
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ VE 
TRAFİK PARA CEZASI BORÇLARININ 

YAPILANDIRILMASI  

www.gib.gov.tr

Peşin Ödeyin
   Kazançlı Çıkın

Ücretsizdir



Ayrın lı	Bilgi	İçin

www.gib.gov.tr

Bu	Broşür,	yayım	tarihinde	yürürlükte	olan	mevzuat	dikkate	alınarak	hazırlanmış r.

Mevzuat	bilgilerine	ve	güncel	haberlere,	Başkanlığımız;

	 	 •	İnternet	sayfasından,

	 	 •	Sosyal	medya	hesaplarından,

	 	 •	e-Posta	bilgilendirme	sisteminden,

ulaşabilirsiniz.
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Konuya	ilişkin	ayrın lı	bilgiye	
1	Seri	No.lu	Bazı	Alacakların	

Yeniden	
Yapılandırılmasına	İlişkin	

7256	sayılı	Kanun	
Genel	Tebliği’nden	ulaşmanız	

mümkündümümkündür.
7256	sayılı	Kanunun	Yapılandırma	

Başvuru	Videosunu	
(h ps://youtu.be/osUogmTEXb8)	

izleyerek	yapılandırma
başvurularınızı	vergi	dairesine	

gitmeden	İnterak f	Vergi	Dairesi
((www.ivd.gib.gov.tr)	üzerinden	

kolaylıkla	yapabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=osUogmTEXb8&feature=youtu.be
https://ivd.gib.gov.tr/
https://www.gib.gov.tr/bazi-alacaklarin-yeniden-yapilandirilmasina-iliskin-7256-sayili-kanun-genel-tebligi-seri-no-1


Bazı	Alacakların	Yeniden	Yapılandırılmasına	İlişkin	7256	sayılı	Kanun	
ile	Motorlu	Taşıtlar	Vergisi	 (MTV),	Trafik	Para	Cezası	 (TPC)	ve	diğer	
İdari	 Para	 Cezası	 borçlarının	 yeniden	 yapılandırılması	 imkanı													
ge rilmiş r.

31	Ağustos	2020	tarihinden	önce	(bu	tarih	dâhil);

Tahakkuk	 eden	MTV	 ile	 bu	 vergiye	 bağlı	 gecikme	 faizleri	 ve	
zamları,
Verilen	Trafik	Para	Cezaları	ve	faizleri,
Verilen	Karayolu	Taşıma	İdari	Para	Cezaları,
Karayolları	Genel	Müdürlüğü	tara ndan	verilen	Otoyollar	ve	
Köprülerden	İhlalli	Geçiş	İdari	Para	Cezaları,
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17/11/2020	 tarihi	 i bariyle	 kesinleşmiş	 ve	 ödenmemiş	 ya	 da	
ödeme	 süresi	 henüz	 geçmemiş	 olmak	 şar yla	 bu	 Kanun																
kapsamında	yapılandırılabilecek r.

Yapılandırılan	borçlara	ilişkin	dava	açılmaması	ve	alacağın	
takibi	için	yapılmış	işlemlere	ilişkin	açılan	davalardan

vazgeçilmesi	gerekmektedir.

•

•
•
•

YAPILANDIRMA	KAPSAMINA	GİREN	MTV
VE	TPC	BORÇLARI	HANGİLERİDİR?
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MTV	 aslının	 tamamı	 ile	 birikmiş	 gecikme	 faizi	 ve	 zammı	
yerine,
Trafik	Para	Cezası	tutarı	ile	birikmiş	faizler	yerine,	
Karayolu	Taşıma	İdari	Para	Cezaları	ile	birikmiş	faizler	yerine,

	

MTV’ye	ilişkin	vergi	ziyaı	cezası	ile	gecikme	faizi	ve	zammının,
Trafik	Para	Cezalarına	uygulanan	aylık	%	5	faizin,
KKarayolu	 Taşıma	 İdari	 Para	 Cezalarına	 uygulanan	 aylık	 %	 5	
faizin,

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

tahsilinden	vazgeçilecek r.

BAŞVURULAR	NASIL,	NEREYE	VE	NE
ZAMAN	YAPILACAKTIR?

Başvurular,	31	Aralık	2020	(bu	tarih	dâhil)	tarihi	sonuna	kadar;

Gelir	 İdaresi	 	 Başkanlığı	 	 internet	 adresi	 	 	 (www.gib.gov.tr)	
veya	e-Devlet	(www.turkiye.gov.tr)	üzerinden	İnterak f	Vergi	
Dairesine	giriş	yaparak,
Bağlı	olunan	vergi	dairesine	şahsen	veya	posta	yoluyla,
Bulunulan	 	 	 il	 veya	 	 	 ilçedeki	 	 	MTV’yi	 tahsile	 yetkili	 	 vergi				
dairelerine/malmüdürlüğüne	şahsen,

yapılabilecek r.

YAPILANDIRILAN	MTV	VE	TPC	BORÇLARINDA
SAĞLANAN	AVANTAJLAR	NELERDİR?

31	Ağustos	2020	tarihinden	(bu	tarih	dâhil)	öncesine	ait	borçların	
yapılandırılarak;
•

•
•

•
•

•

•

•
•

www.gib.gov.tr
www.turkiye.gov.tr
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Birden	fazla	araç	sahibi				
olanların	her	bir	araç	için	

ayrı	ayrı	başvuruda					
bulunması	gerekmektedir.

Yapılandırma	hükümlerinin	
ihlal	edilmemesi	şar yla															

taksitlendirme	süresi	sonuna	
kadar	taşıtların	fenni														

muayenelerinin													
yap rılmasına	imkân												

verilmektedir.

BORÇLAR	HANGİ	SÜREDE	VE	NASIL	ÖDENECEKTİR?
Yapılandırılan	 borçlar,	 borçlunun	 tercihine	 göre	 peşin	 veya	
taksitler	halinde	ödenebilecek r.

PEŞİN	ÖDEME	VE	İNDİRİM

Kanun		kapsamında		yapılandırılan	tutarların	tamamının	ilk	taksit
ödeme	süresi	içinde	peşin	olarak	ödenmesi	halinde;

Yapılandırılan	 borçlara	 herhangi	 bir	 katsayı
uygulanmayacak r.
Yİ-ÜFE	 oranında	 hesaplanan	 tutardan	 %	 90	 İNDİRİM	
yapılacak r.
İdari	 Para	 Cezası	 aslından	 %25	 İNDİRİM	 yapılacak r.
ÖdemelerinÖdemelerin	 1	 Şubat	 2021	 tarihine	 (bu	 tarih	 dâhil)	 kadar				
yapılması	gerekmektedir.

•
•

•

•



Örnek:	Mükellef	24/08/2019	vadeli	488	TL	trafik	idari	para	cezası	
borcunu	 kanun	 kapsamında	 yapılandırmak	 için	 vergi	 dairesine	
başvurmuştur.	Ocak/2021	ayında	mükellef	vergi	dairesine	gelerek	
yapılandırılan	borcunu	peşin	olarak	ödemiş r.

Bu	durumda	idari	para	cezası	aslı	olan	488	TL’den	%25	oranında	
ve	Yİ-ÜFE	tutarından	%90	oranında	indirim	yapılacak r.

Buna	göre,	368,56	TL	ödenmesi	durumunda	herhangi	bir	katsayı
hesaplanmhesaplanmayacak,	 488	 TL	 idari	 para	 cezası	 aslının	 %25’i	 olan								
122	 TL	 ve	 Yİ-ÜFE	 tutarının	 %90’ı	 olan	 23,06	 TL	 olmak	 üzere	
toplam	145,06	TL	indirim	yapılacak r.
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Kanundan	yararlanma	hakkının	devamı	için	Ocak/2021	ve	
Mart/2021	taksitlerinin	süresinde	ve		tam	olarak	ödenmesi	

gerekmektedir.
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Başvuru	sırasında	seçilen	taksit	sayısından	daha	az	taksi e	ödeme	
yapılması	 mümkün	 olup,	 bu	 durumda	 ödenecek	 tutar	 ilgili	
katsayıya	göre	düzel lecek r.

TAKSİTLİ	ÖDEME

Yapılandırılan	 borçların	 taksitle	 ödenmek	 istenmesi	 halinde	
başvuru	 sırasında	 6,	 9,	 12	 veya	 18	 eşit	 taksi e	 ödeme					
seçeneklerinden	 biri	 seçilebilecek	 ve	 ilk	 taksit	 1	 Şubat	 2021	
tarihine	(bu	tarih	dâhil)	kadar,	kalan	taksitler	de	takip	eden	ikişer	
aylık	dönemler	halinde	ödenecek r.

TTaksitle	 ödeme	 durumunda,	 yapılandırılmış	 borçlar	 aşağıda								
yer	alan	katsayılar	oranında	ar rılarak	tahsil	edilecek r.	

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

yapılmasını	tavsiye	ederiz.



halinde	Kanun	hükümlerinden	yararlanma	hakkı	kaybedilecek r.
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İlk	 ikisinin	 (1	 Şubat	 2021	 ve	 31	 Mart	 2021)	 süresinde	
ödenmemesi	veya	eksik	ödenmesi,
Bir	takvim	yılında	ikiden	fazla	taksi n	süresinde	ödenmemesi	
veya	eksik	ödenmesi,
SüSüresinde	ödenmeyen	veya	eksik	ödenen	taksit	tutarları	en	
geç	 son	 taksi 	 (peşin	 ödeme	 seçeneğinin	 tercih	 edilmesi	
halinde	 ilk	 taksi )	 izleyen	 ay	 sonuna	 kadar,	 ödemede	
gecikilen	süre	için	gecikme	zammı	oranında	hesaplanacak	geç	
ödeme	zammı	ile	birlikte	ödenmemesi,

Kanun	kapsamında	ödenmesi	gereken	taksitlerden;

•

•

•

İLK	İKİ	TAKSİT	ÖDEME	SÜRESİ	İÇİNDE	YAPILAN	ÖDEMEDE	
İNDİRİM

Taksitle	 ödeme	 seçeneği	 tercih	 edilerek,	 yapılandırılan	 alacağa	
ilişkin	 ilk	 taksi n	 süresinde	 ve	 tam	 olarak	 ödenmiş	 olması	
şar yla	 kalan	 taksitlerin	 tamamının	 ikinci	 taksit	 ödeme	 süresi	
içinde	(31	Mart	2021	tarihi	sonuna	kadar)	ödenmesi	halinde;

Bu	tutarlara	katsayı	uygulanmayacak r.
Yİ-ÜFE	 oranında	 hesaplanan	 tutardan	 %	 50	 İNDİRİM	
yapılacak r.
İdari	Para	Cezası	aslından	%12,5	İNDİRİM	yapılacak r.	

•
•

•
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Gelir	İdaresi	Başkanlığının	anlaşmalı	bankalar	listesine,
h ps://gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/an-

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

ÖDEME	KANALLARI

Yapılandırılan	borçlar	borçlunun	tercihine	göre	peşin	veya	taksitler	
halinde;	

ödenebilecek r.

Gelir	 İdaresi	 Başkanlığı	 internet	 adresi	 (www.gib.gov.tr)								
üzerinden	 anlaşmalı	 bankaların	 banka	 kar /kredi	 kar yla,
Banka	hesabından	havale	ile,
Yabancı	 ülkede	 faaliyet	 gösteren	 bankalara	 ait	 kartlarla,
Vergi	 tahsiline	 yetkili	 bankalar	 ve	 PTT	 şubeleri	 aracılığıyla,
Vergi	dairesi	veznelerine,

•

•
•
•
•

www.gib.gov.tr
https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar


ivd.gib.gov.tr

Başvurularınız İçinSorularınız İçin

Başvurularınızı
Maskesiz Yapabileceğiniz

Tek Vergi Dairesi
İnteraktif  Vergi Dairesi

YAPILANDIRMA
VAKTİ

https://ivd.gib.gov.tr/

