadan 
sunmak suretiyle işlerini daha 
verimli ve sağlıklı bir şekilde 
yürütmelerine yardımcı 
olmaktır.

Bilgener, müşterilerinin sınır 
ötesi muhasebe, denetim, 
vergi ve danışmanlık 
ihtiyaçlarına hizmet eden lider 
profesyonel hizmet 
firmalarının oluşturduğu 
Londra merkezli uluslararası 
bir birlik olan Morison
Global’ in 2002 yılından beri 
Türkiye bağımsız üyesidir.

https://bilgener.com

www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220915-11.pdf

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 
ntikallerde

vazsız 
ntikallerde

lk 1.100.000 TL için 1 10

Sonra gelen 2.600.000 TL için 3 15

Sonra gelen 5.500.000 TL için 5 20

Sonra gelen 10.900.000 TL için 7 25

Matrahın 20.100.000 TL’yi a an bölümü için 10 30
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