MESLEKİ ÖZEN VE SORUMLULUĞU GÖSTERMEYEN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN, ZİYAA UĞRATILAN
VERGİ VE KESİLEN CEZALAR NEDENİYLE MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLU SIFATIYLA
TAKİBİNDE HUKUKA AYKIRILIK YOKTUR

Danıştay 3. Daire 13.05.2010 gün, 2008/3229 E., 2010/2725 k., sayılı kararı ile mesleki özen ve
sorumluluğu göstermeyen yeminli mali müşavirin, ziyaa uğratılan vergi ve kesilen cezalar nedeniyle
müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla takibinde hukuka aykırılık olmadığına hükmetti.

Vergi Mahkemesi “davacı tarafından düzenlenen 2004 yılı kurumlar vergisi beyannamesi tasdik
raporu ile şirketin gelir tablosunda yer alan satış, maliyet ve diğer gelir-gider hesaplarının ve dönem
karının, gelir tablosu dipnotlarının kanuni defter kayıtları ile uygun olduğu, bu döneme ilişkin
muhasebe kayıt ve belgelerinin mevzuata uygun olduğunun belirtildiği, ... Orman Ürünleri Elektrik
İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi hakkında düzenlenen vergi inceleme raporuyla saptanan
matrah farkının ihbarla ortaya çıkan sevk irsaliyeleri ve ... adına kayıtlı şahsi banka hesaplarıyla
davacı şirketin yasal defter ve belgelerinin karşılaştırılması suretiyle belirlendiği, yeminli mali
müşavirlerin inceleme yetkilerinin biçimsel olması ve sorumluluklarının tasdik ettikleri iş ve
işlemlerle sınırlı olması nedeniyle davacı tarafından tasdik raporunun düzenlenmesi sırasında
bilinmesi mümkün olmayan ve ihbarla ortaya çıkarılan sevk irsaliyeleri ve banka hesaplarından
hareketle bulunan matrah farkından davacının sorumlu tutulmasında hukuka uyarlık bulunmadığı”
gerekçesiyle yeminli mali müşavir davacının davasını kabul etmiş, Vergi Dairesi “matrah farkının
anılan şirketin kayıtlarından hareketle bulunduğunu, dolayısıyla, davacının sorumlu olması
gerektiğini” ileri sürerek kararın bozulmasını talep etmiş, Danıştay da Vergi Dairesinin temyizini
kabul ederek, “Anılan düzenlemelerin birlikte incelenmesinden, yeminli mali müşavirlerin işlemlerini
tasdik ettikleri mükelleflerle ilgili olarak her türlü inceleme ve araştırma yetkilerinin bulunduğu,
tasdik edilmiş işlemlerin bu tasdik kapsamında kamu idarelerince de incelenmiş olarak kabul
edileceği, ancak tasdik esnasında kasten veya mesleğin gerektirdiği dikkat ve özenin gösterilmemesi
sonucu vergi ziyaı bulunması halinde ise, ziyaa uğratılan vergi ve kesilen cezaların kesinleşmesinden
sonra vadesinde ödenmemesi durumunda bu vergi ve cezalardan dolayı mükellefle birlikte müşterek
ve müteselsil sorumlu sıfatıyla ödeme emri ile takip edileceği sonucuna varılmaktadır.

Davacının tam tasdik sözleşmesi yaparak kurumlar vergisi yönünden işlemlerini tasdik ettiği ...
Orman Ürünleri Elektrik İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketinin 2004 yılı işlemlerinin incelenmesi
sonucu, şirket tarafından düzenlenen sevk irsaliyeleriyle faturalar arasında farklar olduğu ve üçüncü
kişiler adına açılan banka hesapları kullanılarak elde edilen hasılatın kayıt dışı bırakıldığı tespit
edilerek matrah farkı bulunmuş, bulunan matrah farkı nedeniyle tarhiyat öncesi uzlaşılmış ancak
tahakkuk eden vergi ve cezalar vadesinde ödenmemiştir. İnceleme sonucu bulunan matrah farkının
ortaya çıkarılmasını sağlayan yöntemlerden biri şirketin düzenlediği sevk irsaliyeleriyle faturaların
inceleme elemanı tarafından karşılaştırılmasıdır. Bu belgeler, inceleme yetkisi olan davacının da her
zaman ulaşabileceği türden belgeler olduğu gibi şirketin defter kayıtlarına dayanak teşkil etmesi
bakımından da davacı tarafından incelenmesi zorunluluğu bulunmaktadır.
Bu durumda, işlemlerini tasdik ettiği mükellefle ilgili olarak yaptığı incelemede gerekli olan mesleki
özen ve sorumluluğu göstermediği açık olan davacının, ziyaa uğratılan vergi ve kesilen cezalar
nedeniyle müşterek ve müteselsil sorumlu sıfatıyla bu borçlardan dolayı ödeme emri ile takip
edilmesinde hukuka aykırılık görülmemiştir.” gerekçesi ile Vergi Mahkemesi kararını bozmuştur.

