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Bu Broşür, yayım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Mevzuat bilgilerine ve güncel haberlere, Başkanlığımız;

  •  İnternet sayfasından,

  • Doğrulanmış ve resmi sosyal medya hesaplarından,

  • e-Posta bilgilendirme sisteminden,

ulaşabilirsiniz.

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı
Temmuz/2021
Yayın No:399

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden 
Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’nden 

ulaşmanız mümkündür.
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KESİNLEŞMİŞ, DAVA AŞAMASINDA VEYA İNCELEME VE TARHİYAT     
SAFHASINDAKİ BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun ile          
kesinleşmiş borçlar, dava açma süresi geçmemiş veya dava konusu olan 
vergi ve cezalar, idari para cezaları ve ecrimisil alacakları ile devam eden vergi 
incelemesine konu ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılmasına ilişkin 
önemli imkânlar getirilmiştir.

YYAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR NELERDİR?

 Vergi dairelerince takip edilen;

 •  30 Nisan 2021  tarihinden  (bu tarih dâhil)  önceki  dönemlere ait  
    vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme  
    zammı alacakları,

 • 30 Nisan 2021 tarihinden  (bu tarih dâhil)  önce  verilen tüm idari  
    para cezaları, 

     (1593 sayılı  Umumi  Hıfzıssıhha  Kanunu’na  göre,  4207  sayılı  Tütün  
    Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’a göre,  
    5018 sayılı  Kamu  Mali  Yönetimi  ve  Kontrol  Kanunu’na ekli (III) sayılı    
    cetvelde  yer  alan  düzenleyici  ve  denetleyici kurumlarca verilen idari  
    para cezaları hariç)

 • Kanun’un  yayımlandığı  09/06/2021  tarihi  itibarıyla  vadesi  geldiği  
    hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan;
    
  • Ecrimisil,

  • Kaynak kullanım destekleme fonu,

  • Öğrenim ve katkı kredisi alacakları,
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  • Haksız yere yararlanılan destek ödemeleri,

gibi diğer kamu alacakları girmektedir.

A) KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR NASIL YAPILANDIRILACAKTIR?

1. Kesinleşmiş Vergi ve Ceza Borçları

 • Borç asıllarının tamamının,
  • Gecikme  faizi  ve  zammı  gibi  fer’i  alacaklar  yerine  Yİ-ÜFE oranları  
    esas alınarak güncellenen tutarın,

 • Vergi    aslına    bağlı    olmayan     cezaların    (usulsüzlük    ve    özel              
    usulsüzlük) %50’sinin,   

    ödenmesi gerekmektedir.

    Bu durumda,

  • Vergi aslına bağlı (vergi ziyaı) vergi  cezaları ile bu cezalara uygulanan  
    gecikme zammının tamamının,

 • Vergi  aslına  bağlı  olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük)  
    kalan %50’sinin,

 • Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının,

    tahsilinden vazgeçilecektir.

7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden
borçlar ile 6183 sayılı Kanun kapsamında taksitlendirilen ve ödemeleri
devam eden borçlar da yeniden yapılandırma kapsamında bulunmaktadır.
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2. İdari Para Cezaları

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş;

 • İdari para cezalarının tamamının,

 • Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları  
    esas alınarak güncellenen tutarın,

ödenmesi gerekmektedir.

BuBu durumda, idari para cezalarına ilişkin faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i 
alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

3. Kanun Kapsamına Giren Diğer Borçlar

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş diğer 
borçların;

 • Asıllarının tamamının,

  • Faiz,  gecikme  faizi  ve  zammı  yerine   Yİ-ÜFE  oranı  esas  alınarak         
    güncellenen tutarın,

ödenmesi gerekmektedir.

Bu durumda, faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının     
tahsilinden vazgeçilecektir.  
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B) DAVA   KONUSU   VERGİ   VE   CEZALARDA    YAPILANDIRMA   NASIL  
     OLACAKTIR? 

Kanun yayımı tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmemiş veya dava konusu 
olan vergi ve cezalar, idari para cezaları ve ecrimisil alacakları yapılandırmaya 
konu edilebilmektedir.

İhtilaflıİhtilaflı vergi ve cezalar ile idari para cezaları ve ecrimisil alacakları, dava 
aşamasına ve karar durumuna göre %90’a varan oranlarda indirimlerle 
yapılandırma başvurusuna konu edilebilecek ve ihtilaflar sulh yoluyla             
sonlandırılabilecektir. 

ÖdenecekÖdenecek alacakların tespitinde esas alınacak olan en son karar,                          
tarhiyata / tahakkuka / idari yaptırım kararına / ecrimisile ilişkin                               
ihbarname / düzeltme ihbarnamesine yönelik verilen ve 09/06/2021 tarihinden 
(bu tarih dâhil) önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır.

1. İhtilafa Konu Vergi ve Vergi Cezaları

1.1. Dava  Açma  Süresi  Geçmemiş  ya da  Vergi   Mahkemesinde  Dava  
        Açılmış (Henüz Karara Bağlanmamış) Olması Durumunda

  • Vergi aslının %50’sinin,
 
 • Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları esas  
    alınarak güncellenen tutarın,

    ödenmesi gerekmektedir.

    Bu durumda;

 • Vergi aslının %50’sinin,
  • Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının,
 • Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının, 
    tahsilinden vazgeçilecektir.
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1.2. İhtilafın Üst Yargıda Olması Durumunda

Vergi mahkemesince veya istinaf başvurusu üzerine bölge idare                   
mahkemesince verilmiş en son karara bakılacaktır.

En son karar Terkin ise;

 • Vergi aslının %10’unun, 

  • Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak              
    güncellenen tutarın, 

ödenmesi gerekmektedir.

Bu durumda;

 • Vergi aslının %90’ının,

 • Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının,

 • Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının, 

tahsilinden vazgeçilecektitahsilinden vazgeçilecektir.

En son karar Tasdik ya da Tadilen Tasdik ise; 

 • Tasdik edilen vergi aslının tamamının,

 • Terkin edilen kısmın %10’unun,

 • Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak              
    güncellenen tutarın, 

ödenmesi gerekmektedir.
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Bu durumda;

 • Terkin edilen vergi aslının %90’ının, 

 • Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının, 

 • Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının,

tahsilinden vazgeçilecektir.

2. İhtilafa Konu Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Cezaları

  • Dava  açma  süresi  geçmemiş  veya   vergi   mahkemesinde  devam  
    ediyorsa cezanın %25’inin, 

 • En son karar terkin ise terkin edilen cezanın %10’unun,

 • En son karar tasdik veya tadilen tasdik ise;

  • Tasdik edilen cezanın %50’sinin, 

  • Terkin edilen kısmın %10’unun, 

       ödenmesi gerekmektedir.

     Bu durumda, kalan cezaların tahsilinden vazgeçilecektir.

Kanun’un yayımı tarihi (09/06/2021) itibariyle uzlaşma hükümlerinden
yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü

verilmemiş ve uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanmış,
ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar da yapılandırmadan

faydalanabilir.
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3. İhtilafa Konu İdari Para Cezaları

 • Dava açma süresi geçmemiş veya dava ilk derece mahkemesinde ise  
         %50’si,

 • En son karar terkin ise terkin edilen cezanın %10’unun,

 • En son karar tasdik veya tadilen tasdik ise; 

  • Tasdik edilen cezanın tamamının,

    • Terkin edilen cezanın %10’unun

 • Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları  
    esas alınarak güncellenen tutarının,

    ödenmesi gerekmektedir.

    Bu durumda;

  • Kalan ceza tutarının,

  • Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının,

     tahsilinden vazgeçilecektir.

Şimdi
Yapılandırma

Vakti
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4. İhtilafa Konu Ecrimisiller

 • Dava açma süresi geçmemiş veya dava ilk derece mahkemesinde ise  
    %50’sinin,

 • En son karar terkin ise terkin edilen ecrimisilin %10’unun,

 • En son karar tasdik veya tadilen tasdik ise; 

  • Tasdik edilen ecrimisilin tamamının,

    • Terkin edilen ecrimisilin %10’unun,

 • Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları  
    esas alınarak güncellenen tutarın,

     ödenmesi gerekmektedir.

    Bu durumda;

  • Kalan ecrimisil tutarının,

  • Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının,

     tahsilinden vazgeçilecektir.

Mükelleflerin yapılandırılan borçlarına ilişkin açtıkları davalardan
vazgeçmeleri gerekmektedir. Ayrıca, bu alacaklar için hiçbir mercie
başvuruda bulunmaları veya dava açmaları da mümkün değildir.
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C) İNCELEME    VE    TARHİYAT    SAFHASINDA    OLAN    ALACAKLARA             
     GETİRİLEN İMKÂNLAR NELERDİR?

30/04/2021 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak 09/06/2021 tarihinden 
önce başlanıldığı halde tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile tarh, 
tahakkuk ve takdir işlemlerine, 7326 sayılı Kanun’un matrah ve vergi            
artırımlarına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilecektir.

BuBu işlemler tamamlandıktan sonra kanun hükmünden yararlanılmak için     
ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde Tebliğ ekinde yer alan dilekçe 
(Ek:4/A) ile vergi dairesine yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bu durumda;

 • Tarh edilen verginin %50’sinin,

 • Kanun’un   yayımlandığı     tarihe    kadar    (09/06/2021)    hesaplanan  
    gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tutarının,

  • Kanun’un yayımı  tarihinden (bu tarih dâhil) sonra ihbarnamenin  tebliği  
    üzerine  dava   açma  süresinin  bitim   tarihine   kadar   hesaplanacak  
    gecikme faizinin,

 • Vergi aslına bağlı olmayan  (usulsüzlük  ve  özel  usulsüzlük)  cezanın  
    %25’inin,

ödenmesi halinde,

 • Vergi aslının kalan %50’sinin,

  • Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının,

 • Kanun’un yayımı tarihine kadar hesaplanan gecikme faizinin             
    tamamının,
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 • Vergi  aslına  bağlı  olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük)  
    kalan %75’inin,

tahsilinden vazgeçilecektir.

Ödemeler, ihbarnamenin tebliğini takip eden aydan başlamak üzere peşin 
veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır.

Ancak,Ancak, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar tebliğ edilen ihbarnamelere konu 
borçlar için, başvuruların 31 Ağustos 2021 tarihine kadar (başvuru süresi                
30 günden az kalmış ise 30 gün içinde) yapılması ve ödenecek tutarların                 
ilk  taksitinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar, izleyen taksitlerin ikişer aylık 
dönemler halinde 6 eşit taksitte ödenmesi şarttır.

D) BAŞVURULAR NASIL, NEREYE VE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?

Başvuruların,Başvuruların, 31 Ağustos 2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılması              
gerekmektedir. Ancak, inceleme ve tarhiyat safhasında olan alacaklara ilişkin 
başvuruların (C) bölümünde açıklanan sürelerde yapılması gerekmektedir.

Kesinleşmiş Borçlar İçin Başvuru

Başvurular;

  • Gelir  İdaresi  Başkanlığının (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,

Kanun’un yayımlandığı tarihten (09/06/2021) önce başlanılmış ve
vergi incelemeleri devam eden mükellefler de bu Kanun’un
matrah artırımına ilişkin hükümlerinden faydalanabilir.
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 • Bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla,

 • Diğer vergi daireleri aracılığıyla,

yapılabilecektir.

BağlıBağlı 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.

BaşvuruBaşvuru dilekçelerinin taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde 
postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde vergi dairesi            
kayıtlarına intikal ettiği tarih başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.

Borçlular, kapsama giren toplam borçları için başvurabilecekleri gibi talep 
ettikleri dönem ve türler açısından da Kanun’dan yararlanabileceklerdir. Ancak, 
motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin, her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak 
toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni temsilciler gibi amme
borçlusu sayılan kişiler sorumlu oldukları tutarlar dikkate alınarak ilgili

vergi dairesine yazılı olarak doğrudan veya posta yoluyla
başvuru yapabilirler. Dolayısıyla bu kişilerin Gelir İdaresi Başkanlığının
internet adresi ve e-Devlet üzerinden başvurmaları mümkün

bulunmamaktadır.

Birden fazla vergi dairesine borçlu olunması durumunda, her bir vergi
dairesine olan borç için, ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmektedir.
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Kesinleşmiş borçlar için elektronik ortamda başvuruda bulunan borçluların, 
yararlanmak istedikleri borçlarla ilgili varsa takibe yönelik devam eden           
davalardan vazgeçtiklerini gösterir ıslak imzalı dilekçelerini başvuru süresi 
içinde ilgili tahsil dairesine vermeleri gerekmektedir.

Dava Aşamasında Bulunan Borçlar İçin Başvuru

DavaDava açma süresi geçmemiş veya dava açılmış olan borçlar için başvurular, 
bağlı bulunulan tahsil dairesine yazılı olarak yapılmalıdır. Birden fazla dava 
dosyası bulunan mükellefler dilekçelerinde, hangi dava dosyası için madde 
hükümlerinden yararlanmak istediklerini belirteceklerdir.

VVergi dairelerince ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarla ilgili 
davalara konu alacaklar için Tebliğ ekinde yer alan durumlarına uygun dilekçeyi 
(Ek: 3/A, 3/B, 3/C, 3/D) iki örnek hazırlayarak bağlı bulundukları vergi              
dairesine vermeleri gerekmektedir.

İdariİdari para cezaları ile ilgili davalara konu alacaklar için, Tebliğ ekinde yer alan 
durumlarına uygun dilekçeyi (Ek:3/E-1, 3/E-2, 3/E-3, 3/E-4)  üç örnek olarak 
hazırlayarak idari para cezasını veren idarelere vermeleri gerekmektedir. 
Başvuru dilekçeleri idari para cezasını veren idarelere verilmekle birlikte Kanun 
kapsamında yapılandırılan alacaklara ilişkin ödemeler ilgili vergi dairesine 
yapılacaktır.

EcrimisillerleEcrimisillerle ilgili davalara konu alacaklar için, Tebliğ ekinde yer alan               
durumlarına uygun dilekçeyi (Ek:3/F-1, 3/F-2, 3/F-3, 3/F-4) üç örnek olarak           
hazırlayarak ilgili milli emlak dairesi başkanlığı/milli emlak müdürlüğü/milli 
emlak şefliği veya tabiat varlıklarını koruma şube müdürlüğüne vermeleri 
gerekmektedir. Başvuru dilekçeleri ilgili milli emlak dairesi başkanlığı/milli 
emlak müdürlüğü/milli emlak şefliği veya tabiat varlıklarını koruma şube 
müdürlüğüne verilmekle birlikte Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara 
ilişkin ilişkin ödemeler ilgili vergi dairesine yapılacaktır.
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E) BORÇLAR 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 biter.

Peşin Ödeme Avantajı

KanunKanun kapsamında yapılandırılan tutarların tamamının ilk taksit ödeme 
süresinin son günü olan 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,

yapılacaktır.

ivd.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.

Kesinleşmiş alacaklar kapsamında yapılandırılan borçların, borç
durumunu gösterir belgede yer almaması için bu borçların
en az %10’unun ödenmiş olması gerekmektedir.
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Örnek: Mükellef, borçlarının yapılandırılması için başvurmuş ve peşin ödeme 
seçeneğini tercih etmiştir.

Vergi aslı tutarı 258.500 TL, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları 
esas alınarak hesaplanan tutarı ise 32.500 TL olmak üzere ödenecek tutar 
toplam 291.000 TL olarak hesaplanmıştır.

Mükellef, yapılandırılan borç tutarını peşin ödeme seçeneği ile ödemeyi tercih 
ettiğinden, ayrıca bir katsayı hesaplanmamıştır.

YYapılandırılan borç peşin olarak ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmek 
istendiğinde; Yİ-ÜFE tutarı olan 32.500 TL’den %90 indirim yapılacak ve Yİ-ÜFE 
tutarı olarak [32.500 – (32.500 X %90)=] 3.250 TL ödenecektir.

Yapılandırılan  borcun   (261.750 TL)   tamamının   peşin   olarak  süresinde 
ödenmesi durumunda 29.250 TL’nin tahsilinden vazgeçilecektir.

Ayrıca, başvuru sırasında taksitli ödeme seçeneği tercih edilmiş olsa
dahi ödenecek tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde
ödenmesi halinde de peşin ödeme indirim haklarından yararlanılacaktır.
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İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Yapılan 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.

Taksitle Ödeme

YYapılandırılan 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.

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

Kanun’dan yararlanma hakkının devamı için birinci (Eylül/2021) ve ikinci
(Kasım/2021) taksitlerin süresinde ve tam olarak ödenmesi gerekmektedir.
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Başvuru sırasında seçilen taksit sayısından daha az taksitte ödeme yapılması 
mümkün olup bu durumda ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

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,

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin, daha önce tatbik edilen
hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden

teminatlar iade edilir.
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    hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. 
Bu durumda, borçlular Kanun kapsamında yaptıkları ödemeler oranında 
Kanun’dan yararlanabilecekler.

Ödeme Kanalları

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.

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 aylık 
değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile katsayı tutarının 
en az %10’unun ödenmiş olması ve bu Kanun hükümlerinin ihlal 
edilmemiş olması koşuluyla bu Kanun’da belirtilen ödeme süresi 
sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılması sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılması 

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

üzerinden yapılmasını tavsiye ederiz.

Peşn Ödeyn
KAZANÇLI ÇIKIN

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

bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar
adresinden ulaşabilirsiniz.
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Başvurularınız İçinSorularınız İçin

Verg
ve Cezalar

Motorlu Taşıtlar
Vergs

Matrah ve 
Verg Artırımı

İşletme Kayıtlarının
Düzeltlmes

htlaflı
Borçlar

İdar Para
Cezaları

Şimdi
Yapılandırma

Vakti

Öğrenm ve 
Katkı Kreds

Trafk Para
Cezaları


