
+  

 

 
 
MADDE METNİ   : 
 
 
MADDE 8 : BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ YER 
 
 
Madde 8- Beyannameler, 6 ncı maddenin (a) ve (b) fıkralarına giren 
hallerde vergi dairelerine, (c) fıkrasına giren hallerde Maliye 
Vekâletine verilir. 
 
Yabancı memleketlerde bulunan mükellefler beyannamelerini 
Türkiye konsolosluklarına verirler. 
 
Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya müştereken verilmesi 
caizdir. 
 
 
MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER : 
 
 
Tebliğ No  Bölüm
 
 1                             6a 
 
 
MADDEYE İLİŞKİN YORUM VE AÇIKLAMALAR : 
 
Beyannamelerin hangi hâllerde vergi dairesine hangi hâllerde Maliye 
Bakanlığına veya konsolosluklarımıza verileceğini düzenleyen bu madde 
hükmüne göre; 
 
• Veraset yoluyla gerçekleşen intikallerde ölen kimsenin,  
 
• Diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın 

ikametgâhının,  
 
• Hükmî şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu; 
 
yer vergi dairesine beyanname verilir. 6’ncı madde hükmüne göre aynı 
şekilde bu vergi daireleri tarhiyata yetkilidir. 
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Bu açıklamalarımıza göre yukarıdaki hâllerde beyannamenin nereye 
verileceği hususu Kanunun 6 ve 8’nci maddelerine göre hiç bir tereddüt 
doğurmayacak şekilde anlaşılabilmektedir. 
 
Muris veya tasarrufu yapan şahsın ikametgâhı yabancı bir memlekette 
ise vergi, Kanunun 6’ncı maddesine göre Türkiye'deki son ikametgâhının 
bulunduğu yer vergi dairesi tarafından tarh edilmesi gerekmektedir. 8’nci 
maddedeki ifadeye baktığımızda  
 
“Yabancı memleketlerde bulunan mükellefler beyannamelerini Türkiye 
konsolosluklarına verirler.” 
 
Hükmünü görmekteyiz. Bize göre bu hükmü bir amir hüküm olarak 
yorumlamamak gerekir. Yurt dışında ikamet eden yurttaşlarımızın ilgili 
ülkedeki Türk konsolosluğuna beyanname verebilmeleri kendilerine 
kolaylık sağlayan bir imkândır.  
 
Yurt dışında ikamet edenlerin veraset ve intikal vergisi beyannamelerini 
düzenleyerek Türkiye’de son ikametgahlarının bulunduğu yer vergi 
dairesine Türkiye’de hiç ikamet etmemişlerse Maliye Bakanlığına 
göndermeleri mümkündür.  
 
Beyannamenin konsolosluğa verilmesi hâlinde beyanname verme 
süreleri açısından beyannamenin konsolosluğa verildiği tarihin esas 
alınması gerekir.  
 
Yurt dışındaki konsolosluğumuza verilen beyannamede yer alan verginin 
taksitleri Maliye Bakanlığınca tarha yetkili vergi dairesi belirlendikten 
sonra bu vergi dairesi adına yurt dışından havale edilmek suretiyle 
ödenebilmektedir. 
 
Beyannamelerin mükellef tarafından kendi hisseleri itibariyle ayrı ayrı 
veya terekenin tümünü içerecek şekilde müştereken tek beyanname 
vermeleri mümkündür.  
 
Mükelleflerin ayrı ayrı beyanname vermeleri hâlinde kendielerine hemen 
tahakkuk fişi verilir. Bu beyannameler intikal sebebiyle açılan dosyada, 
tüm mirasçıların beyanda bulunana kadar tutulur. Daha sonra tüm bu 
beyannamelerin birbiri ile ilişkisi kurularak, gerekiyorsa servet takdiri ve 
nihai tarhiyata geçilir. 
 


