
 

DENET DUYURU 

Sayı : 2021/127 

Duyuru Tarihi       : 20.09.2021 
Duyuru No            : 2021/127 
 
 
Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan ; 
 
 
“MİRASÇILARIN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ REHBERİ 
İLE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN BEYANI BROŞÜRÜ 
YAYINLANDI 
 
 
Veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) olarak malların bir 
şahıstan diğer şahsa intikalinde veraset ve intikal vergisi 
beyannamesinin ne zaman ve nasıl verileceğine ilişkin 
açıklamaların yer aldığı “Mirasçıların Vergisel 
Yükümlülükleri Rehberi” ile “Veraset ve İntikal Vergisinin 
Beyanı Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur. 

Söz konusu Rehber ve Broşür’de; 
 
• Veraset ve intikal vergisinin konusu ve vergiyi doğuran olay,  
• Veraset ve intikal vergisinde muafiyetler ve istisnalar, 
• Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin verilmesinde 

dikkat edilmesi gereken hususlar, 
• Veraset ve intikal vergisinin beyanı, beyannamenin verilme 

şekilleri ve zamanı, 
• Beyannameye eklenecek belgeler, 
• Veraset ve intikal vergisi matrahının tespitinde 

indirilebilecek borç ve giderler, 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 

şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş., bağımsız üye kuruluşlardan 

oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 

 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 

Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 

denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dahil dünya çapında 91.054 kişi 

çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 

geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 

değerlendirilmelidir. Özel durumlarla ilgili 
olarak, mesleki görüş ve yardım almadan, 
bu yayına dayanarak uygulamalarda 

bulunulmamalıdır. Bu konuların kendi özel 
durumunuza ilişkin etkilerini görüşmek için 
BDO Yayıncılık A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. 

Bu yayındaki bilgilere dayanarak belli 
eylemlerde bulunmak veya bulunmamak 

nedeniyle doğabilecek zararlar nedeniyle, 
BDO Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları 
ile yazarları herhangi bir yükümlülük veya 

sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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• Verginin oranı, ödeme yeri ve zamanı, 
• Diğer vergisel yükümlülükler, 

 
gibi konularda genel bilgilere yer verilmiştir.  
  
Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberine ulaşmak için tıklayınız. 
 
Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürüne ulaşmak için tıklayınız.” 
 
 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/mirascilarin_vergisel_yukumlulukleri_rehberi_2021.pdf
https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/veraset_ve_intikal_vergisinin_beyani_2021.pdf

