
 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 26.06.2019 

Sayı: 2019/106        Ref: 4/106 

 

 

Konu:  

LİMİTED ŞİRKETTEN TAHSİL EDİLEMEYEN VERGİ BORCUNUN KANUNİ 

TEMSİLCİLERİN TAKİBİNDEN ÖNCE ŞİRKET ORTAKLARINDAN 

İSTENEBİLECEĞİNE DAİR DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU 

KARARI YAYINLANMIŞTIR 

 

Sirkülerimiz ekinde yer alan Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararında atıf yapılan 

çeşitli Danıştay Kararlarından da görüleceği üzere, limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen 

veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun şirket 

ortaklarından tahsili için öncelikle kanuni temsilcilerin takibinin gerekip gerekmediği 

hakkında Danıştay Daireleri arasında görüş farklılıkları yaşanmaktaydı. 

 

20.06.2019 tarih ve 30807 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 11.12.2018 tarih ve E.2013/1 – 

K.2018/1 sayılı Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararında; limited şirket tüzel 

kişiliğinden tahsil edilemeyen veya edilemeyeceği anlaşılan vergi borcunun takip ve tahsiline 

ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun’da, kanuni temsilci ile ortak arasında bir öncelik sıralaması 

bulunmadığından, limited şirketin vergi borcunun tahsilinde ortağın takibine başlanabilmesi 

için kanuni temsilcinin takibinin gerekli olmadığına hükmedilmiştir.  

 

11.12.2018 tarih ve E.2013/1 – K.2018/1 sayılı Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu 

Kararında söz konusu hükmün gerekçesi kısaca aşağıda yer almaktadır. 

 

“Tüzel kişilerde, vergi borçlan nedeniyle doğan sorumluluk tüzel kişiliğe ait olduğundan, 

limited şirketin vergi borçları için önce limited şirket tüzel kişiliği takip edilmekte, vergi 

alacağının şirket malvarlığından tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması 

halinde kanuni temsilci veya ortak takibata tabi tutulmaktadır. Buna göre kanuni temsilcinin 

ve ortağın sorumluluğu feri niteliktedir. Vergi alacağı için şirket tüzel kişiliği aleyhine hiçbir 

takibat yapılmaksızın doğrudan doğruya kanuni temsilcilere veya ortağa başvurmak mümkün 

değildir. 

 

Dolayısıyla vergi alacağının limited şirket kanuni temsilcileri veya ortaklarından tahsil 

edilebilmesi için, limited şirket hakkında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 

Kanun’un öngördüğü tüm cebri takip yollarının uygulanması, tahsil edilememesi veya 

edilemeyeceğinin anlaşılmasının saptanması gerekmektedir. 

 

Limited şirket ortağının sorumluluğu, ortağın şirkete karşı koymayı taahhüt ettiği esas 

sermaye paylarını ödemeye ilişkindir. Bu durumu sınırlı şahsi sorumluluk olarak tanımlamak 

mümkün olup, aynı zamanda kusursuz sorumluluk olarak da kabul edilmektedir. Hal böyle 

olunca bu sorumluluk aslında bir vergi sorumluluğu olmayıp, kimi Danıştay kararlarında da 

belirtildiği şekilde, tahsilat muhataplığı sorumluluğudur. Bir başka deyişle limited şirket 

ortağının, vergi alacağından olan sorumluluğu, tahsil ile ilgilidir. 

 

 



 

 

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda kanuni temsilciler için öngörülen sorumluluk kısaca 

kusura dayalı sorumluluk olarak kabul edilmekte, kanuni temsilcilerin, vergiye ilişkin 

ödevlerin yerine getirilmemesinde kusurlu olmadığını ispat ederek yani “kurtuluş beyyinesi” 

göstererek sorumluluktan kurtulması olanağı tanınmaktadır. 

 

Her biri birer usul yasası olan Vergi Usul Kanunu ile Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 

Hakkında Kanun’da, vergi borcunun tahsili için önce kanuni temsilciye mi yoksa ortağa mı 

gidileceği düzenlenmemiş ise de, 6183 sayılı Kanun’un 35. maddesi ile ortakların 

sorumluluğu hakkında hüküm getirilmesi, kanuni temsilciye gidilmeden de ortağa 

gidilebilmesini sağlamak amacını taşıdığı gibi kamu alacağım korumaya ve hızlı bir şekilde 

tahsilini sağlamaya yönelik olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

Nitekim söz konusu 35. maddede ortak için öngörülen doğrudan doğruya sorumluluğun vergi 

alacağı için olduğu kabul edilmiştir. 

 

Bu açıklamalar karşısında, limited şirketin vergi borçlarının tahsilinde ortağa gidilmeden 

önce kanuni temsilciye gidilmesi gerektiğinin hukuken kabulü mümkün bulunmamıştır. 

 

Limited şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemeyen veya edilemeyeceği anlaşılan vergi 

borcunun takip ve tahsiline ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda ve 6183 sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da, kanuni temsilci ile ortak arasında bir 

öncelik sıralaması bulunmadığından, limited şirketin vergi borcunun tahsilinde ortağın 

takibine başlanabilmesi için kanuni temsilcinin takibinin gerekli olmadığı açıktır.” 

 

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararları, Danıştay Kanunu’nun 40. maddesi 

gereğince Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idareyi bağlayıcı niteliktedir. 

 

 

Saygılarımızla,  

 

 

        DENGE İSTANBUL YEMİNLİ  

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EK: 

11.12.2018 tarih ve E.2013/1 – K.2018/1 sayılı Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör  

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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