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1. Giri(:
Birikimli, birikimsiz ve karma sigorta poliçeleri kapsam"nda sigortal"n"n ölümü üzerine kanuni
mirasç"lar"na veya poliçe lehdarlar"na yap"lacak ödemelerle Veraset ve ntikal Vergisi Kanunun 17 nci
maddesi kapsam"ndaki sigorta tazminatlar"n"n veraset ve intikal vergisi yönünden nas"l
de*erlendirilece*i hususu bu sirkülerin konusunu olu)turmaktad"r.
Öte yandan, konuya ili)kin olarak daha önce aç"klamalar"n bulundu*u 59 numaral" Gelir Vergisi
Sirkülerinin 4. bölümünde yer alan karma poliçelere ili)kin ödemelerin veraset ve intikal vergisine
yönelik uygulamas" bu sirkülerle a)a*"daki )ekilde belirlenmi)tir.
2. Yasal Düzenleme:
7338 say"l" Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti uyru*unda
bulunan )ah"slara ait mallar ile Türkiye'de bulunan mallar"n veraset yoluyla veya herhangi bir suretle
olursa olsun ivazs"z bir )ekilde bir )ah"stan di*er )ahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi
oldu*u; Kanunun 2 nci maddesinin (c) bendinde "veraset" tabirinin miras vasiyet ve miras mukavelesi
gibi ölüme ba*l" tasarruflar", (d) bendinde de, "ivazs"z intikal" tabirinin, hibe yoluyla veya herhangi bir
tarzda olan ivazs"z iktisaplar" ifade etti*i, bu bendin parantez içi hükmünde de maddi ve manevi bir
zarar kar)"l"*" verilen tazminatlar"n ivazs"z say"lmayaca*" hükme ba*lanm")t"r.
Di*er taraftan, Kanunun 17 nci maddesinde;
"Amme idare ve müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta irketleri, sair irket ve
müesseseler, mahkemeler ve icra daireleri istihkak sahiplerine bu verginin mevzuuna giren herhangi
bir muamele dolay s yla para ve senet verebilmek için evvelemirde verginin ödenmi oldu una dair
vergi dairesinden verilmi bir tasdikname talebederler.
Tasdikname ibraz etmeyen hak sahiplerinin istihkaklar ndan, veraset yoluyla intikallerde yüzde be ,
ivazs z intikallerde yüzde onbe oran nda vergi kar l olarak tevkifat yapt ktan sonra, bakiyesini
verebilirler. Tevkifat yapanlar, tevkif ettikleri paray en geç bir hafta içinde bulunduklar yerin mal
sand na yat rmaya ve keyfiyeti ba l bulunduklar vergi dairesine yaz ile bildirmeye mecburdurlar.
Tevkifat yapmadan para ve senet verenlerle tevkif ettikleri paray yukar da belirtilen süre içinde mal
sand na yat rmayanlardan (Hakimler hariç), tevkif etmeye ve yat rmaya mecbur olduklar paralar
Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümlerine göre gecikme zamm tatbik edilerek
tahsil edilir. Tevkifat yapan ilgili kurulu lar n, bu görevleri süresinde yerine getirmeyen

sorumlular ndan, tevkif etmeye ve yat rmaya mecbur olduklar paralar n %10'u oran nda ayr ca ceza
tahsil olunur."
hükmü yer almaktad"r.
Buna göre, birikimli, birikimsiz ve karma sigorta poliçeleri kapsam"nda yap"lan ödemelerle Kanunun 17
nci maddesi kapsam"ndaki sigorta tazminatlar"na ili)kin olarak Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun
uygulamas" aç"s"ndan a)a*"daki aç"klamalar do*rultusunda i)lem yap"lmas" gerekmektedir.
3. Birikimsiz Sigorta Poliçesi Uygulamas :
Hayat sigorta poliçesine istinaden sigortal"n"n ecelen vefat etmesi sonucu mirasç"lar"na sigorta
)irketince yap"lan vefat tazminat" ödemelerinin, terekeye dahil edilerek veraset ve intikal vergisine tabi
tutulmas" gerekir. Sigorta akdinde mirasç" olmayan üçüncü bir )ah"s lehdar olarak gösterilmi) ise bu
takdirde lehdara ödenecek miktar"n tamam" ivazs"z iktisap olarak vergiye tabi olacakt"r.
Ferdi kaza kapsam"nda bulunan sigortal"n"n kaza sonucu ölümü halinde, sigorta )irketince ödenen
tazminat, sigortal"n"n yoklu*u nedeniyle yak"nlar"n"n u*rayacaklar" maddi zarar ve manevi "zd"rab"n
sigorta sözle)mesine dayan"larak k"smen olsun tazmini ve telafisi amac"n" ta)"d"*"ndan ödenecek
sigorta tazminat"n"n yukar"da belirtilen Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin
parantez içi hükmüne istinaden vergilendirilmemesi gerekir.
Ancak, ferdi kaza sigortas" kapsam"nda bulunan sigortal"n"n üçüncü ki)i lehine sigorta sözle)mesi
yapmas" veya böyle bir ki)iyi sonradan lehdar tayin etmesi durumunda, sigortal" ki)inin kaza sonucu
ölümü üzerine sigorta )irketince mirasç" olmayan üçüncü ki)iye ödenecek vefat tazminat" maddi ve
manevi bir tazminat olarak kabul edilemeyece*inden, ödenecek miktar ivazs"z bir iktisap olarak
veraset ve intikal vergisine tabi tutulacakt"r.
4. Birikimli Sigorta Poliçesi Uygulamas :
Bireysel emeklilik sözle)meleri ve hayat sigorta poliçelerine istinaden sigortal"n"n ecelen veya kazaen
vefat etmesi sonucu sigorta )irketince;
- Mirasç"lara ödenen birikim tutar"n"n terekeye dahil edilerek,
- Sigortal"n"n mirasç" olmayan üçüncü ki)iyi lehdar tayin etmesi halinde, poliçe lehdar"na ödenecek
birikim tutar"n"n ivazs"z iktisap olarak,
(Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesi kapsam"nda menkul sermaye irad" olarak vergilendirildikten
sonra) veraset ve intikal vergisine tabi tutulmas" gerekmektedir.
5. Karma Sigorta Poliçesi Uygulamas :
Ölüm, maluliyet ve benzer risklere kar)" yap"lan riziko teminatlar" ile birikimli teminatlar"n ayn" poliçede
gösterilmesi halinde sigorta )irketince yap"lan ödemelerin;
- Birikimsiz k"sm"na isabet eden tutar"n"n (3) numaral" bölümde,
- Birikimli k"sm"na isabet eden tutar"n"n ise (4) numaral" bölümde,
yap"lan aç"klamalar çerçevesinde vergilendirilmesi gerekmektedir.
6. Vergiye Mukabil Al nacak Teminat:
Veraset ve ntikal Vergisi Kanununun 17 nci maddesinde yer alan ve 2 nci bölümde belirtilen hüküm
uyar"nca, sigorta )irketleri, hak sahiplerine vergiye tabi bir ödemede bulunmadan önce verginin
ödendi*ine ili)kin tasdikname isteyecekler, tasdikname ibraz etmeyen mirasç"lar"n istihkaklar"ndan
yüzde be), ivazs"z intikallerde ise yüzde onbe) oran"nda tevkifat yapt"ktan sonra ödemede
bulunabileceklerdir. Dolay"s"yla sigorta )irketleri, vergi ili)i*i kesilmeden yap"lan ödemeler üzerinden
tevkifat yapmak ve tevkif ettikleri vergileri ilgili vergi dairesine ödemekle yükümlü bulunmaktad"r. Aksi
takdirde Kanunda belirtilen cezan"n uygulanaca*" tabiidir.
Duyurulur.
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