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MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ VE TAŞITLA İLGİLİ İDARİ PARA 
CEZALARININ YAPILANDIRILMASI 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun ile 
motorlu taşıtlar vergisi (MTV), trafik idari para cezası (TPC) ile geçiş ücreti ve 
idari para cezası borçlarının yapılandırılmasına önemli imkânlar getirilmiştir.

YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN MTV VE TAŞITA İLİŞKİN İDARİ PARA 
CEZASI BORÇLARI HANGİLERİDİR?

30 Nisan 2021 tarihinden30 Nisan 2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil);

 • Tahakkuk   eden  MTV  ile  bu  vergiye  bağlı  gecikme   faizleri  ve   zamları  
  (Temmuz/2021 ayında ödenecek olan ikinci taksit hariç),

 • Verilen trafik para cezaları ve faizleri,

 • Verilen karayolu taşıma idari para cezaları,

 • Karayolları  Genel  Müdürlüğü  tarafından  verilen  otoyollar  ve köprülerden  
  ihlalli geçiş kaynaklı geçiş ücretleri ile idari para cezaları, 

Kanun kapsamındadıKanun kapsamındadır.

KESİNLEŞMİŞ MTV VE TAŞITA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI NASIL 
YAPILANDIRILACAKTIR?

3030 Nisan 2021 tarihinden önce (bu tarih dâhil) tahakkuk eden MTV ile bu 
tarihten önce verilen trafik idari para cezaları, karayolu taşıma para cezaları, 
köprü ve otoyollardan ihlalli geçiş ücreti ile idari para cezalarından 09/06/2021 
tarihi itibarıyla kesinleşmiş ve vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme 
süresi henüz geçmemiş olanlarının yapılandırılması mümkündür.
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Buna göre, Kanun kapsamında;

 • MTV aslının tamamı ile gecikme faizi ve zammı yerine,

 • Trafik idari para cezası tutarı ile faizler yerine,

 • Köprü  ve  otoyollardan  ihlalli  geçiş  idari  para  cezası  ve  geçiş  ücreti  ile  
  gecikme zamları yerine,

 • Karayolu taşıma idari para cezaları ile faizler yerine, 

Yİ-ÜFEYİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranları esas alınarak hesaplanan tutarın 
ödenmesi halinde;

 • MTV’ye ilişkin vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi ve zammının,

 • Trafik idari para cezalarına uygulanan aylık %5 faizin,

 • Köprü ve otoyollardan ihlalli geçiş ücretine uygulanan gecikme zammının,

 • Karayolu taşıma idari para cezalarına uygulanan aylık %5 faizin,

tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

AAyrıca, 09/06/2021 tarihi itibarıyla (bu tarih dâhil) araç muayenesi yaptırmaları 
gerektiği hâlde muayenelerini süresinde yaptırmamış olanların, 31/12/2021 
tarihine kadar (bu tarih dâhil) araç muayenelerini yaptırmaları halinde;

 • Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,

 • Kanunun yayımlandığı  tarihten (yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin  
  yapıldığı  tarihe kadar her ay ve kesri için  aylık %0,75  oranı  esas  alınarak  
  hesaplanacak tutarı,
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ödemeleri şartıyla muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için alınması 
gereken aylık %5 fazlaların tahsilinden vazgeçilecektir.

DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇMEMİŞ VEYA İHTİLAF KONUSU OLAN MTV VE 
TAŞITA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI NASIL YAPILANDIRILACAKTIR? 

09/06/202109/06/2021 tarihi itibarıyla yargı mercilerinde ihtilaf konusu olan veya dava 
açma süresi geçmemiş bulunan MTV,  trafik idari para cezaları, karayolu taşıma 
para cezaları, köprü ve otoyollardan ihlalli geçiş para cezalarında davanın 
bulunduğu aşama ile karar durumuna göre vergi/ceza tutarında %90’a varan 
oranlarda indirim yapılarak sulh yolu ile ihtilaf sonlandırılacaktır.

BAŞVURULAR NASIL, NEREYE VE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?

Başvurular, 31 Ağustos 2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar;

  • Gelir  İdaresi  Başkanlığı’nın (www.gib.gov.tr / ivd.gib.gov.tr) internet    
  adresinden   kullanıcı  kodu   ve  şifre,  e-devlet  şifresi   ya da   anında   
  kayıt olarak  veya  e-Devlet  (www.turkiye.gov.tr)  üzerinden İnteraktif  
  Vergi  Dairesine giriş yaparak,

 • Bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla,

Mükelleflerin yapılandırılan borçlarına ilişkin açtıkları davalardan
vazgeçmeleri gerekmektedir. Ayrıca, bu alacaklar için hiçbir mercie
başvuruda bulunmaları veya dava açmaları da mümkün değildir.

9 Haziran 2021 tarihi itibarıyla; 7256 sayılı Kanun kapsamında
yapılandırılan borçlardan taksit ödemeleri devam edenler ile
6183 sayılı Kanun kapsamında tecili devam edenler de yeniden

yapılandırabilecektir.
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 • Diğer vergi daireleri aracılığıyla,

yapılabilecektir.

Ancak,Ancak, dava açma süresi geçmemiş veya ihtilaf konusu olan idari para cezaları 
için, başvuruların 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına 
İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği ekinde yer alan durumlarına uygun üç 
örnek olarak hazırlanacak dilekçe (Ek:3/E-1, 3/E-2, 3/E-3, 3/E-4) ile idari para 
cezasını veren idarelere yapılması gerekmektedir. Başvuru dilekçeleri idari 
para cezasını veren idarelere verilmekle birlikte, Kanun kapsamında 
yapılandırılan alacaklara ilişkin ödemeler ilgili vergi dairesine yapılacaktır.

BORÇLAR HANGİ SÜREDE VE NASIBORÇLAR HANGİ SÜREDE VE NASIL ÖDENECEKTİR?

Yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde 
ödenebilecektir.

Taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre, 
tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda bitecektir.

Birden fazla araç sahibi olanların her bir araç için ayrı ayrı 
başvuruda bulunması gerekmektedir.

Bağlı olunan vergi dairesi dışındaki vergi dairelerine başvuruda
bulunulması halinde, ödeme planları borçluların bağlı oldukları 
vergi daireleri tarafından tanzim edilecek ve borçlulara ödeme
planları müracaat edecekleri herhangi bir vergi dairesinde
imza karşılığında elden, gerekli şartların bulunması koşuluyla

(www.gib.gov.tr) internet adresi üzerinden doğrudan verilebilecektir.
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PEŞİN ÖDEME AVANTAJI

Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların tamamının 30 Eylül 2021 tarihine 
kadar ödenmesi halinde;

 • Yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak ve

 • Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan %90 İNDİRİM,

 • İdari para cezalarının aslından %25 İNDİRİM,

yapılacaktıyapılacaktır.

Örnek: Mükellef, 22/10/2019 vadeli 455 TL tutarındaki trafik idari para cezası 
ile 455 TL tutarındaki faiz borcunu Kanun kapsamında yapılandırmak için vergi 
dairesine başvurmuştur. Eylül/2021 ayında mükellef yapılandırılan borcunu 
peşin olarak ödemiştir.

BuBu durumda, idari para cezası aslı olan 455 TL’den %25 oranında, 455 TL 
tutarındaki faiz yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı olan 31,85 TL’den                         
%90 oranında indirim yapılacaktır.

Buna göre, 344,44 TL’nin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda 
herhangi bir katsayı hesaplanmayacak, 455 TL tutarındaki faiz ile idari para 
cezası aslının %25’i olan 113,75 TL ve Yİ-ÜFE tutarının %90’ı olan 28,66 TL 
olmak üzere toplam 597,41 TL’nin tahsilinden vazgeçilecektir.
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İLK İKİ TAKSİT ÖDEME SÜRESİ İÇİNDE YAPILAN ÖDEMELERDE AVANTAJ

Taksitle ödeme seçeneği tercih edilerek, yapılandırılan borca ilişkin ilk taksitin 
süresinde ve tam olarak ödenmiş olması şartıyla, kalan taksitlerin tamamının 
ikinci taksit ödeme süresi içinde (30 Kasım 2021 tarihi sonuna kadar) 
ödenmesi halinde;

 • Bu tutarlara katsayı uygulanmayacak ve

  • Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan %50 İNDİRİM,

 • İdari para cezalarının aslından  %12,5 İNDİRİM,

yapılacaktır.

Peşn Ödeyn
KAZANÇLI ÇIKIN

Kanundan yararlanma hakkının devamı için birinci (Eylül/2021) ve
ikinci (Kasım/2021) taksitlerin süresinde ve tam olarak

ödenmesi gerekmektedir.
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TAKSİTLE ÖDEME

Yapılandırılan borçların taksitle ödenmek istenmesi halinde, başvuru sırasında 
6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek ve ilk 
taksit 30 Eylül 2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar, kalan taksitler de takip eden 
ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir.

TTaksitle ödeme durumunda yapılandırılmış borçlara, ayrıca aşağıda yer alan 
katsayılar uygulanarak tahsil edilecektir.

İvd.gib.gov.tr adresinden İnteraktif Vergi Dairesine giriş yaparak
Yapılandırma İşlemleri/7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu

Kapsamında Tecil İşlemleri/7326 Örnek Ödeme Planı (Yaklaşık)
alanından yaklaşık ödeme tutarınızı ve ödeme

tarihlerini görüntüleyebilirsiniz.
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önce tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde 
kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar iade edilecektir.



Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden;

 • İlk  iki  taksitin  (30 Eylül 2021 ve 30 Kasım 2021)  süresinde  ödenmemesi  
  veya eksik ödenmesi,

 • İlk  ikisinin  süresinde  ödenmesine  rağmen  bir  takvim  yılında ikiden fazla  
  taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,

  • Süresinde  ödenmeyen  veya eksik  ödenen taksit  tutarlarının  en  geç  son  
  taksiti (peşin ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti) izleyen ay  
  sonuna kadar ve  ödemede  gecikilen  süre  için  gecikme  zammı  oranında  
  hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi,

hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. Bu 
durumda, borçlular Kanun kapsamında yaptıkları ödemeler oranında 
Kanundan yararlanabilecekler.

Kanun kapsamında ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi,
trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası ile bu alacaklara

bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine hesaplanan
Yİ-ÜFE tutarı ile katsayı tutarının en az %10’unun ödenmiş olması ve
bu Kanun hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla bu Kanunda
belirtilen ödeme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin

yaptırılması mümkün bulunmaktadıyaptırılması mümkün bulunmaktadır.
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ÖDEME KANALLARI

Yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde;

 • Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden;

   • Anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartıyla, 

   • Banka hesabından havale yöntemi ile,

   • Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla,
  
 • Vergi tahsiline yetkili bankalar aracılığıyla,
 
 • Vergi dairesi veznelerine,

 • PTT şubelerine,

ödenebilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığının anlaşmalı bankalar listesine,
https://gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-

vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar adresinden ulaşabilirsiniz.

Pandemi nedeniyle başvurularınızın ve ödemelerinizin
Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden

yapılmasını tavsiye ederiz.
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