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განსახილველი თემები

► მოგების გადასახადის გადამხდელი და დაბეგვრის ობიექტი;

► საანგარიშო პერიოდი;

► საპროცენტო შემოსავალთან დაკავშირებული ხარჯის გამოქვითვა;

► განაწილებული მოგება; 

► ხარჯები და გადახდები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული ეკონომიკურ
საქმიანობასთან;

► გადახდილი მოგების გადასახადის ჩათვლა;

► გადასახადების წყაროსთან დაბეგვრა;

► სხვა ცვლილებები.
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მოგების გადასახადის გადამხდელი და
დაბეგვრის ობიექტი
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მოგების გადასახადის გადამხდელი და დაბეგვრის
ობიექტი

რეზიდენტი საწარმო და არარეზიდენტი საწარმოს მუდმივი
დაწესებულება

• განაწილებული მოგება;

• გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც დაკავშირებული არ არის ეკონომიკურ
საქმიანობასთან;

• უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა ან/და ფულადი სახსრების
გადაცემა;

• კოდექსით დადგენილ ზღვრულ ოდენობაზე მეტი ოდენობით გაწეული
წარმომადგენლობითი ხარჯი.

კომერციული ბანკი, საკრედიტო კავშირი, სადაზღვევო ორგანიზაცია, 

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და ლომბარდი

• 2023 წლის 1 იანვრამდე - სხვაობა კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებულ
ერთობლივ შემოსავალსა და კოდექსით გათვალისწინებული გამოქვითვების თანხებს
შორის.

• 2023 წლის 1 იანვრიდან - იბეგრება მოგების განაწილებისას.
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საანგარიშო პერიოდი

• რეზიდენტი საწარმო

• არარეზიდენტი საწარმოს მუდმივი დაწესებულება

• კომერციული ბანკი, საკრედიტო კავშირი, სადაზღვევო
ორგანიზაცია, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და ლომბარდი
(2023 წლის 1 იანვრიდან)

კალენდარული
თვე

• ორგანიზაცია (2019 წლის 1 იანვრამდე)

• არარეზიდენტი საწარმო მუდმივი დაწესებულების გარეშე

• კომერციული ბანკი, საკრედიტო კავშირი, სადაზღვევო
ორგანიზაცია, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია და ლომბარდი
(2023 წლის 1 იანვრამდე)

კალენდარული
წელი
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განაწილებული მოგება



Page 7

მოგების განაწილება

► დივიდენდის გაცემა;

► საბაზრო ფასსა და გარიგების ფასს შორის სხვაობა
შემდეგ პირებთან:

► ურთიერთდამოკიდებული რეზიდენტი პირები, რომლებიც არ
გადასულან მოგების გადასახადის ახალ მოდელზე;

► ურთიერთდამოკიდებული არარეზიდენტი პირები;

► მოგების/საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლებული
პირები.
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მოგების განაწილება

► მოგების განაწილებად არ ითვლება:

► საწარმოს ლიკვიდაციისას ან აქციის/წილის გამოსყიდვისას ფულადი ან
ნატურალური ფორმით განხორციელებული გადახდა/განაცემი, 

რომელიც კაპიტალში პარტნიორის მიერ განხორციელებული შენატანის
ოდენობას არ აღემატება. ამ წესის მიზნებისთვის, საწარმოს
პარტნიორზე ამავე საწარმოს აქციის/წილის საკუთრებაში გადაცემით
განხორციელებული გადახდის შედეგად საწარმოს კაპიტალის გაზრდა
არ მიიჩნევა პარტნიორის მიერ კაპიტალში განხორციელებულ
შენატანად.

► საწარმოს პარტნიორზე განხორციელებული გადახდა ამავე საწარმოს
აქციის/წილის საკუთრებაში გადაცემით.
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პრაქტიკული მაგალითი (მოგების
რეინვესტირება)

► ფიზიკურ პირები A და B წარმოადგენენ შპს X-ის 50-50% წილის
მესაკუთრეებს, რომლის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 10,000

ლარს.

► 3,000 ლარის რეინვესტირება არ ჩაითვლება მოგების განაწილებად;

► აღნიშნული თანხა მოგების გადასახადით დაიბეგრება საწარმოს
ლიკვიდაციისას ან მის მიერ A-ს წილის გამოსყიდვისას.

შპს X

ფიზ. პირი 

A (61.5%)

ფიზ. პირი 

B (38.5%)

4,000 4,000
დივიდენდის 

განაწილება

3,000

რეინვესტირება
შპს X

ფიზ. პირი 

A (50%)

ფიზ. პირი 

B (50%)
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განაწილებული მოგება (გამონაკლისი)

► განაწილებულ მოგებად არ განიხილება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს
კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ პირზე (სპს, კს, 

შპს, სს, კოოპერატივი) დივიდენდის განაწილება (გარდა კომპანიებისა, 

რომელიც მოგების გადასახადის ახალ მოდელზე გადადიან 2023 წლიდან).

საქ. რეზ. 2

საქ. რეზ. 1

აქციონერი

დივიდენდი 10 ₾

დივიდენდი 100 ₾

დაბეგვრის ობიექტი : 100 ₾

დაბეგვრის ობიექტი : 0 ₾



Page 11

გასულ პერიოდებში მიღებული მოგების
განაწილება

► მოგების განაწილებად ითვლება:

► 2008-2016 წლების საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა
მოგებიდან დივიდენდის განაწილება;

► მოგების განაწილებად არ ითვლება:

► 2008-2016 წლებში მიღებული წმინდა მოგებიდან
განაწილებული დივიდენდის მიმღები რეზიდენტი საწარმოს
მიერ მისი შემდგომი განაწილება;

► 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული
დივიდენდის შემდგომი განაწილება.
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პრაქტიკული მაგალითი (მოგების განაწილება)

► შპს A არის 2015 წელს დაფუძნებული რეზიდენტი საწარმო, რომლის 100%

წილის მფლობელია რეზიდენტი კომპანია შპს B.

► 2017 წლის იანვარში, A-მ სრულად გაანაწილა 2016 წლის წმინდა მოგება -

1,000 ლარი. ამავე წლის მარტში, B-მ აღნიშნული თანხიდან 800 ლარი
გაუნაწილა საკუთარ პარტნიორებს.

შპს B

შპს A

პარტნიორი
ფიზ. პირები

დივიდენდი

1,000 ₾

დივიდენდი

800 ₾

დაბეგვრის ობიექტი:

0 ₾

დაბეგვრის ობიექტი:

1,000 ₾

(ჩათვლის უფლებით)

შპს B

შპს A

პარტნიორი
ფიზ. პირები

დივიდენდი

1,000 ₾

დივიდენდი

800 ₾

დაბეგვრის ობიექტი:

800 ₾

(ჩათვლის უფლების
გარეშე)

დაბეგვრის ობიექტი:

0 ₾

ძველი რედაქცია ახალი რედაქცია
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პრაქტიკული მაგალითი (მიღებული დივიდენდის
განაწილება)

► შპს A არის 2015 წელს დაფუძნებული რეზიდენტი საწარმო, რომლის 100%

წილის მფლობელია რეზიდენტი კომპანია შპს B.

► 2016 წლის ივნისში, A-მ სრულად გაანაწილა 2015 წლის მოგება - 1,000

ლარი. B-მ, თავის მხრივ, 2017 წლის თებერვალში A-სგან მიღებული
დივიდენდი გაუნაწილა პარტნიორ ფიზიკურ პირებს.

შპს B

შპს A

პარტნიორი
ფიზ. პირები

დივიდენდი

1,000 ₾

დივიდენდი

1,000 ₾

დაბეგვრის ობიექტი:

0 ₾
შპს B

შპს A

პარტნიორი
ფიზ. პირები

დივიდენდი

1,000 ₾

დივიდენდი

1,000 ₾

დაბეგვრის ობიექტი:

1,000 ₾

ძველი რედაქცია ახალი რედაქცია
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მოგების განაწილება (ფინანსური ინსტიტუტები)

► მოგების განაწილებად არ ითვლება:

► კომერციული ბანკების, საკრედიტო კავშირების, სადაზღვევო
ორგანიზაციების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისა და
ლომბარდების 2008-2023 წლების კუთვნილი მოგებიდან მიღებული
დივიდენდის განაწილება.

► მოგების განაწილებად ითვლება:

► 2008-2016 წლებში მიღებული მოგების საკრედიტო კავშირების, 

სადაზღვევო ორგანიზაციების, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისა და
ლომბარდებისათვის დივიდენდის სახით განაწილება, აგრეთვე, 2017-

2022 წლებში მიღებული მოგების აღნიშნული ინსტიტუტებისთვის
2023 წლის 1 იანვრამდე განაწილება.
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პრაქტიკული მაგალითი (ფინანსური
ინსტიტუტები)

► სს A არის შპს C-ის საკუთრებაში არსებული საქართველოს რეზიდენტი
კომერციული ბანკი, რომელიც ფლობს რეზიდენტი საწარმოს, შპს B-ის 100% წილს.

► 2018 წლის მაისში, C-მ პარტნიორებს გაუნაწილა სს A-სგან მისი 2015 წლის
კუთვნილი მოგებიდან მიღებული დივიდენდი - 5,000 ლარი. ამავე წლის ივლისში, 

შპს B-მ A-ს გაუნაწილა 2017 წელს მიღებული მოგება - 500 ლარი.

სს A

შპს B

შპს C

დივიდენდი

500 ₾

დივიდენდი

5,000 ₾

დაბეგვრის ობიექტი:

0 ₾

დაბეგვრის ობიექტი:

500 ₾

სს A

შპს B 

შპს C

დივიდენდი

500 ₾

დივიდენდი

5,000 ₾

დაბეგვრის ობიექტი:

5,000 ₾

დაბეგვრის ობიექტი:

0 ₾

ძველი რედაქცია ახალი რედაქცია

პარტნიორი
ფიზ. პირები

პარტნიორი
ფიზ. პირები
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გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, 
რომელიც დაკავშირებული არ არის

ეკონომიკურ საქმიანობასთან
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► მოგების გადასახადით იბეგრება:

 პარტნიორი ფიზიკური პირის ან პარტნიორი არარეზიდენტის მიერ
მესამე პირისაგან აღებული სესხის დეპოზიტით საბანკო ანგარიშზე
განთავსებული ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფა, როდესაც
მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტის თანხის ოდენობა
შეადგენს აღებული სესხის თანხას სესხის უზრუნველსაყოფად საბანკო
ანგარიშზე განთავსებული ფულადი სახსრების ოდენობას.

გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც
დაკავშირებული არ არის ეკონომიკურ საქმიანობასთან
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სესხის ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფით
დაბეგვრა

► ფიზ. პირი B არის რეზიდენტი საწარმო A-ის პარტნიორი;

► B-მ აიღო სესხი მესამე პირისაგან, 400 ლარის ოდენობით;

► A-მ აღნიშნული სესხი უზრუნველყო საბანკო ანგარიშზე განთავსებული
200 ლარით.

ფიზ. პირი B

შპს A

სესხის გამცემი

სესხის
უზრუნველყოფა

200 ₾

სესხის გაცემა

400 ₾

დაბეგვრის ობიექტი:

200 ₾

ფიზ. პირი B

შპს A

სესხის გამცემი

სესხის გაცემა

400 ₾

დაბეგვრის ობიექტი:

400 ₾

ძველი რედაქცია ახალი რედაქცია

სესხის
უზრუნველყოფა

200 ₾
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გადახდილი მოგების გადასახადის ჩათვლა

► თუ რეზიდენტი საწარმო დივიდენდს გაანაწილებს 2008 წლის 1 

იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული
წმინდა მოგებიდან, მას უფლება აქვს, ჩაითვალოს ამ პერიოდების
მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადი, მაგრამ
არაუმეტეს ამ დივიდენდის მიხედვით გადასახდელი თანხისა. 

► ჩასათვლელი თანხის გამოანგარიშების ფორმულა: A X B / (C-D)

 A - დივიდენდი თანხობრივად

 B - 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე დარიცხული და
გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა

 C - 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე მიღებული წმინდა მოგება

 D - 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე მიღებული წმინდა მოგების
ხარჯზე დივიდენდის სანაცვლოდ საწარმოს მიერ პარტნიორზე გადაცემული ამ
საწარმოს აქციების/წილის ღირებულება



Page 20

► არარეზიდენტის ან მოგების გადასახადისაგან გათავისუფლებული პირის
კაპიტალში შენატანის განხორციელებისას ან აქციის/წილის შესაძენად
გადახდისას, პირი უფლებამოსილია, 2008-2016 საანგარიშო პერიოდების
დივიდენდის განაწილებამდე ჩაითვალოს აღნიშნულ პერიოდებში
დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადი. ჩასათვლელი თანხა
გამოიანგარიშება 2008-2016 წლების წმინდა მოგებიდან დივიდენდის
განაწილებისას ჩასათვლელი მოგების გადასახადის ფორმულით.

► აღნიშნული უფლების გამოყენების შეთხვევაში:

► 2008-2016 საანგარიშო პერიოდების დივიდენდის განაწილებისას მოგების
გადასახადის ჩასათვლელი ოდენობა მცირდება კაპიტალში შენატანის ან
აქციის/წილის შესაძენად გადახდის განხორციელების შესაბამისად ჩათვლილი
მოგების გადასახადის ოდენობით;

► კაპიტალში მონაწილეობის უფლების (აქციის/წილის) მიწოდების შედეგად
ანაზღაურების მიღებისას, პირს უფლება აქვს, თანხის ფაქტობრივად მიღების
საანგარიშო პერიოდში ჩაითვალოს ადრე გადახდილი მოგების გადასახადი, 

მაგრამ არაუმეტეს ანაზღაურებული თანხის შესაბამისად გამოანგარიშებული
მოგების გადასახადისა.

გადახდილი მოგების გადასახადის ჩათვლა
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ჩასათვლელი თანხის გაანგარიშება (მაგალითი 1) 

წელი წმინდა მოგება განაწილებული
დივიდენდი

გაუნაწილებელი
მოგების ნაშთი

მოგების
გადასახადი

2015 2,500 700 1,800 400

2016 3,800 5,600 600

ჯამი 6,300 700 5,600 1,000

► კომპანია დაარსდა 2015 წელს, რომლის ფინანსური მონაცემებია:

𝟐, 𝟎𝟎𝟎 × 𝟏, 𝟎𝟎𝟎

𝟔, 𝟑𝟎𝟎
− 𝟏𝟗𝟎 = 𝟏𝟐𝟖დივიდენდის განაწილებაზე ჩასათვლელი გადასახადი:

► 2018 წელს კომპანიამ 1,200 ლარად შეიძინა წილი არარეზიდენტ საწარმოში

► ამავე წელს, კომპანიამ გაანაწილა 2008-2016 წწ. დივიდენდი 2,000 ლარის ოდენობით

► შემდგომ, კომპანიამ გაყიდა ხსენებული წილი 1,000 ლარად

𝟏, 𝟐𝟎𝟎 × 𝟏, 𝟎𝟎𝟎

𝟔, 𝟑𝟎𝟎
= 𝟏𝟗𝟎წილის შეძენისას ჩასათვლელი მოგების გადასახადი:

წილის შეძენისას გადასახდელი მოგების გადასახადი:
𝟏, 𝟐𝟎𝟎

𝟎. 𝟖𝟓
× 𝟏𝟓% = 𝟐𝟏𝟐

წილის გაყიდვისას ჩასათვლელი გადასახადი: 𝟏, 𝟎𝟎𝟎

𝟎. 𝟖𝟓
× 𝟏𝟓% = 𝟏𝟕𝟕
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ჩასათვლელი თანხის გაანგარიშება (მაგალითი 2) 

წელი წმინდა მოგება განაწილებული
დივიდენდი

გაუნაწილებელი
მოგების ნაშთი

მოგების
გადასახადი

2015 1,400 500 900 250

2016 2,700 3,600 450

ჯამი 4,100 500 3,600 700

► კომპანია დაარსდა 2015 წელს, რომლის ფინანსური მონაცემებია:

► 2018 წელს კომპანიამ 1,600 ლარად შეიძინა წილი არარეზიდენტ საწარმოში

► ამავე წელს, კომპანიამ გაანაწილა 2008-2016 წწ. დივიდენდი 2,200 ლარის ოდენობით

► შემდგომ, კომპანიამ გაყიდა აღნიშნული წილი 1,900 ლარად

𝟐, 𝟐𝟎𝟎 × 𝟕𝟎𝟎

𝟒, 𝟏𝟎𝟎
− 𝟐𝟕𝟑 = 𝟏𝟎𝟑დივიდენდის განაწილებაზე ჩასათვლელი გადასახადი:

𝟏, 𝟔𝟎𝟎 × 𝟕𝟎𝟎

𝟒, 𝟏𝟎𝟎
= 𝟐𝟕𝟑წილის შეძენისას ჩასათვლელი მოგების გადასახადი:

წილის შეძენისას გადასახდელი მოგების გადასახადი:
𝟏, 𝟔𝟎𝟎

𝟎. 𝟖𝟓
× 𝟏𝟓% = 𝟐𝟖𝟐

წილის გაყიდვისას ჩასათვლელი გადასახადი: 𝟏, 𝟔𝟎𝟎

𝟎. 𝟖𝟓
× 𝟏𝟓% = 𝟐𝟖𝟐



Page 23

გადასახადების წყაროსთან დაბეგვრა
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გადასახადის წყაროსთან დაკავების წესის
ცვლილება

► გადასახადების წყაროსთან დაკავება ევალებათ საგადასახადო
აგენტებს, კერძოდ:

► საწარმოს/ორგანიზაციას, ან მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომელიც
გაწეული მომსახურების ღირებულებას უნაზღაურებს ფიზიკურ პირს, 

რომელსაც არ აქვს გადასახადის გადამხდელის მოწმობა რომელიც
ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრირებული არ არის;

► პირს, რომელიც 1,000 ლარზე მეტი ღირებულების მქონე ქონებას
უსასყიდლოდ გადასცემს ფიზიკურ პირს, რომელსაც არ აქვს
გადასახადის გადამხდელის მოწმობა რომელიც ინდივიდუალურ
მეწარმედ რეგისტრირებული არ არის.
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მომსახურების ანაზღაურება

► საგადასახადო აგენტებს, რომლებიც მომსახურებას უნაზღაურებენ
დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ ფიზიკურ პირს, 

ნოტარიუსს ან მიკრო ბიზნესის/ფიქსირებული გადასახადის
გადამხდელის სტატუსის მქონე პირს, აღარ აქვთ შესაბამისი
საქმიანობის ნაწილში მომსახურების ღირებულების წყაროსთან
დაბეგვრის ვალდებულება.
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პროცენტების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან

► რეზიდენტი საწარმოებისა და არარეზიდენტი პირების მუდმივი
დაწესებულებებისათვის გადახდილი პროცენტი არ იბეგრება
გადახდის წყაროსთან;

► რეზიდენტი პირი ან არარეზიდენტი პირის მუდმივი
დაწესებულება ვალდებულია, წყაროსთან დაბეგროს მხოლოდ
ფიზიკურ პირთათვის, ორგანიზაციებისათვის ან საქართველოში
მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტებისათვის
გადახდილი პროცენტები;

► მოგების გადასახადის გადამხდელ ორგანიზაციას, რომელმაც
მიიღო საქართველოში გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი
პროცენტები, უფლება აქვს, ჩაითვალოს გადახდის წყაროსთან
ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადის თანხა.
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სხვა ცვლილებები
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ხანდაზმულობის ვადა ზარალის გადატანისას

► ზარალის 3 წლით ან მეტი ხნით გადატანისას, 3-წლიანი
ხანდაზმულობის ვადა გრძელდება და 1 წლით აღემატება
ზარალის გადატანის ვადას მხოლოდ ამ ზარალის წარმოშობის
კალენდარული წლის საგადასახადო ვალდებულებების მიმართ, 

რომელთა ოდენობაზეც გავლენას ახდენს აღნიშნული ზარალი;

► ასეთ შემთხვევებში, ხანდაზმულობის ვადა აითვლება ზარალის
წარმოშობის კალენდარული წლის დასრულებიდან.

► ზარალის გადატანის მაქსიმალური ვადა - 10 წელი.



Page 29

სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები

► მცირე ბიზნესის დასაბეგრ შემოსავალზე გავრცელებული
საგადასახადო განაკვეთი შემცირდა 5-დან 1 პროცენტამდე.

► ცვლილების შედეგად, მცირე ბიზნესის სტატუსი უქმდება, თუ
პირის ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებულმა ერთობლივმა
შემოსავალმა კალენდარული წლის განმავლობაში გადააჭარბა
500,000 ლარს, ნაცვლად 100,000 ლარისა.

► მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმების საფუძველს აღარ
წარმოადგენს პირის მიერ დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის
ფაქტი.
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გრძელვადიანი კონტრაქტების დღგ-ით დაბეგვრა

► კოდექსის ძველი რედაქციის მიხედვით, გრძელვადიანი კონტრაქტების
შემთხვევაში დასაბეგრი ოპერაციის თანხა კალენდარული წლისათვის
განისაზღვრებოდა ფაქტობრივი შესრულების მოცულობის მიხედვით, 

რომელიც გაიანგარიშება გაწეული ხარჯების კონტრაქტით
გათვალისწინებულ ერთობლივ ხარჯებთან შეპირისპირებით, ხოლო
დასაბეგრი ოპერაციის მომენტად ითვლებოდა არაუგვიანეს ყოველი წლის
დეკემბერი;

► ცვლილების თანახმად, 2017 წლის 1 იანვრიდან პერიოდზე
გავრცელებული ავანსის დღგ-ის დაბეგვრის შესახებ წესების
გათვალისწინებით, აღნიშნული ნორმები ფაქტობრივად აღარ გამოიყენება;

► ცვლილების მიხედვით, 2018 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი ნორმების
გამოყენება მოხდება მხოლოდ 2018 წლის 1 იანვრამდე დადებული
გრძელვადიანი კონტრაქტების მიმართ.
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ქონების გადასახადი - საკონსტიტუციო
სასამართლოს გადაწყვეტილება

► „4 1. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული წესით გათვალისწინებულ
შემთხვევებში საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია გადასახადის გადამხდელს
საგადასახადო შემოწმებისას დასაბეგრი ქონების ღირებულება განუსაზღვროს საბაზრო ფასით. 

აღნიშნული ნორმა არ ვრცელდება ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებზე. 

თუ დასაბეგრი ქონების საბაზრო ფასი აღემატება მის საბალანსო ღირებულებას: 

► ა) პირს დასაბეგრი ქონების ღირებულების სხვაობაზე დაერიცხება ქონების გადასახადის
ძირითადი თანხა. ამასთანავე, აღნიშნულ თანხაზე საურავი დაეკისრება მხოლოდ საგადასახადო
მოთხოვნის ჩაბარების დღის შემდეგ 30-ე დღიდან, ხოლო აღნიშნული სხვაობა გადასახადის
შემცირებად არ ჩაითვლება; 

► ბ) პირი ვალდებულია შესაბამისი დასაბეგრი ქონების მიმართ აღნიშნული საბაზრო ფასი
გამოიყენოს შემდგომი 3 საგადასახადო წლის განმავლობაში.“. 

► საბაზრო ფასი არ გამოიყენება, თუ დასაბეგრი ქონების საბაზრო ფასი არაუმეტეს 10%-ით
აღემატება მის საბალანსო ღირებულებას. 
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ქონების გადასახადი - საკონსტიტუციო
სასამართლოს გადაწყვეტილება

► შემთხვევები, როდესაც დასაბეგრი ქონების ღირებულება არ განისაზღვრება საბაზრო ფასით

► საგადასახადო შემოწმებისას დასაბეგრი ქონების ღირებულება საგადასახადო ორგანოს მიერ არ
განისაზღვრება საბაზრო ფასით შემდეგ შემთხვევებში: 

► ა) დაუმთავრებელ მშენებლობაზე; 

► ბ) ქონებაზე, რომელთან მიმართებაშიც გადასახადის გადამხდელი, საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად, სარგებლობს ქონების გადასახადის ნაწილში
საგადასახადო შეღავათით; 

► გ) დასაბეგრ ქონებაზე, რომელიც გადაფასებულია არანაკლებ 3-წლიანი პერიოდულობით და
გადაფასება (საბაზრო შეფასება) სრულად მოიცავს შესამოწმებელ საგადასახადო პერიოდებს
(წლებს); 

► დ) დასაბეგრ ქონებაზე, რომელიც გადასახადის გადამხდელის მიერ შეძენილია შესამოწმებელ
პერიოდში; 

► ე) კაპიტალში შენატან დასაბეგრ ქონებაზე, რომელიც შეტანამდე გადაფასებული იქნა წინა
მესაკუთრის (პარტნიორის) მიერ და ასეთი გადაფასებიდან ჯამურად არ არის გასული 3 წელი. 
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ქონების გადასახადი - საკონსტიტუციო
სასამართლოს გადაწყვეტილება

► ამ წესით განსაზღვრულ შემთხვევებში და პირობების დაცვით, დასაბეგრი
ქონების საბაზრო ფასსა და დადგენილი წესით განსაზღვრულ საბალანსო
ღირებულებას შორის სხვაობაზე ქონების გადასახადის ძირითადი თანხის
დარიცხვის შემთხვევაში: 

► ა) დარიცხული ქონების გადასახადის ძირითადი თანხა პირისათვის
გადასახადის შემცირებად არ ჩაითვლება; 

► ბ) პირს აღნიშნულ თანხაზე საურავი დაეკისრება მხოლოდ საგადასახადო
მოთხოვნის ჩაბარების დღის შემდეგ 30-ე დღიდან; 

► გ) პირი ვალდებულია შესაბამისი დასაბეგრი ქონების მიმართ აღნიშნული
საბაზრო ფასი გამოიყენოს შემდგომი 3 საგადასახადო წლის
განმავლობაში. 
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ქონების გადასახადი - საკონსტიტუციო
სასამართლოს გადაწყვეტილება

► აღნიშნული დებულებები არ ვრცელდება თუ

► იმ შემთხვევაზე, როდესაც საგადასახადო კანონმდებლობა ითვალისწინებს
ქონების გადასახადში საგადასახადო ვალდებულების საბაზრო ფასით
განსაზღვრის შესაძლებლობას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 202-

ე მუხლის 41 ნაწილში მითითებული საფუძვლის გარეშე (მაგალითად: 

ფიზიკური პირის დასაბეგრი ქონების ღირებულება; ქონების გადასახადით
დაბეგვრის ობიექტის აღურიცხველობის გამოვლენა; გადამხდელთან
არსებული სააღრიცხვო დოკუმენტაციით დაბეგვრის ობიექტის საბალანსო
ღირებულების განსაზღვრის შეუძლებლობა და ა. შ.); 
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დღგ-სგან გათავისუფლება
არაკონსტიტუციური ნორმა.

► 168-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ” ქვეპუნქტის სიტყვების “საქართველოს
საპატრიარქოს დაკვეთით” ის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც ჩათვლის
უფლების გარეშე დღგ-ისგან ათავისუფლებს მხოლოდ საქართველოს
საპატრიარქოს დაკვეთით გაწეულ ტაძრებისა და ეკლესიების
მშენებლობის, რესტავრაციისა და მოხატვის მომსახურებას
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საგადასახადო დოკუმენტი

საგადასახადო დოკუმენტი აერთიანებს:

საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას

სასაქონლო ზედნადებს

სპეციალურ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას
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საპენსიო რეფორმა

► საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლდა დაგროვებითი პენსია
განხორციელებული საპენსიო შენატანების და შესაბამისი სარგებლის
ოდენობით.

► მონაწილეს, რომელიც გადაწყვეტს საქართველოს სამუდამოდ დატოვებას, შეუძლია მოითხოვოს
მის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე რიცხული საპენსიო აქტივების შესაბამისი
ღირებულების მიღება ერთიანი გადახდით ან პროგრამული გატანით. ეს მოთხოვნა
დაკმაყოფილდება იმ პირობით, რომ მონაწილე წარმოადგენს სხვა სახელმწიფოში კანონიერი, 

მუდმივი ცხოვრების უფლების დამადასტურებელ სათანადოდ დამოწმებულ დოკუმენტს. 
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საპენსიო რეფორმა

► ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავლად და ასევე ეკონომიკურ
საქმიანობასთან დაკავშირებულ შემოსავლად არ ჩაითვლება დამსაქმებლის
მიერ დასაქმებულის სახელით და მის სასარგებლოდ საპენსიო ანგარიშზე
განხორციელებული საპენსიო შენატანების მოცულობა გარდა:

► როდესაც მონაწილე უფლებამოსილია მიიღოს საპენსიო აქტივების
ღირებულების სრული მოცულობა მისი ინდივიდუალური საპენსიო
ანგარიშიდან, თუ მან საპენსიო ასაკს მიაღწია საპენსიო შენატანების
განხორციელების დაწყების თარიღიდან არაუგვიანეს 5 წლისა. 

► მონაწილის გარდაცვალების შემთხვევაში საპენსიო აქტივების გადაცემა
შეიძლება ერთიანი გადახდით ან საპენსიო აქტივების მონაწილის მემკვიდრის
ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე გადატანით, მემკვიდრის არჩევანის
შესაბამისად. მონაწილის მემკვიდრის მიერ ერთიანი გადახდის არჩევის
შემთხვევაში მისთვის გადასაცემი თანხა დაიბეგრება საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად. 
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პრაქტიკული მაგალითი

► დასაქმებულის შრომითი ურთიერთობის ფარგლებში
განსაზღვრული ხელფასია 1000 ლარი. 

► საპენსიო ფონდის შენატანები დასაქმებულის მიერ არის 20 

ლარი.

► დასაბეგრი ხელფასი 980 ლარი (1000-20).

► დასაქმებულის ხელზე ასაღები თანხა - 784 ლარი (980*0.8).

► დამსაქმებელი დამოუკიდებლად დამსაქმებლის სასარგებლოდ
იხდის 20 ლარს (1000*2%).

► სახელმწიფო დასაქმებულის სასარგებლოდ გადაიხდის ასევე 20 

ლარს (დამსაქმებლის წლიური ხელფასია 12,000 ლარი) 
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სპეციალური საწარმო

► სპეციალური საწარმოს სტატუსის მქონე პირს უფლება აქვს, საქართველოს
კანონმდებლობით ნებადართულ საქმიანობასთან ერთად, „ოკუპირებული
ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-2 

პუნქტით გათვალისწინებული სპეციალური თანხმობით, განახორციელოს
შემდეგი საქმიანობა: 

► ა) საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე წარმოშობილი ან
წარმოებული საქონლის საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან
საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე მიწოდება ან/და საქართველოს
ტერიტორიიდან (გარდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიისა) 

კანონის შესაბამისად ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევა. ამ
ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში აკრძალულია აქციზური
საქონლის (გარდა ალკოჰოლიანი სასმელისა და თამბაქოს ნაწარმისა) 

მიწოდება; 

► ბ) საქართველოს საქონლის (გარდა საქართველოს ოკუპირებულ
ტერიტორიაზე წარმოშობილისა ან წარმოებულისა) საქართველოს
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მიწოდება; 

► გ) საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქონლის მხოლოდ ამ
ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მიზნისთვის წარმოება. 
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