
ცვლილებები საქართველოს საგადასახადო კოდექსში
2020-2021



განსახილველი თემები

დღე 1

o ცვლილებები საქართველოს საგადასახადო კოდექსში;

o ცვლილებები ფინანსთა მინისტრის ბრძანება 996-ში;

o მნიშვნელოვანი სიტუაციური სახელმძღვანელოები 2020-
2021;

დღე 2

o დღგ-ს კარის ცვლილება;



საგადასახადო საიდუმლოების ჩამონათვალი

„ჟ) პირისთვის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერის/გაცემის 
შეჩერების შესახებ.“

2020 წლის 14 ივლისი

საგადასახადო საიდუმლოებას არ განეკუთვნება და საჯაროა გადასახადის 
გადამხდელის შესახებ შემდეგი ინფორმაცია:



2. საგადასახადო ორგანო, მისი თანამშრომელი, მოწვეული სპეციალისტი 
ან/და ექსპერტი ვალდებულია დაიცვას გადასახადის გადამხდელის შესახებ 
ინფორმაციის საიდუმლოება, რომელიც მისთვის ცნობილი გახდა 
სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას. მას უფლება აქვს, ცალკეული 
გადასახადის გადამხდელის შესახებ იდენტიფიცირებული ინფორმაცია 
გადასცეს მხოლოდ შემდეგ პირებს:

მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (საქართველოს 
საკანონმდებლო მაცნე, №54, 12.10.2010, მუხ. 343) 39-ე მუხლის მე-2 ნაწილს 
დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ბ2“ ქვეპუნქტი:

„ბ2) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს − საქართველოს 
კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების 
განხორციელების მიზნით;“

2020 წლის 1 მაისიდან.

საგადასახადო საიდუმლოების გადაცემა



ძველი რედაქცია: შემოსავლების სამსახური პირის მიმართვის საფუძველზე 
უფლებამოსილია გამოსცეს წინასწარი გადაწყვეტილება განსახორციელებელი 
ან განხორციელებული ოპერაციის მიხედვით საგადასახადო ანგარიშგების 
წესების ან/და შესასრულებელი საგადასახადო ვალდებულებების თაობაზე.

ცვლილება: 

1. შემოსავლების სამსახური პირის მიმართვის საფუძველზე უფლებამოსილია 
გამოსცეს წინასწარი გადაწყვეტილება განსახორციელებელი ან 
განხორციელებული ოპერაციის მიხედვით:
ა) ამ კოდექსით და საქართველოს საბაჟო კოდექსით გათვალისწინებული 
ანგარიშგების წესების ან/და შესასრულებელი საგადასახადო/საბაჟო 
ვალდებულებების თაობაზე;
ბ) იმ მოსაკრებელთან დაკავშირებული ანგარიშგების წესების ან/და 
შესასრულებელი ვალდებულებების თაობაზე, რომლის ადმინისტრირებასაც 
საგადასახადო ორგანო ახორციელებს.“

2020 წლის 14 ივლისი

წინასწარი გადაწყვეტილება



ზოგადი ანალიტიკური პროცედურები

მუხლი 491.
1. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია განახორციელოს ზოგადი
ანალიტიკური პროცედურები.
2. ზოგადი ანალიტიკური პროცედურები გულისხმობს პირის შესახებ
ინფორმაციის შეკრებას, ანალიზს და ამ ანალიზის საფუძველზე
გადასახადების ადმინისტრირების ღონისძიებების დაგეგმვასა და
ოპტიმიზაციას, მათ შორის, გადასახადით დასაბეგრი ობიექტის თაობაზე
ინფორმაციის შეგროვებასა და ანალიზს, ასევე, საგადასახადო
დავალიანებისა და ზედმეტობის წარმოშობის მიზეზების შესწავლას.

2020 წლის 14 ივლისი



სავარაუდო დარიცხვა

მუხლი 661.
1. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია, საგადასახადო შემოწმების
გარეშე განახორციელოს სავარაუდო დარიცხვა თავის ხელთ
არსებული ინფორმაციის საფუძველზე, თუ:
ა) არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ გადასახადის გადამხდელის
პირადი აღრიცხვის ბარათზე განხორციელდა გადასახადის თანხის
უსაფუძვლო შემცირება. ამ შემთხვევაში სავარაუდო დარიცხვა
შესაძლებელია განხორციელდეს მხოლოდ შემცირებული გადასახადის
თანხის ოდენობით;
ბ) გადასახადის გადამხდელმა საქართველოს საგადასახადო
კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში არ შეასრულა
დეკლარაციის/გაანგარიშების წარდგენის ვალდებულება.
2. სავარაუდო დარიცხვა შესაძლებელია გაუქმდეს შესწორებითი
დარიცხვით.
3. სავარაუდო და შესწორებითი დარიცხვის წესი განისაზღვრება
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.

2020 წლის 14 ივლისი



საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი, აგენტი

არარეზიდენტი ფიზიკური პირის ერთობლივი შემოსავალი, რომელიც 
დაკავშირებული არ არის საქართველოში მის მუდმივ დაწესებულებასთან, 
იბეგრება ამ კოდექსის 134-ე მუხლის შესაბამისად გადახდის წყაროსთან 
გამოქვითვების გარეშე, გარდა ამ მუხლის მე-4 და მე-6 ნაწილებით 
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

ბ) მე-5 ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 ნაწილი:

6. არარეზიდენტი ფიზიკური პირის, რომელიც ქონების 
იჯარისთვის/გაქირავებისთვის ანაზღაურებას იღებს პირისგან, რომელიც არ 
არის ამ კოდექსის 154-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 
საგადასახადო აგენტი, საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია 
სხვაობა კალენდარული წლის განმავლობაში საქართველოში არსებული 
წყაროდან მიღებულ ერთობლივ შემოსავალსა და ამ შემოსავლის მიღებასთან 
დაკავშირებული გამოქვითვების თანხებს შორის.

2020 წლის 14 ივლისი



ძველი რედაქცია: 
ფიზიკური პირისათვის მინიჭებული მიკრო ბიზნესის სტატუსის გაუქმების 
შემთხვევაში ამ მომენტისთვის ფიზიკური პირის შემოსავალი ექვემდებარება 
დაბეგვრას:
ა) მცირე ბიზნესის სტატუსის მიღების შემთხვევაში – მცირე ბიზნესისთვის 
დადგენილი წესის შესაბამისად;

ახალი რედაქცია:
ა) მცირე ბიზნესის სტატუსის მიღებისას – მიკრო ბიზნესისთვის დადგენილი 
წესის შესაბამისად;

2020 წლის 14 ივლისიდან

მიკრო ბიზნესის სტატუსის გაუქმება



მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმების საფუძველი

24. 89-ე მუხლის:
ა) მე-2 ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ე“ ქვეპუნქტი:
„ე) პირი არ აკმაყოფილებს ამ კოდექსის 88-ე მუხლის პირველი ნაწილით 
გათვალისწინებულ მოთხოვნას.“
აღნიშნული მოთხოვნაა 1. მცირე ბიზნესის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს 
მეწარმე ფიზიკურ პირს.

ბ) მე-4 ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 ნაწილი:
„5. ამ მუხლის მე-2 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ 
შემთხვევაში, მცირე ბიზნესის სტატუსი გაუქმებულად მიიჩნევა შესაბამისი 
საფუძვლის წარმოშობის თარიღიდან.“

2020 წლის 14 ივლისიდან



28. 981 მუხლის მე-2 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ვ“ ქვეპუნქტი:

„ვ) მიღებული დივიდენდის შემდგომი განაწილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 21-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირის (გარდა უცხოური საწარმოს 
მუდმივი დაწესებულებისა) მიერ, რომელსაც მართვის ადგილი გადმოტანილი აქვს საქართველოში.“.

მუხლი 21. საწარმო

1. საწარმოდ ითვლება შემდეგი წარმონაქმნები, რომლებიც ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას 
ან შექმნილი არიან ეკონომიკური საქმიანობის განსახორციელებლად:

ა) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი იურიდიული პირები;

ბ) უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილი კორპორაციები, კომპანიები, ფირმები და 
სხვა მსგავსი წარმონაქმნები, მიუხედავად იმისა, აქვთ თუ არა იურიდიული პირის სტატუსი, 
აგრეთვე უცხოური საწარმოს მუდმივი დაწესებულება;

გ) გაერთიანებები, ამხანაგობები და სხვა მსგავსი წარმონაქმნები, რომლებიც არ არის 
გათვალისწინებული ამ ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით.

2. საწარმოს არ მიეკუთვნება ინდივიდუალური მეწარმე.

მოგების განაწილებად არ ითვლება

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717?publication=160#!


მოგების გადასახადით აღარ იბეგრება: 

29. 983 მუხლის მე-3 ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ზ“ ქვეპუნქტი:
„ზ) უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება, მომსახურების გაწევა ან/და ფულადი
სახსრების გადაცემა იმ პირისთვის, რომელიც მოგების გადასახადით
იბეგრება ამ კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით
გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტების მიხედვით.“.



ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავალში არ შედის(101)

„ე) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სავალდებულო დაზღვევის ფარგლებში
დამქირავებლის მიერ დაქირავებულის სასარგებლოდ სადაზღვევო პრემიის გადახდით მიღებული
სარგებელი;
ვ) დამქირავებლის მიერ დაქირავებულისთვის საცხოვრებლის სარგებლობაში გადაცემა ან/და კვების
მომსახურების გაწევა ან/და ამავე მომსახურებებთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება, თუ
კმაყოფილდება ყველა შემდეგი პირობა:
ვ.ა) საცხოვრებლით/საკვებით უზრუნველყოფა ხორციელდება დამქირავებლის საქმიანობის
თავისებურებიდან გამომდინარე და წარმოადგენს დაქირავებული პირის მიერ შრომითი
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულებისთვის აუცილებელ პირობას
ან/და დაქირავებული პირის საცხოვრებელი ადგილით/საკვებით უზრუნველყოფა, დამქირავებლის
უზრუნველყოფის გარეშე, საჭიროებს დაქირავებულის მიერ არაგონივრული ხარჯების გაწევას ან/და
არაგონივრული დროის ხარჯვას;
ვ.ბ) საცხოვრებლის სარგებლობაში გადაცემა ან/და კვების მომსახურების გაწევა ან/და ამავე
მომსახურებებთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება არ წარმოადგენს დამქირავებელსა და
დაქირავებულ პირებს შორის არსებული შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შრომის
ანაზღაურების ნაწილს.“

შემოსავლები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული დაქირავებით 
მუშაობასთან და ეკონომიკურ საქმიანობასთან (103)

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სავალდებულო დაზღვევის ფარგლებში 
დამქირავებლის მიერ დაქირავებულის სასარგებლოდ სადაზღვევო პრემიის გადახდით მიღებული 
სარგებლისა.

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717?publication=151#!


პროცენტების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან

131-1 მუხლის პირველი ნაწილი ძველი ვერსია: 1. არარეზიდენტის 
მუდმივი დაწესებულების ან რეზიდენტის მიერ ან მათი სახელით 
ფიზიკური პირისათვის, ორგანიზაციისათვის ან საქართველოში მუდმივი 
დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტისათვის გადახდილი პროცენტები 
იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 5-პროცენტიანი 
განაკვეთით. 

არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ან რეზიდენტის მიერ ან მათი 
სახელით ფიზიკური პირისთვის ან საქართველოში მუდმივი 
დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტისთვის გადახდილი პროცენტი 
იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 5-პროცენტიანი 
განაკვეთით.“

მე - 4 ნაწილი ამოვარდა : 
4. მოგების გადასახადის გადამხდელ ორგანიზაციას, რომელმაც მიიღო 
საქართველოში გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი პროცენტები, უფლება 
აქვს, ჩაითვალოს გადახდის წყაროსთან ბიუჯეტში გადახდილი 
გადასახადის თანხა.
2020 წლის 14 ივლისიდან



ამოღებულ იქნა 136-ე მუხლის მე- 8, დამატებული ღირებულების 
გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული პირი ვალდებულია 
გამოიყენოს აღრიცხვის დარიცხვის მეთოდი.

დარიცხვის მეთოდით აღრიცხვის ვალდებულება



154-ე მუხლის პირველი ნაწილის „მ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით:
„მ) პირი, რომელიც ქონებას უსასყიდლოდ გადასცემს ფიზიკურ პირს, 
რომელიც ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრირებული არ არის, გარდა 
ამ პირის მიერ ამავე ფიზიკური პირისთვის საგადასახადო წლის 
განმავლობაში 1000 ლარამდე ღირებულების ქონების უსასყიდლოდ 
გადაცემისა. ასეთ შემთხვევაში, საგადასახადო აგენტის მიერ გადახდის 
წყაროსთან გადასახადის დაკავების  წესს  ადგენს საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრი;“ 

წყაროსთან დაკავების ვალდებულება უსასყიდლოდ 
ქონების გადაცემისას



ძველი რედაქციით: 1. ქონების გადასახადის გადამხდელია:
ა) რეზიდენტი საწარმო/ორგანიზაცია – მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად ან/და 
საინვესტიციო ქონებად აღრიცხულ აქტივებზე, დაუმონტაჟებელ მოწყობილობებზე, 
დაუმთავრებელ მშენებლობაზე, აგრეთვე მის მიერ ლიზინგით გაცემულ ქონებაზე;

ახალი რედაქციით:
47. 201-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) რეზიდენტი საწარმო/ორგანიზაცია:
ა.ა) მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად ან/და საინვესტიციო ქონებად აღრიცხულ აქტივებზე, 
დაუმონტაჟებელ მოწყობილობებზე, დაუმთავრებელ მშენებლობაზე, აგრეთვე მის მიერ 
ლიზინგით გაცემულ ქონებაზე;
ა.ბ) სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების 
ფარგლებში მიღებულ (დასაკუთრებულ) უძრავ ქონებაზე, იახტაზე (კატარღაზე), 
შვეულმფრენზე, თვითმფრინავსა და სხვა სატრანსპორტო საშუალებაზე;
ა.გ) ფულადი ვალდებულების (გარდა სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული წესით 
დაკისრებული სანქციებისა) გადახდევინების ფარგლებში აუქციონის, პირდაპირი მიყიდვის ან 
სხვა წესით შეძენილ უძრავ ქონებაზე, იახტაზე (კატარღაზე), შვეულმფრენზე, თვითმფრინავზე 
და სხვა სატრანსპორტო საშუალებაზე;“

2020 წლის 14 ივლისიდან

ქონების გადასახადის გადამხდელი



ფიზიკური პირის ქონების გადასახადი

სსკ-ის 202-ე მუხლს დაემატა შემდეგი: 

9. დასაბეგრ ქონებაზე ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის გაანგარიშება 
ხორციელდება საგადასახადო პერიოდის განმავლობაში ამ ქონების მის საკუთრებაში 
არსებობის დროის პროპორციულად.

2020 წლის 14 ივლისიდან



ქონების გადასახადისგან გათავისუფლება

206-ე მუხლის პირველი ნაწილის:
ა) „ტ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ტ1“ ქვეპუნქტი:
„ტ1) 2011 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით იძულებით გადაადგილებული 
ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებული 5 ჰექტარამდე ფართობის 
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი;“

ქ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ქ) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის 
მქონე პირის საკუთრებაში არსებული, მაღალმთიანი დასახლების 
ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთი;“

ძველი რედაქციით
ქ) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის 
მქონე პირის საკუთრებაში არსებული, ამავე მაღალმთიანი დასახლების 
ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთი;



206-ე მუხლის ა) პირველი ნაწილის „ჰ5“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით:
„ჰ5) სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 
დაწესებულების საკუთრებაში/სარგებლობაში არსებული, სახელმწიფო 
ორგანოს ან/და მუნიციპალიტეტის მიერ უსასყიდლოდ გადაცემული უძრავი 
ქონება, რომელიც გამოიყენება საგანმანათლებლო საქმიანობაში ან/და 
საგანმანათლებლო საქმიანობასთან დაკავშირებული მომსახურების 
გასაწევად;“

ქონების გადასახადისგან გათავისუფლება (2)



საჩივრის წარმოებაში მიღება

მუხლი 300. საჩივრის წარმოებაში მიღება
1. დავის განმხილველი ორგანო საჩივარს წარმოებაში არ იღებს, თუ იგი

არ აკმაყოფილებს შემდეგ პროცედურულ მოთხოვნებს:

მე-300 მუხლის პირველ ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ი“ 
ქვეპუნქტი:

ი) საჩივარი წარმომადგენლის მიერ არის წარდგენილი და მას არ ერთვის 
წარმომადგენლობის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717?publication=160#!


309-ე მუხლის 37. ამ კოდექსის 252-ე მუხლის მოთხოვნათა გაუთვალისწინებლად, 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით ჩამოწერას ექვემდებარება:

„ა“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ა1“ ქვეპუნქტი:
„ა1) აღიარებული, 2013 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილი და ჩამოწერის მომენტისათვის 
არსებული საგადასახადო დავალიანება და მასზე დარიცხული საურავი, თუ პირს 2013 
წლის 1 იანვრის შემდგომი პერიოდისათვის (თანხის ჩამოწერამდე) საგადასახადო 
ორგანოსთვის არ წარუდგენია საგადასახადო დეკლარაცია/გაანგარიშება (გარდა პირის 
ქონების გადასახადის დეკლარაციისა/გაანგარიშებისა, აგრეთვე ამ კოდექსის 
1611 მუხლის პირველი ნაწილის ან 309-ე მუხლის 58-ე და 59-ე ნაწილების მიხედვით 
განხორციელებული დეკლარირებისა ან/და დარიცხვისა) ან საგადასახადო 
ორგანოსთვის წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების (გარდა პირის 
ქონების გადასახადის დეკლარაციისა/გაანგარიშებისა, აგრეთვე ამ კოდექსის 
1611 მუხლის პირველი ნაწილის ან 309-ე მუხლის 58-ე და 59-ე ნაწილების მიხედვით 
განხორციელებული დეკლარირებისა ან/და დარიცხვისა) საფუძველზე გადასახდელად 
დასარიცხი გადასახადის თანხა ნულის ტოლია (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 
წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციით/გაანგარიშებით ერთობლივი შემოსავლის 
თანხა ნულზე მეტია ან/და ჩასათვლელი თანხა დარიცხულ თანხას აღემატება);“

საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა



302 მუხლის მე-6 ნაწილი: შემოსავლების სამსახურს უფლება აქვს, მომჩივნის 
დაუსწრებლად განიხილოს საჩივარი, თუ საქმეში არსებული მასალებიდან 
სრულად დგინდება დავის საგანთან დაკავშირებული ფაქტობრივი 
გარემოებები.

302-ე მუხლის მე-6 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. დავის განმხილველ ორგანოებს უფლება აქვთ, საჩივარი განიხილონ 
დისტანციურად, ტექნიკურ საშუალებათა გამოყენებით. მათ ასევე უფლება 
აქვთ, საჩივარი განიხილონ მომჩივნის დაუსწრებლად, თუ საქმეში 
არსებული მასალებიდან სრულად დგინდება დავის საგანთან 
დაკავშირებული ფაქტობრივი გარემოებები.“

საჩივრის წარმოებაში მიღება



სალარო აპარატის გამოყენების ვალდებულება

საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების ვალდებულებისაგან 
თავისუფლდებიან ფიზიკური პირები, რომლებიც არ იყენებენ დაქირავებულ 
პირთა შრომას და ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას ბაზრის 
(ბაზრობის) ტერიტორიაზე განლაგებული არასტაციონარული სავაჭრო 
ადგილიდან, მათ შორის, დახლიდან, გარდა ფიზიკური პირისა, რომელსაც 
მინიჭებული აქვს მცირე ბიზნესის სტატუსი ან რომელიც 
დარეგისტრირებულია ან ვალდებულია დარეგისტრირდეს დღგ-ის 
გადამხდელად ამ კოდექსის შესაბამისად.

აღნიშნულმა ვადამ 2020 წლის 1 იანვრდან გადაიწია 2022 წლის 1 იანვრამდე



დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობა 
ჯარიმა 282

ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ჯარიმის გამოყენების 
შემთხვევაში დეკლარაციის დაგვიანებით წარდგენისათვის ამ კოდექსის 274-ე 
მუხლით გათვალისწინებული ჯარიმა არ გამოიყენება.

ამ მუხლის პირველი ნაწილით განსაზღვრული ჯარიმის გამოყენების 
შემთხვევაში, დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობის 
საანგარიშო პერიოდზე (პერიოდებზე), დღგ-ის დეკლარაციასთან მიმართებით, 
ამ კოდექსის 274-ე და 275-ე მუხლებით გათვალისწინებული ჯარიმები არ 
გამოიყენება.

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717#part_347


საქონლის ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება

1. სამეწარმეო საქმიანობისათვის საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე 
ტრანსპორტირება, მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების 
გაუცემლობა ან საქონლის შეძენისას სასაქონლო ზედნადების მიღებაზე უარის 
თქმა, თუ სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირებული ან 
მიწოდებული/მისაწოდებელი საქონლის საბაზრო ღირებულება არ აღემატება 
10 000 ლარს, –

იწვევს პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.

31. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ქმედება, თუ 
სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირებული ან 
მიწოდებული/მისაწოდებელი საქონლის საბაზრო ღირებულება 10 000 ლარს 
აღემატება, −

იწვევს პირის დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით.



ჯარიმები

კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 2791 მუხლი:
მუხლი 2791. მულტინაციონალური საწარმოს მიერ ანგარიშგების წარდგენის 
ვადის დარღვევა ან არასრულყოფილი ანგარიშის წარდგენა
“ამ კოდექსის 701 მუხლით გათვალისწინებული ანგარიშგების საგადასახადო 
ორგანოსთვის წარდგენის დადგენილი ვადის დარღვევა ან არასრულყოფილი 
ანგარიშის წარდგენა, −
იწვევს დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით.“



პანდემიასთან დაკავშირებული შეღავათები

o „112. 2020 წლის 1 მაისიდან 6 კალენდარული თვის განმავლობაში, აგრეთვე 
2020 წლის 1 დეკემბრიდან 6 კალენდარული თვის განმავლობაში 
დამქირავებელი უფლებამოსილია შეიმციროს (ბიუჯეტში არ შეიტანოს) 
დაქირავებულისთვის გაცემული 750 ლარამდე ხელფასიდან დაკავებული 
და გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი, თუ ამ დაქირავებულის მიერ 
ამავე დამქირავებლისგან 1 კალენდარული თვის განმავლობაში მიღებული 
ხელფასი 1500 ლარს არ აღემატება.

o შენიშვნა: ამ ნაწილით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათი არ 
ვრცელდება:

o ა) საბიუჯეტო ორგანიზაციაზე;

o ბ) საქართველოს ეროვნულ ბანკზე;

o გ) ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოზე;

o დ) საწარმოზე, რომლის აქციების/წილის 50%-ზე მეტს ფლობს სახელმწიფო 
ან მუნიციპალიტეტი;



პანდემიასთან დაკავშირებული შეღავათები (2)

o პირი უფლებამოსილია 2020 წლის 1 მარტიდან 6 კალენდარული 
თვის (საანგარიშო პერიოდის), აგრეთვე 2020 წლის 1 დეკემბრიდან 
6 კალენდარული თვის (საანგარიშო პერიოდის) განმავლობაში 
გაწეული იჯარის/ლიზინგის მომსახურება დღგ-ით დაბეგროს ამ 
მომსახურების საკომპენსაციო თანხის/თანხის ნაწილის 
ფაქტობრივად გადახდის საანგარიშო პერიოდში.“



პანდემიასთან დაკავშირებული შეღავათები (3)

o საქართველოს ფინანსთა მინისტრს/შემოსავლების სამსახურის უფროსს 
უფლება აქვს, ცალკეულ გადასახადის გადამხდელებს 2020 წელს (მათ 
შორის, 2020 წლის თებერვალში, მარტში, აპრილსა და მაისში) 
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადის ან/და ქონების გადასახადის 
გადახდისთვის ამ კოდექსით განსაზღვრული ვადა გაუგრძელოს 
არაუგვიანეს 2021 წლის 1 იანვრისა. ასეთ შემთხვევაში გადასახადის 
გადამხდელს ამ კოდექსით გათვალისწინებული საურავი არ ერიცხება.



პანდემიასთან დაკავშირებული შეღავათები (4)

o იმ ქონების გადასახადისგან (მათ შორის, მიმდინარე გადასახდელისგან), 
რომლის გადახდა ქონების გადასახადისგან, რომლის დეკლარირება ამ 
კოდექსით 2020 ან 2021 წელსაა გათვალისწინებული, გათავისუფლებულია 
„ეკონომიკური საქმიანობის სახეების საქართველოს ეროვნული 
კლასიფიკატორის“ (სეკ 006-2016):

o ა) 55.1 კოდით (სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები) ან/და 
55.2 კოდით (დასასვენებელი და სხვა მოკლევადიანი განთავსების 
საშუალებები) გათვალისწინებულ საქმიანობაში გამოყენებული ქონება;

o ბ) 56.1 კოდით (რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების 
საქმიანობები) გათვალისწინებულ საქმიანობაში გამოყენებული ქონება;

o გ) 79 კოდით (ტურისტული სააგენტოები, ტურ-ოპერატორები და სხვა 
დაჯავშნის მომსახურება და მათთან დაკავშირებული საქმიანობები) 
გათვალისწინებულ საქმიანობაში გამოყენებული ქონება.

o შენიშვნა: ამ ნაწილით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათი 
ვრცელდება იჯარით, ლიზინგით ან სხვა ამგვარი ფორმით გადაცემულ 
ქონებაზეც, თუ ეს ქონება გამოიყენება ამავე ნაწილით განსაზღვრულ 
რომელიმე საქმიანობაში.



პანდემიასთან დაკავშირებული შეღავათები (5)

o საგადასახადო ორგანოსთვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდება, 
რამაც დაქირავებულისთვის „ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-
2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) შედეგად მიყენებული 
ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის 
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 
მაისის №286 დადგენილებით განსაზღვრული საქართველოში 
ახალი კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებული 
კომპენსაციის უსაფუძვლო გაცემა გამოიწვია, იწვევს 
დამქირავებლის დაჯარიმებას ამ ინფორმაციის საფუძველზე 
გაცემული კომპენსაციის ორმაგი ოდენობით.“



309-ე მუხლს დაემატოს 1141. საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრს/შემოსავლების სამსახურის უფროსს უფლება აქვს, 2020 წლის 
ნოემბერსა და დეკემბერში გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადის 
გადახდისთვის ამ კოდექსით განსაზღვრული ვადა გაუგრძელოს 
არაუგვიანეს 2021 წლის 1 ივლისისა იმ გადასახადის გადამხდელს, 
რომელიც ახორციელებს ამ მუხლის 115-ე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით 
გათვალისწინებულ საქმიანობას ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა 
ბაკურიანში, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ გუდაურში, ხულოს 
მუნიციპალიტეტში მდებარე კურორტ გოდერძიზე ან მესტიის 
მუნიციპალიტეტის დაბა მესტიაში. აღნიშნულ შემთხვევაში გადასახადის 
გადამხდელს ამ კოდექსით გათვალისწინებული საურავი არ ერიცხება.

2021 წლის 5 იანვრიდან

პანდემიასთან დაკავშირებული შეღავათები (6)



309 მუხლს 129-ე ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 130-ე 
ნაწილი:
„130. გადასახადის გადამხდელი უფლებამოსილია შეიმციროს (ბიუჯეტში 
არ შეიტანოს) ამ მუხლის 114-ე ნაწილის შესაბამისად გადავადებული 
საშემოსავლო გადასახადი (საშემოსავლო გადასახადი, რომლის 
გადახდისთვის ამ კოდექსით განსაზღვრული ვადა გაგრძელებულია), თუ 
იგი ახორციელებს ამ მუხლის 115-ე ნაწილით გათვალისწინებულ 
რომელიმე საქმიანობას. ამ ნაწილის გამოყენების წესი განისაზღვრება 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.“

2021 წლის 5 იანვრიდან

პანდემიასთან დაკავშირებული შეღავათები (7)



ახალი სტატუსის მქონე კომპანიები



1. მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის საბოლოო მშობელი საწარმო,
რომელიც საქართველოს რეზიდენტია, ვალდებულია საგადასახადო ორგანოს
წარუდგინოს ქვეყნების მიხედვით ანგარიში საანგარიშო წლის მომდევნო
წლის 31 დეკემბრამდე.
2. მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის შემადგენელი საქართველოს
რეზიდენტი საწარმო, რომელიც არის საბოლოო მშობელი ან სუროგატი
მშობელი დაწესებულება, ვალდებულია აღნიშნულის შესახებ საანგარიშო
წლის ბოლომდე აცნობოს საგადასახადო ორგანოს.
3. ამ მუხლის მიზნებისთვის:
ა) მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფი არის ნებისმიერი ჯგუფი,
რომელიც:
ა.ა) შეიცავს ორ ან ორზე მეტ საწარმოს, რომლებიც სხვადასხვა
ქვეყნის/იურისდიქციის საგადასახადო რეზიდენტები არიან ან შეიცავს
საწარმოს, რომელიც წარმოადგენს საგადასახადო მიზნისთვის ერთი ქვეყნის
რეზიდენტს და ექვემდებარება დაბეგვრას სხვა ქვეყანაში/იურისდიქციაში,
თავისი მუდმივი დაწესებულების საშუალებით განხორციელებულ
ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებით;
ა.ბ) არ წარმოადგენს გამონაკლის მულტინაციონალურ საწარმოთა ჯგუფს;

მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის ანგარიშგება



ბ) გამონაკლისი მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფი − ჯგუფის ნებისმიერ ფისკალურ წელთან დაკავშირებით,
ჯგუფი, რომლის მთლიანი კონსოლიდირებული ჯგუფური შემოსავალი 750 მლნ ევროზე ნაკლებია იმ ფისკალური
წლის განმავლობაში, რომელიც უშუალოდ წინ უსწრებს საანგარიშსწორებო ფისკალურ წელს, როგორც ეს ასახულია
მის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშში ამ წინა ფინანსური წლისთვის;
გ) საბოლოო მშობელი საწარმო მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის შემადგენელი საწარმო, რომელიც
აკმაყოფილებს შემდეგ კრიტერიუმებს:
გ.ა) პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს საკმარისი რაოდენობის წილებს ასეთი მულტინაციონალური საწარმოთა
ჯგუფის ერთ ან ერთზე მეტ შემადგენელ საწარმოში, რომ მას ევალება კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშების
მომზადება იმ ქვეყანაში/იურისდიქციაში ზოგადად მოქმედი საბუღალტრო პრინციპების შესაბამისად, რომლის
საგადასახადო რეზიდენტსაც წარმოადგენს, ან ვალდებული იქნებოდა მოემზადებინა იგი თავისი წილებით საჯარო
ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე ვაჭრობის შემთხვევაში;
გ.ბ) არ არსებობს ასეთი მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის სხვა შემადგენელი საწარმო, რომელიც პირდაპირ ან
არაპირდაპირ ფლობს ამ ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ წილებს აღნიშნულ შემადგენელ საწარმოში;
დ) სუროგატი მშობელი დაწესებულება − მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის შემადგენელი დაწესებულება,
რომელიც ქვეყანაში/იურისდიქციაში, რომლის რეზიდენტსაც იგი წარმოადგენს, დანიშნულ იქნა ამ
მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის მიერ ქვეყნების მიხედვით ანგარიშის წარდგენისთვის საბოლოო მშობელი
დაწესებულების ერთადერთ შემცვლელად, როდესაც დაკმაყოფილებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანებით გათვალისწინებული პირობები;
ე) შემადგენელ საწარმოდ განიხილება:
ე.ა) მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის ნებისმიერი განცალკევებული ეკონომიკური ერთეული, რომელიც
შეყვანილია მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშებში ფინანსური
ანგარიშგების მიზნისთვის ან შეყვანილი იქნებოდა მასში მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის ასეთი
ეკონომიკური ერთეულის წილებით საჯარო ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე ვაჭრობის შემთხვევაში;
ე.ბ) ნებისმიერი განცალკევებული ეკონომიკური ერთეული, რომელიც არ არის შეტანილი მულტინაციონალური
საწარმოთა ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშებში მხოლოდ ზომის ან არსებითობის საფუძველზე;
ე.გ) „ე.ა“ და „ე.ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის ნებისმიერი
განცალკევებული ეკონომიკური ერთეულის ნებისმიერი მუდმივი დაწესებულება იმ პირობით, რომ ეკონომიკური
ერთეული ამზადებს განცალკევებულ ფინანსურ ანგარიშს ასეთი მუდმივი დაწესებულებისთვის
ფინანსური/საგადასახადო ანგარიშგების და შიდა მენეჯერული კონტროლის მიზნებისთვის.
4. მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის ანგარიშის წარდგენის წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის ბრძანებით.“.
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საინვესტიციო ფონდები 

საინვესტიციო ფონდი არის საწარმო, რომელიც „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს 
კანონის შესაბამისად დაფუძნებულია ერთობლივი საინვესტიციო ფონდის ან საინვესტიციო 
კომპანიის სახით.

საინვესტიციო ფონდი არის კოლექტიური საინვესტიციო სქემა, რომელიც ინვესტორებისგან იზიდავს 
კაპიტალს ამ კაპიტალის განსაზღვრული საინვესტიციო პოლიტიკის შესაბამისად ინვესტორების 
სასარგებლოდ ინვესტირების მიზნით.

„საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, საინვესტიციო ფონდის მართვასა 
და ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული საქმიანობა, აგრეთვე საინვესტიციო ფონდისთვის 
დეპოზიტარული მომსახურების გაწევა ფინანსურ მომსახურებად განიხილება.

ერთობლივი საინვესტიციო ფონდის მიერ „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონით 
განსაზღვრული საქმიანობის ფარგლებში განაწილებული მოგება და ამ კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი 
ნაწილის „ბ“−„დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ხარჯები/განაცემები მოგების გადასახადით არ 
იბეგრება.

საინვესტიციო კომპანიის მიერ ფიზიკური პირისთვის ან არარეზიდენტი საწარმოსთვის გადახდილი 
დივიდენდი გადახდის წყაროსთან არ იბეგრება და შემოსავლების მიმღების ერთობლივ შემოსავალში არ 
ჩაირთვება.

საინვესტიციო კომპანიის მიერ „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონით 
განსაზღვრული საქმიანობის ფარგლებში ამ კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“−„დ“ 
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ხარჯები/განაცემები გათავისუფლებულია მოგების გადასახადისგან.

საინვესტიციო კომპანიის მიერ მოგების განაწილება, თუ დივიდენდის მიმღები არარეზიდენტი ან 
ფიზიკური პირია, იბეგრება ამ კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად:
ა) 15%-იანი განაკვეთით, გარდა ამ ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;
ბ) 5%-იანი განაკვეთით, თუ საინვესტიციო კომპანია ინვესტიციას ახორციელებს მხოლოდ საბანკო 
დეპოზიტებში ან/და ფინანსურ ინსტრუმენტებში, გარდა რეზიდენტი საწარმოსგან მიღებული მოგების 
განაწილების შემთხვევისა.



საინვესტიციო ფონდები

12. მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებულია საინვესტიციო კომპანიის მიერ არარეზიდენტისთვის ან ფიზიკური პირისთვის 
მოგების განაწილება, თუ შემოსავალი, რომლიდანაც ხორციელდება დივიდენდის გადახდა:
ა) არ მიეკუთვნება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალს;
ბ) მიეკუთვნება რეზიდენტი იურიდიული პირის მიერ საქართველოში საჯარო შეთავაზებით გამოშვებული და საქართველოს 
ეროვნული ბანკის მიერ აღიარებულ ორგანიზებულ ბაზარზე სავაჭროდ დაშვებული წილობრივი ფასიანი ქაღალდის 
რეალიზაციით მიღებულ შემოსავალს; 
გ) მიეკუთვნება რეზიდენტი იურიდიული პირის მიერ საქართველოში საჯარო შეთავაზებით გამოშვებული და საქართველოს 
ეროვნული ბანკის მიერ აღიარებულ ორგანიზებულ ბაზარზე სავაჭროდ დაშვებული სასესხო ფასიანი ქაღალდის რეალიზაციით 
მიღებულ შემოსავალს ან ამ ფასიანი ქაღალდიდან პროცენტის სახით მიღებულ შემოსავალს;
დ) მიეკუთვნება საქართველოს მთავრობის ან საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის მიერ გამოშვებული სასესხო ფასიანი 
ქაღალდის რეალიზაციით მიღებულ ნამეტ შემოსავალს ან ამ ფასიანი ქაღალდიდან ან კომერციულ ბანკში განთავსებული 
დეპოზიტიდან პროცენტის სახით მიღებულ შემოსავალს.
13. არარეზიდენტის ან ფიზიკური პირის მიერ საინვესტიციო ფონდის ერთეულის მიწოდებით ან გამოსყიდვით მიღებული ნამეტი 
შემოსავალი იბეგრება:
ა) 15%-იანი განაკვეთით, გარდა ამ ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;
ბ) 5%-იანი განაკვეთით, თუ საინვესტიციო ფონდი ინვესტიციას ახორციელებს მხოლოდ საბანკო დეპოზიტებში ან/და ფინანსურ 
ინსტრუმენტებში, გარდა საინვესტიციო ფონდის მიერ რეზიდენტი საწარმოს წილებში/აქციებში ინვესტიციის განხორციელების 
(წილის/აქციის ფლობის) შემთხვევისა.
14. საშემოსავლო და მოგების გადასახადებისგან გათავისუფლებულია შემოსავალი, რომელიც მიღებულია:
ა) საქართველოში საჯარო შეთავაზებით გამოშვებული და საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აღიარებულ ორგანიზებულ 
ბაზარზე სავაჭროდ დაშვებული საინვესტიციო ფონდის ერთეულის რეალიზაციით;
ბ) საინვესტიციო ფონდის ერთეულის რეალიზაციით ან საინვესტიციო ფონდის ერთეულის გამოსყიდვით, თუ საინვესტიციო 
ფონდი ინვესტიციას ახორციელებს მხოლოდ საქართველოს კომერციულ ბანკებში განთავსებულ დეპოზიტებში ან საქართველოს 
მთავრობის ან/და საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის მიერ გამოშვებულ ფასიან ქაღალდებში ან რეზიდენტი იურიდიული 
პირის მიერ საქართველოში საჯარო შეთავაზებით გამოშვებულ და საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აღიარებულ 
ორგანიზებულ ბაზარზე სავაჭროდ დაშვებულ სასესხო ფასიან ქაღალდებში.
15. ამ მუხლის მე-12 ნაწილით მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებული მოგების თანხის იდენტიფიცირებისთვის ითვლება, 
რომ საინვესტიციო კომპანიის მიერ დივიდენდის განაწილებისას პირველ რიგში ეს თანხა გაიცემა.
16. ამ მუხლის მე-2−მე-15 ნაწილების მიზნებისთვის „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონით 
გათვალისწინებული ქოლგისებრი ფონდის თითოეული ქვეფონდი დამოუკიდებელ საინვესტიციო ფონდად განიხილება.
17. ამ მუხლის მე-12 და მე-14 ნაწილებით გათვალისწინებული საფუძვლების გარდა, საშემოსავლო ან მოგების გადასახადით 
დაბეგვრისგან გათავისუფლების დამატებითი საფუძვლები განისაზღვრება ამ კოდექსით დადგენილი საერთო წესების 
შესაბამისად.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 90-ე დღეს
2020 წლის 14  ივლისის ბრძანება



საერთაშორისო კომპანია

7. 23-ე მუხლის:
ა) მე-5 და მე-6 ნაწილები ამოღებულ იქნეს;
ბ) მე-7 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7. საერთაშორისო კომპანიაში დაქირავებით მუშაობის შედეგად მიღებული შემოსავალი 5 
პროცენტით იბეგრება.“;

12. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ხარჯის საქართველოში გაწევის 
შემთხვევაში საერთაშორისო კომპანიას უფლება აქვს, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ 
დადგენილი წესით შეამციროს მოგების გადასახადით დასაბეგრი თანხა, ამ ხარჯის 
ოდენობით.“.

5. დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგვრის მიზნისათვის საერთაშორისო
კომპანიის მიერ არარეზიდენტისათვის საქართველოს მთავრობის დადგენილებით
განსაზღვრული მომსახურების გაწევის ადგილად არ მიიჩნევა საქართველო.

6. დაქირავებულისათვის ხელფასის გაცემისას საერთაშორისო კომპანიას არა აქვს
საშემოსავლო გადასახადის გადახდის წყაროსთან დაბეგვრის ვალდებულება.

7. საერთაშორისო კომპანიაში დაქირავებით მუშაობის შედეგად უცხო ქვეყნის იმ მოქალაქის
მიერ მიღებული შემოსავალი, რომელიც ამ უცხო ქვეყნის რეზიდენტი არ არის და არის
საქართველოს რეზიდენტი, თავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადისაგან.
12. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ხარჯის საქართველოში გაწევის 
შემთხვევაში საერთაშორისო კომპანიას უფლება აქვს, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ 
დადგენილი წესით შეამციროს გადასახდელი მოგების გადასახადი ამ ხარჯის თანხის 
შესაბამისად გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის ოდენობით.
2020 წლის 14 ივლისი



ცვლილებები გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ 
ბრძანება 996 ში.



საგადასახადო დავა/ელექტრონული 
მიმოწერა

საგადასახადო/საბაჟო დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილების ელექტრონული ფორმით 
გაგზავნა და საჯაროდ გავრცელება.
მუხლი 151. საგადასახადო/საბაჟო დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილების ელექტრონული 
ფორმით გაგზავნის და საჯაროდ გავრცელების წესი
1. საგადასახადო/საბაჟო დავის განმხილველი ორგანოების – შემოსავლების სამსახურის და 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს (შემდგომში –
დავების განხილვის საბჭო) გადაწყვეტილება შეიძლება მომჩივანს გაეგზავნოს ელექტრონული 
ფორმით ან გავრცელდეს საჯაროდ.

4. შემოსავლების სამსახურის და დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილების საჯაროდ 
გავრცელებას ახორციელებს შემოსავლების სამსახური, მისი შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ 
ვებგვერდზე (www.rs.ge) განთავსებით.
5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის შესრულების მიზნით, დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილებას 
დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილების საჯაროდ გავრცელების შესახებ შემოსავლების 
სამსახურს ელექტრონული ფორმით გადასცემს დავების განხილვის საბჭოს აპარატი.“

2020 წლის 7 თებერვლიდან



სასაქონლო ზედნადების გამოწერა

ზედნადების გამოყენება სავალდებულო არ არის:
ა) შესაბამისი პირისათვის მომსახურების გასაწევად განკუთვნილი იმ

სასაქონლო მატერიალური ფასეულობის ტრანსპორტირებისას, რომელიც
რჩება მომსახურების გამწევის საკუთრებაში;

„ა) პირისათვის მომსახურების გასაწევად განკუთვნილი იმ სასაქონლო
მატერიალური ფასეულობის/ძირითადი საშუალების
ტრანსპორტირებისას, რომელიც რჩება მომსახურების გამწევის
საკუთრებაში;“



საგადასახადო მოთხოვნის გასაჩივრებაზე უარის თქმა

o განცხადება საგადასახადო ორგანოს წარედგინება მატერიალური ფორმით, დანართი №I-
121 შესაბამისად, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს გადასახადის გადამხდელის ან მისი 
წარმომადგენლის მიერ. თუ განცხადება ხელმოწერილია წარმომადგენლის მიერ, განცხადებას 
უნდა დაერთოს წარმომადგენლობის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი, 
რომელშიც პირდაპირ უნდა იყოს 
მითითებული საგადასახადო მოთხოვნის გასაჩივრებაზე უარის თქმის უფლებამოსილება.

o 3. განცხადება უნდა შეიცავდეს განმცხადებლის დადასტურებას, რომ იგი ინფორმირებულია 
საგადასახადო მოთხოვნის გასაჩივრებაზე უარის თქმის შედეგების თაობაზე.

o 4. განცხადებას უნდა დაერთოს იმ საგადასახადო მოთხოვნის ასლი, რომლის გასაჩივრებაზეც 
უარს აცხადებს განმცხადებელი.

o 5. საგადასახადო ორგანო განცხადებას განიხილავს და განცხადებაში მითითებულ საგადასახადო 
მოთხოვნით გათვალისწინებულ თანხას ასახავს გადასახადის გადამხდელის პირადი 
აღრიცხვის ძირითად ბარათზე, განცხადების რეგისტრირების დღიდან არაუგვიანეს მესამე 
სამუშაო დღისა.

o 6. განცხადებაში მითითებული საგადასახადო მოთხოვნით გათვალისწინებული თანხის 
გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ძირითად ბარათზე ასახვის შემდეგ, პირის მიერ 
განცხადების გამოხმობა აღარ დაიშვება.“



74-ე მუხლის პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 
მე-2 პუნქტი:

„2. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 67-ე მუხლის მე-4 ნაწილის 
მიზნებისთვის, თუ დღგ-ის გადამხდელი, გარდა ფიზიკური პირისა, არ 
წარადგენს დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარაციას, არ 
ითვლება, რომ მან წარადგინა დეკლარაცია, რომლის საფუძველზე 
გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის თანხა ნულის ტოლია.“

2020 წლის 12 ნოემბერი

0-ოვან დეკლარაციად განხილვა



ინსტრუქციის 51-ე მუხლის:
ა) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„4. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირს 
შეუჩეროს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საგადასახადო ანგარიშ-
ფაქტურებისა და საგადასახადო დოკუმენტის ელექტრონული ფორმით გამოწერის ან/და 
დადასტურების უფლება ან/და პირს უარი უთხრას აღნიშნული დოკუმენტების მატერიალური 
ფორმით გაცემაზე:
ა) უსაქონლო ოპერაციის ან ფიქტიური გარიგების ნიშნების გამოვლენისას. ამ შემთხვევაში, 
საქმის მასალები გადაიგზავნება შესაბამის საგამოძიებო ორგანოში;
ბ) შესაბამისი საგამოძიებო ორგანოს მოთხოვნისას (მის წარმოებაში არსებული სისხლის 

სამართლის საქმის ფარგლებში);
გ) შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანების საფუძველზე და მის მიერ დამტკიცებული 
მეთოდოლოგიის მიხედვით.“

მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის:
ა) „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შეზღუდვა უქმდება შესაბამისი საგამოძიებო 
ორგანოს მოთხოვნით (მის წარმოებაში არსებული სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში) ან 
თუ გამოძიებით არ დადასტურდა უსაქონლო ოპერაციის ან ფიქტიური გარიგების ფაქტი;
ბ) „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეზღუდვა უქმდება შემოსავლების სამსახურის უფროსის 
ბრძანებით განსაზღვრულ შემთხვევაში.“

ა/ფ-ების გამოწერის/დადასტურების შეჩერება



VII3 კარის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის VII4 კარი:
„კარი VII4

საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი
მუხლი 1117. საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მინიჭება
საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მისაღებად დაინტერესებული პირი შემოსავლების 
სამსახურს მიმართავს №VII4-01 დანართით გათვალისწინებული ფორმის განცხადებით.
მუხლი 1118. საერთაშორისო კომპანიაში დაქირავებით მუშაობის შედეგად მიღებული 
შემოსავლის დაბეგვრის წესი
1. საერთაშორისო კომპანიაში დაქირავებით მუშაობის შედეგად მიღებული შემოსავალი 5 
პროცენტით იბეგრება.
2. საერთაშორისო კომპანიის მიერ დაქირავებით მომუშავე ფიზიკურ პირებზე 
ხელფასის/სარგებლის (ფულადი ან ნატურალური) სახით გაცემული ანაზღაურება 
აისახება ამ ინსტრუქციის 37-ე მუხლით გათვალისწინებულ გადახდის წყაროსთან 
დაკავებული გადასახადების დეკლარაციაში, რომელიც ივსება ამავე ინსტრუქციის 38-ე 
მუხლის შესაბამისად.
3. საერთაშორისო კომპანიის მიერ დაქირავებულების შესახებ ინფორმაცია აისახება ამ 
ინსტრუქციის 37-ე მუხლით გათვალისწინებულ გადახდის წყაროსთან დაკავებული 
გადასახადების დეკლარაციის „ა“ დანართში, რომელიც ივსება ამავე ინსტრუქციის 38-ე 
მუხლის შესაბამისად.“

საერთაშორისო კომპანიის რეგულაციები



40 პრიმა მუხლის მე-67 პუნქტის შემდეგ დაემატოს 68 პუნქტი შემდეგი რედაქციით:
„68. დეკლარაციის III ნაწილის დანართი 16 წარმოადგენს საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე საწარმოს 
მოგების გადასახადით დასაბეგრი განაწილებული მოგების თანხის შესამცირებელი თანხის გაანგარიშების 
ფორმას და ივსება სვეტების დასახელების შესაბამისად. კერძოდ:
ა) პირველ სვეტში მიეთითება შესაბამისი კალენდარული წელი, რომლის განმავლობაში მიღებული წმინდა 
მოგების დივიდენდის სახით განაწილებაც ხორციელდება მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში (თვეში);
ბ) მე-2 სვეტში მიეთითება შესაბამისი კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული წმინდა მოგების 
ოდენობა;
გ) მე-3 სვეტში მიეთითება შესაბამისი კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული წმინდა მოგებიდან 
მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში (თვეში) განაწილებული დივიდენდის ოდენობა, რომელიც ექვემდებარება 
მოგების გადასახადით დაბეგვრას;
დ) მე-4 სვეტში მიეთითება „საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის განსაზღვრის, მისთვის ნებადართული 
საქმიანობისა და ცალკეული ხარჯების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 8 
ოქტომბრის №619 დადგენილების დანართი №3-ით გათვალისწინებული საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის 
მქონე პირის მიერ შესაბამისი კალენდარული წლის განმავლობაში საქართველოში გაწეული ხარჯის ოდენობა, 
რომლის გაწევის შემთხვევაშიც პირს უფლება აქვს შეამციროს მოგების გადასახადით დასაბეგრი 
განაწილებული მოგების თანხა;
ე) მე-5 სვეტში მიეთითება მოგების გადასახადი მოგების გადასახადით დასაბეგრი განაწილებული მოგების 
თანხის შესამცირებელი თანხის ოდენობა, რომელიც იანგარიშება შესაბამისი კალენდარული წლის 
განმავლობაში მიღებული წმინდა მოგების ოდენობაში მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში (თვეში) 
განაწილებული დივიდენდის ოდენობის ხვედრითი წილის პროპორციულად;
ვ) მე-6 სვეტში მიეთითება მოგების გადასახადით დასაბეგრი განაწილებული მოგების თანხა, რომელიც 
წარმოადგენს მე-3 და მე-5 სვეტების ჯამურ მონაცემებს შორის სხვაობას და აისახება დეკლარაციის III ნაწილის 
16.1.3 სტრიქონში.
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მაგალითი 7.
ფაქტობრივი გარემოებები:
საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე პირის მიერ 2020 წლის განმავლობაში მიღებულმა წმინდა მოგებამ 
შეადგინა 100 000 ლარი. საწარმომ მიღებული წმინდა მოგება 2021 წლის მაისის თვეში სრულად გაანაწილა 
დამფუძნებელ რეზიდენტ ფიზიკურ და რეზიდენტ იურიდიულ პირზე. მათ შორის, რეზიდენტ ფიზიკურ პირზე –
20 000 ლარი, ხოლო რეზიდენტ იურიდიულ პირზე - 80 000 ლარი. საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე 
პირის მიერ საქართველოს მოქალაქე რეზიდენტი დაქირავებული პირებისთვის გადახდილმა ხელფასის ხარჯმა 
2020 წლის განმავლობაში შეადგინა 60 000 ლარი.
ანალიზი:
იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 981 მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის 
შესაბამისად, განაწილებულ მოგებად არ ითვლება „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის 
პირველი პუნქტით განსაზღვრულ პირზე (გარდა ინდივიდუალური საწარმოსი და ამ კოდექსის შესაბამისად 
მოგების გადასახადისაგან გათავისუფლებული პირისა) დივიდენდის განაწილება, მოგების გადასახადით 
დაბეგვრის ობიექტს წარმოადგენს რეზიდენტ ფიზიკურ პირზე დივიდენდის სახით განაწილებული თანხის 
ოდენობა – 20 000 ლარი.
საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე პირის მიერ საქართველოს მოქალაქე რეზიდენტი დაქირავებული 
პირებისათვის გადახდილი ხელფასის ხარჯი წარმოადგენს „საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის განსაზღვრის, 
მისთვის ნებადართული საქმიანობისა და ცალკეული ხარჯების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 
მთავრობის 2020 წლის 8 ოქტომბრის №619 დადგენილების დანართი №3-ით გათვალისწინებულ იმ ხარჯს, რომლის 
საქართველოში გაწევის შემთხვევაში, საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე პირს უფლება აქვს შეამციროს 
მოგების გადასახადით დასაბეგრი განაწილებული მოგების თანხა.
ამასთან, ვინაიდან კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული წმინდა მოგების ოდენობაში მოგების 
გადასახადით დასაბეგრი განაწილებული მოგების თანხის ხვედრითი წილი 20%-ია (20 000/100 000*100=20%), 
საწარმო უფლებამოსილია მოგების გადასახადით დასაბეგრი განაწილებული მოგების თანხა შეამციროს 12 000 
ლარის ოდენობით (60 000*20%=12 000)

შედეგი:
მოგების გადასახადით დასაბეგრი განაწილებული მოგების თანხა შეადგენს 8 000 ლარს, რომელიც აისახება 
დეკლარაციის III ნაწილის 16.1.3 სტრიქონში.“

საერთაშორისო კომპანიის რეგულაციები 3



111 მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 112 მუხლი :
„მუხლი 112. დაქირავებულ პირთა რეესტრი
1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-12 მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული დამქირავებელი, ვალდებულია 
დაქირავებულ პირთა შესახებ ინფორმაცია ასახოს „დაქირავებულ პირთა რეესტრში“, რომელსაც აწარმოებს 
შემოსავლების სამსახური.
2. დაქირავებულ პირთა შესახებ ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურს წარედგინება ელექტრონულად, შრომითი 
ურთიერთობის დაწყებამდე/შეწყვეტამდე/შეჩერებამდე, შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდის (www.rs.ge) 
მეშვეობით.
3. „დაქირავებულ პირთა რეესტრში“ აისახება დაქირავებულ პირთა შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაცია:
ა) დაქირავებული პირის პირადი ნომერი, სახელი და გვარი, სქესი, მოქალაქეობა, დაბადების თარიღი, მობილური 
ტელეფონის ნომერი;
ბ) სამუშაო განაკვეთი;
გ) სტატუსი – აქტიური, შეჩერებული, შეწყვეტილი;
დ) სტატუსის შეწყვეტის/შეჩერების თარიღი;
4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის მიზნებისათვის:
ა) აქტიური სტატუსი ენიჭება დაქირავებულ პირს, რომელიც შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე ასრულებს 
ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას;
ბ) შეჩერებული სტატუსი ენიჭება დაქირავებულ პირს, რომელიც დროებით ვერ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ 
ვალდებულებას, რაც არ იწვევს შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტას;
გ) შეწყვეტილი სტატუსი ენიჭება დაქირავებულ პირს, რომელთანაც შეწყდა შრომითი ხელშეკრულება.
5. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული მონაცემების ცვლილებისას დამქირავებელი ვალდებულია 
შესაბამისი ცვლილებები 2 კალენდარული დღის ვადაში ასახოს „დაქირავებულ პირთა რეესტრში“.

2021 წლის 1 მარტამდე დამქირავებელი ვალდებულია 112 მუხლის შესაბამისად „დაქირავებულ პირთა რეესტრში“
ელექტრონულად ასახოს 2021 წლის 1 თებერვლის მდგომარეობით 112 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების
შესაბამისად აქტიური და შეჩერებული სტატუსის მქონე დაქირავებული პირების შესახებ ინფორმაცია.“.

2021 წლის 1 თებერვლიდან



40 პრიმას მე-5 პუნტქის ა.დ) შენიშვნა (ძველი რედაქცია)
საშემოსავლო/მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებულ პირად ჩაითვლება პირი:
ა) რომელიც შექმნილია ან რომელსაც მინიჭებული აქვს შესაბამისი სტატუსი საშემოსავლო/მოგების გა
დასახადისგან გათავისუფლების მიზნით (მაგალითად: თიზ–
ის საწარმო, საერთაშორისო ფინანსური კომპანია, სპეციალური სავაჭრო კომპანია, ტურისტული ზონის
მეწარმე სუბიექტი, მაღალმთიანი დასახლების საწარმო, სასოფლო–
სამეურნეო კოოპერატივი, ვირტუალური ზონის იურიდიული პირი);
ბ) რომელიც ახორციელებს საშემოსავლო/მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებულ სანებართვო საქ
მიანობას (მაგალითად: აზარტული კლუბის, სათამაშო აპარატის სალონის, ტოტალიზატორის მომწყობ
ი პირი(გარდა სისტემურ-ელექტრონული ფორმით თამაშობის მომწყობი პირისა)).

ახალი რედაქცია:
საშემოსავლო/მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებულ პირად, შესაბამისი საქმიანობის ნაწილში, 
ჩაითვლება პირი:
ა) რომელიც შექმნილია ან რომელსაც მინიჭებული აქვს შესაბამისი სტატუსი საშემოსავლო/მოგების 
გადასახადისგან გათავისუფლების მიზნით (მაგალითად: თიზ-ის საწარმო, სპეციალური სავაჭრო 
კომპანია, ტურისტული ზონის მეწარმე სუბიექტი, მაღალმთიანი დასახლების საწარმო, სასოფლო-
სამეურნეო კოოპერატივი, ვირტუალური ზონის იურიდიული პირი);
ბ) რომელიც ახორციელებს საშემოსავლო/მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებულ სანებართვო 
საქმიანობას (მაგალითად: აზარტული კლუბის, სათამაშო აპარატის სალონის, ტოტალიზატორის 
მომწყობი პირი (გარდა სისტემურ-ელექტრონული ფორმით თამაშობის მომწყობი პირისა)).
ამასთან, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 981 მუხლის მე-4 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის 
მიზნებისთვის მოგების გადასახადისაგან გათავისუფლებულ პირად არ ჩაითვლება სპეციალური 
სავაჭრო კომპანია იმ ოპერაციებთან მიმართებაში, რომელთა მიმართ კმაყოფილდება ამავე კოდექსის 
241 მუხლის მე-4 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირობა.

2021 წლის 11 იანვარი



დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნას ცვლილება 
და თავი V ამოღებულ იქნას.

თავი V პირადი საგადასახადო მრჩეველი

აღნიშნული მომსახურება აღარ არსებობს. 



72-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი (დღგ-ს ჩათვლის მიღების წესი)
4. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 176-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის
მიზნებისათვის, საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების საფუძველზე საქონლის იმპორტთან
დაკავშირებით დღგ-ის დარიცხვისას, დღგ-ის ჩათვლის მიღების საფუძველია დარიცხული დღგ-ის
ბიუჯეტში გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, თუ შესრულებულია ყველა შემდეგი
პირობა:
ა) არსებობს საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილება საქონლის იმპორტთან დაკავშირებით დღგ-
ის დარიცხვის შესახებ;
ბ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული გადაწყვეტილების საფუძველზე წარდგენილ
საგადასახადო მოთხოვნაში ასახულია დღგ-ის თანხა;
გ) ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში აღნიშნულ საგადასახადო მოთხოვნაში ასახული თანხა ბიუჯეტში
გადახდილია სრულად ან არასრულად გადახდის შემთხვევაში – საგადახდო დავალებაში
მითითებულია დღგ საქონლის იმპორტთან დაკავშირებით.“

საგადასახადოს მიერ დარიცხული იმპორტის დღგ-ს 
ჩათვლის საფუძველი



მნიშვნელოვანი სიტუაციური სახელმძღვანელოები
2020_2021

სიტუაციური სახელმძღვანელოების განხილვა
2020-2021



მიღებული „ბონუსის“ დღგ-ით დაბეგვრა N11121 

ვარიანტი I "ბონუსი" გაიცემა 
საქონლის მომწოდებელი 
პირის შეხედულებისამებრ
და არ წარმოადგენს მის მიერ 
ნაკისრ ვალდებულებას. 
მეწარმე სუბიექტმა 
"ბონუსის" სახით მიღებული 
შემოსავალი არ ჩათვალა 
საქონლის მიწოდების ან/და 
მომსახურების გაწევის 
სანაცვლოდ მიღებულ 
ანაზღაურებად და 
შესაბამისად, არ დაბეგრა 
დღგ-ით.

ვარიანტი II გარკვეული 
პირობის დადგომისას 
"ბონუსის" გაცემა 
წარმოადგენს საქონლის 
მომწოდებელი პირის 
მიერ ხელშეკრულებით 
ნაკისრ ვალდებულებას. 
მეწარმე სუბიექტმა 
"ბონუსის" სახით 
მიღებული შემოსავალი 
ჩათვალა მომსახურების 
გაწევის სანაცვლოდ 
მიღებულ 
ანაზღაურებად და 
შესაბამისად, დაბეგრა 
დღგ-ით. 

სიტუაციური სახელმძღვანელო ეხება ისეთ შემთხვევას, როდესაც არ არსებობს სსკ-ის 73-ე მუხლით 
გათვალისწინებული ოპერაციისათვის კვალიფიკაციის შეცვლის საფუძველი. 

სიტუაციური სახელმძღვანელო დამტკიცებულია 2020 წლის 6 მაისისათვის მოქმედი საგადასახადო 
კანონმდებლობის მიხედვით და ვრცელდება წინა პერიოდებზეც.

გაუქმდა 2021 წლის 27 მაისს



დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაციის მომენტი N 11125

22.01.2020

დღგ-ის გადამხდელად 
არარეგისტრირებულმა პირმა, სექტემბერში 
გააფორმა ორი კონტრაქტი სამშენებლო 
სამუშაოებზე. ერთი კონტრაქტი, რომლის 
ღირებულება შეადგენს 30 000 ლარს 
შესრულდა იმავე თვეში, მეორე - 150 000 
ლარის ღირებულების კონტრაქტი შესრულდა 
დეკემბერში. ამასთან, ამ კონტაქტის 
ფარგლებში სექტემბერში წინასწარ 
აუნაზღაურდა 50 000 ლარი, ხოლო 20 
ოქტომბერს- 60 000 ლარი.

პირი დღგ-ის გადამხდელად 
დარეგისტრირდა 22 ოქტომბერს და 
ოქტომბრის საანგარიშო პერიოდის 
მიხედვით დღგ-ის დასაბეგრი ბრუნვა 
15 ნოემბრისთვის დაადეკლარირა 60 
000 ლარის ოდენობით. ხოლო 
დასაბეგრი ოპერაციის 
განხორციელების საანგარიშო 
პერიოდში (დეკემბერში) ამ ოპერაციის 
მიხედვით დაბეგრა 90 000 ლარი.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, პირის მიერ დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების 
საერთო თანხამ 100 000 ლარს გადააჭარბა ოქტომბერში. შესაბამისად, პირი ვალდებული 
იყო ოქტომბრის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დღგ-ით დასაბეგრი ბრუნვა 
დაედეკლარირებინა 60 000 ლარის ოდენობით. ამასთან, იმის გათვალისწინებით, რომ 
საკომპენსაციო თანხის (50 000 ლარის) წინასწარი გადახდა არ წარმოადგენს 
დამოუკიდებელ ოპერაციას და განიხილება დასაბეგრი მიწოდების ნაწილად, დეკემბრის 
თვეში დაბეგვრას ექვემდებარება 90 000 ლარი (150 000 - 60 000).



დღგ-ის ჩათვლა საბაჟო დეკლარაციით N 11127
18.03.2020 

საბაჟო დეკლარაციით ჩათვლის განხორციელება, მათ შორის დეკლარაციის 
დაზუსტების გზით შესაძლებელია ხანდაზმულობის 3 წლიან ვადაში, ამასთან იმ 
საანგარიშო პერიოდებში, (მაგრამ არაუგვიანეს კალენდარული წლის დეკემბრის თვის), 
რომელშიც განხორციელდა საქონლის იმპორტი.



დღგ-ს პროპორციული ჩათვლა 11128
14.04.2020 

o პროპორციის დათვლისას მთლიან ბრუნვაში უნდა იყოს 
გათვალიწინებული მიღებული ავანსი; 

o ავანსის ნაწილში გაითვალისწინება ჩათვლის უფლებით თუ ამ უფლების 
გარეშე იქნა მიღებული ის:

o მიწოდებული საქონლის ღირებულებამ შეადგინა 80 ათასი ლარი, მ.შ
ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისაგან გათავისუფლებული საქონლის 
ღირებულებამ - 40 ათასი ლარი.  

o მიღებულ იქნა კომპენსაცია მისაწოდებელი საქონლისათვის (ე.წ ავანსი) 30 
ათასი ლარი, მ.შ 26 ათასი ლარი მიღებულია ჩათვლის უფლების გარეშე 
დღგის-გან გათავისუფლებული საქონლის მისაწოდებლად.



დღგ-ის ჩათვლა სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების
ნაშთზე 11129 28.04.2020

პირი, ახორციელებს დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებს. 2019 წლის 15 სექტემბერს პირს 
წარმოექმნა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება. ამ თარიღისათვის 
მასთან ნაშთად არსებულ სასაქონლომატერიალურ ფასეულობაზე (სმფ) გააჩნია 
ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშფაქტურები (საფ). საფ-ებში ასახული ოპერაციები 
განხორციელებულია 2016 წელს. 

ვარიანტი I პირი 
დადგენილი წესით, 2019 
წლის 15 სექტემბრიდან 
დარეგისტრირდა დღგ-ის 
გადამხდელად. 

ვარიანტი II პირი ვადის 
დარღვევით, 2020 წლის 
იანვრის თვეში 
დარეგისტრირდა დღგ-ის 
გადამხდელად. 

სსკ-ის 174-ე მუხლის 1(ა) ნაწილის მიხედვით, დღგ-ის 
ჩასათვლელი თანხა არის დღგ-ის თანხა, რომელიც 
გადახდილია ან გადასახდელია ჩათვლის დოკუმენტების 
მიხედვით, მათ შორის, დღგ-ის რეგისტრაციის ძალაში 
შესვლის მომენტისათვის არსებულ სმფ-ის ნაშთზე; ამავე 
მუხლის მე-3 ნაწილის მიხედვით დღგ-ის ჩათვლა არ 
ხორციელდება იმ ელექტრონული საფებით, რომლებიც 
ასახული არ არის დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო 
პერიოდის დამთავრებიდან არაუგვიანეს დასაბეგრი 
ოპერაციის კალენდარული წლის დეკემბრის საანგარიშო 
პერიოდის მიხედვით წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში 
ან არაუგვიანეს 3 კალენდარული წლის განმავლობაში, ამავე 
პერიოდის დაზუსტებულ დეკლარაციაში.

I ვარიანტში: ვინაიდან საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებში ასახული ოპერაციის განხორციელებიდან 
რეგისტრაციის ძალაში შესვლის მომენტამდე (ჩათვლის უფლების გამოყენებამდე) არ არის გასული 3 
კალენდარულ წელზე მეტი, ამ საფ-ებით დღგ-ის ჩათვლა მართლზომიერია. II ვარიანტში: ვინაიდან 
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებში ასახული ოპერაციის განხორციელებიდან(2016წ) რეგისტრაციის 
ძალაში შესვლის საანგარიშო პერიოდზე ჩათვლის უფლების გამოყენებამდე(2020) გასულია 3 
კალენდარულ წელზე მეტი, ამ საფ-ებით დღგ-ის ჩათვლა არამართლზომიერია.



სამედიცინო დაწესებულების დაუმთავრებელ მშენებლობაზე 
ქონების გადასახადი 1425 

14.04.2020

o სსკ-ის 206-ე მუხლის „წ“ ქვეპუნქტის გათვალისწინებით, 
ქონების გადასახადისგან თავისუფლდება სამედიცინო 
საქმიანობაში გამოყენებული ქონება, გარდა მიწისა, რომელიც 
სამედიცინო დაწესებულებათა საკუთრებაშია;

o მშენებლობის პერიოდში მის გამოყენებამდე არსებული 
დაუმთავრებელი მშენებლობა წარმოადგენს ქონების 
გადასახადით დაბეგვრის ობიექტს.



შეღავათები ქონების გადასახადში 2020 წლისათვის N 1426
03.06.2020

საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 115- ე ნაწილის მიხედვით იმ ქონების 
გადასახადისგან (მ.შ მიმდინარე გადასახდელისაგან), რომლის გადახდა ამ 
კოდექსის შესაბამისად გათვალისწინებულია 2020 წელს, გათავისუფლებულია 
„ეკონომიკური საქმიანობის სახეების საქართველოს ეროვნული 
კლასიფიკატორის“ (სეკ 006 - 2016): ა) 55.1 კოდით (სასტუმროები და 
განთავსების მსგავსი საშუალებები) ან/და 55.2 კოდით ( დასასვენებელი და 
სხვა მოკლევადიანი განთავსების საშუალებები) გათვალისწინებულ 
საქმიანობაში გამოყენებული ქონება; ბ) 56.1 კოდით(რესტორნები და საკვებით 
მობილური მომსახურების საქმიანობები) გათვალისწინებულ საქმიანობაში 
გამოყენებული ქონება; გ) 79 კოდით (ტურისტული სააგენტოები, ტურ-
ოპერატორები და სხვა დაჯავშნის მომსახურება და მათთან დაკავშირებული 
საქმიანობები) გათვალისწინებულ საქმიანობაში გამოყენებული ქონება. 
შენიშვნა: ამ ნაწილით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათი 
ვრცელდება იჯარით, ლიზინგით ან სხვა ამგვარი ფორმით გადაცემულ 
ქონებაზეც, თუ ეს ქონება გამოიყენება ამავე ნაწილით განსაზღვრულ 
რომელიმე საქმიანობაში.



ქონების გადასახადი ორგანიზაციის მიერ ფართის იჯარით 
გაცემისას N 1427

16.06.2021

ორგანიზაციამ, რომელიც არ ეწევა სხვა ეკონომიკურ საქმიანობას, იჯარით გასცა 
ფართი. 

I ვარიანტი ორგანიზაციამ ზაფხულის პერიოდში, 2 
თვის ვადით მთლიანი შენობა იჯარით გასცა სხვა 
პირზე.

II ვარიანტი ორგანიზაციამ გამოფენის მოსაწყობად 
კალენდარულ წელს 6 თვის ვადით იჯარით გასცა 
საერთო სარგებლობის ფოიე, (რომლითაც თვითონაც 
სარგებლობს) იჯარით მიღებული შემოსავლის 
ხვედრითი წილი საერთო შემოსავლის ხვედრითი 
წილის 15%-ს შეადგენს.

ორგანიზაციამ არ წარმოადგინა ქონების 
გადასახადის წლიური დეკლარაცია.

სსკ-ის 30-ე მუხლის მე-4 ნაწილის მიხედვით, თუ 
ორგანიზაცია ახორციელებს ეკონომიკურ 
საქმიანობას, მისი ქონებისა და საქმიანობის 
ნაწილი, რომელიც უშუალოდ დაკავშირებულია 
მის ეკონომიკურ საქმიანობასთან, ითვლება 
საწარმოს ქონებად და საქმიანობად, ხოლო იმ 
ნაწილში, სადაც ამის გამიჯვნა შეუძლებელია, 
ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული 
ქონებისა და საქმიანობის გამოანგარიშების 
მიზნით გამოიყენება ორგანიზაციის მიერ 
მიღებულ შემოსავალში ეკონომიკური 
საქმიანობით მიღებული შემოსავლის ხვედრითი 
წილი. 

ორივე ვარიანტში: ფართის იჯარით გაცემის პერიოდში 
ორგანიზაციის ქონება ჩაითვლება საწარმოს ქონებად. I 
ვარიანტი ორგანიზაცია ქონების გადასახადს გადაიხდის 2 
თვის პროპორციულად. II ვარიანტი მოცემულ შემთხვევაში, 
ორგანიზაცია ქონების გადასახადს გადაიხდის 6 თვის 
პროპორციულად, ორგანიზაციის მიერ მიღებულ შემოსავალში 
ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლის 
ხვედრითი წილის (15%) გათვალისწინებით. 



საგადასახადო შეღავათი ფიზიკური პირის მიერ ჩუქებით 
მიღებულ ქონებაზე N 1512 23.10.2020

ფიზიკურმა პირმა ჩუქებით მიიღო 160 000 ლარის ღირებულების ქონება. 

I ვარიანტი: მჩუქებელი 
არის ბებია და 
დასაჩუქრებული -
შვილიშვილი

II ვარიანტი: მჩუქებელი 
არის შვილიშვილი და 
დასაჩუქრებული - ბებია 

შეფასება სსკ-ის 82-ე მუხლის (1.(ზ;ი)) შესაბამისად, საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრისაგან 
თავისუფლდება: - საგადასახადო წლის განმავლობაში I და II რიგის მემკვიდრეების მიერ ჩუქებით ან 
მემკვიდრეობით მიღებული ქონების ღირებულება; - საგადასახადო წლის განმავლობაში III და IV 
რიგის მემკვიდრეების მიერ 150 000 ლარამდე ღირებულების, ჩუქებით ან მემკვიდრეობით მიღებული 
ქონების ღირებულება. ამავე მუხლის მე-4 (გ) ნაწილის თანახმად, ქონების ჩუქებისას ან/და ანდერძით 
მემკვიდრეობისას I, II, III და IV რიგის მემკვიდრეებად ითვლებიან შემდეგი პირები: - I რიგის 
მემკვიდრეებად − მეუღლე, შვილი, ნაშვილები, შვილიშვილი, შვილიშვილის შვილი და მისი შვილი, 
მშობელი და მშვილებელი; - II რიგის მემკვიდრეებად − და, ძმა, დისწული, ძმისწული და მათი 
შვილები; - III რიგის მემკვიდრეებად − ბებია და პაპა, ბებიის დედ-მამა და პაპის დედ-მამა, როგორც 
დედის, ისე მამის მხრიდან; - IV რიგის მემკვიდრეებად − ბიძა (დედის ძმა და მამის ძმა), დეიდა და 
მამიდა.



მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის მიერ მიღებული 
შემოსავლების დაბეგვრა N1513

16.06.2021

მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის შემოსავალი შედგება, როგორც საქართველოში არსებული 
წყაროდან, ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ არსებული წყაროდან მიღებული 
შემოსავლებისგან. კერძოდ, 2021 წლის აპრილის თვეში მის მიერ საქართველოში არსებული 
წყაროდან მიღებული შემოსავალი შეადგენს 2 000 ლარს, ხოლო საქართველოს ფარგლებს გარეთ 
არსებული წყაროდან - 3 000 ლარს.

პირი წარმოადგენს საქართველოს რეზიდენტ ფიზიკურ პირს. აპრილის თვის საანგარიშო 
პერიოდში პირმა მცირე ბიზნესის ფარგლებში დაკისრებული საგადასახადო ანგარიშგება 
შეასრულა 2000 ლარზე.

სსკ-ის 90-ე მუხლის მე-3 ნაწილის მიხედვით, მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი შედგება 
საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავლებისაგან, გარდა ხელფასის სახით 
მიღებული შემოსავლისა და სსკის 88-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად განსაზღვრული 
შემოსავლის სახიდან მიღებული შემოსავლისა. სსკ-ის 82-ე მუხლის პირველი ნაწილის "ფ" 
ქვეპუნქტის მიხედვით საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლებულია რეზიდენტი 
ფიზიკური პირის მიერ მიღებული შემოსავალი (მათ შორის, სარგებელი), რომელიც არ 
განეკუთვნება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალს;

შესაბამისად, ფიზიკური პირი ვალდებულია საგადასახადო ანგარიშგება შეასრულოს 
მხოლოდ 2000 ლარზე და აღნიშნული თანხა აპრილის თვეში დაბეგროს მცირე 
ბიზნესისათვის დადგენილი განაკვეთით.



მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის შეღავათი 
საშემოსავლო გადასახადში N1514

13.08.2021

მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე პირმა 2020 წელს 50 000 
ლარად გაყიდა საცხოვრებელი სახლი, რომელიც შეძენილი ჰქონდა 2019 წელს 42 000 ლარად.

ვარიანტი I საცხოვრებელი სახლი მდებარეობს მაღალმთიანი დასახლების ტერიტორიაზე. 
ვარიანტი II საცხოვრებელი სახლი მდებარეობს თბილისში.

ორივე ვარიანტში: პირმა წარადგინა 2020 წლის საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაცია, 
ისარგებლა საგადასახადო შეღავათით 6000 ლარის ოდენობით და მისმა კუთვნილმა საშემოსავლო 
გადასახადმა შეადგინა 100 ლარი ((50000-42000)-6000)-ის 5%.

სსკ-ის 82-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, საშემოსავლო გადასახადით არ 
იბეგრება მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე პირის მიერ 
მაღალმთიან დასახლებაში საქმიანობით კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული 6000 
ლარამდე დასაბეგრი შემოსავალი, გარდა საბიუჯეტო ორგანიზაციიდან და სახელმწიფოს მიერ ან 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ დაფუძნებული სამედიცინო 
დაწესებულებიდან ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლისა. ამავე კოდექსის 102-ე მუხლის 
პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, ეკონომიკური საქმიანობით მიღებულ შემოსავლებს 
განეკუთვნება აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტი შემოსავალი. სსკ-ის 81-ე მუხლის მე-3 
ნაწილის თანახმად, ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ბინის (სახლის) და მასზე დამაგრებული 
მიწის ნაკვეთის, აგრეთვე ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიწოდებით მიღებული ნამეტი 
შემოსავალი 5 პროცენტით იბეგრება.



ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ფართობის (ბინის) ქირის თანხის 
მიღება ნაღდი ანგარიშსწორებით სსა-ის გამოყენების გარეშე N 2207

16.06.2021
საქართველოს მოქალაქე ფიზიკურმა პირმა 2021 წლის 31 აპრილს მის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი 
ფართობი (ბინა), საცხოვრებელი მიზნით მიაქირავა ფიზიკურ პირს 1 წლის ვადით, ყოველი მომდევნო თვის 5 
რიცხვში ქირის თანხის ნაღდი ანგარიშსწორებით გადახდის პირობით. აღნიშნულის თაობაზე გამქირავებელმა 
წარადგინა შესაბამისი განცხადება შემოსავლების სამსახურში მისი მონაცემების საცხოვრებელი ფართობის 
გამქირავებელ პირთა რეესტრში შესატანად. საცხოვრებელი ფართობის დამქირავებელმა 5 მაისს ნაღდი 
ანგარიშსწორებით გადაუხადა ქირის თანხა გამქირავებელს, რომელმაც არ გამოიყენა საკონტროლო-სალარო 
აპარატი. 
სსკ-ის 259-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „დ" ქვეპუნქტის თანახმად, საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების 
ვალდებულებისაგან თავისუფლდება ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი ფიზიკური პირი, 
რომელსაც არ აქვს მეწარმე ფიზიკურ პირად რეგისტრაციის ვალდებულება. საქართველოს საგადასახადო 
კოდექსის 36-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა" ქვეპუნქტის თანახმად, მეწარმე ფიზიკურ პირად ითვლება 
ინდივიდუალური მეწარმე – ფიზიკური პირი, თუ ის „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 
მუხლის მიხედვით არის ინდივიდუალური მეწარმე. ხოლო „მეწარმეთა შესახებ" საქართველოს კანონის მე-2 
მუხლის მე-2 პუნქტისა და მე-4 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების შესაბამისად, ინდივიდუალური მეწარმე, 
როგორც ამ კანონით გათვალისწინებულ უფლება-მოვალეობათა სუბიექტი, წარმოიშობა მხოლოდ მეწარმეთა 
და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან, რაც 
ამავდროულად მოიცავს საგადასახადო რეგისტრაციას (გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვას). 
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის 
№996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 1112 მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად, ფიზიკური პირის 
მიერ რეესტრში ასახვის მიზნით წარდგენილი განცხადება არ წარმოადგენს ამ პირის გადასახადის 
გადამხდელად აღრიცხვის (რეგისტრაციის) საფუძველს.

ზემოხსენებული ნორმების გათვალისწინებით, ვინაიდან მეწარმე ფიზიკური პირი არის პირი, რომელსაც გააჩნია 
სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ ინდივიდუალური მეწარმედ (რაც ამავდროულად მოიცავს 
საგადასახადო აღრიცხვას) რეგისტრაციის ვალდებულება, ხოლო საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ პირს 
შესაბამის რეესტრში ასახვის მიზნით განცხადების წარდგენისას არ გააჩნია გადასახადის გადამხდელად 
აღრიცხვის ვალდებულება (განცხადება არ წარმოადგენს ამ პირის გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის 
საფუძველს), საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელი პირზე ვრცელდება სსკ-ის 259-ე მუხლის მე-4 ნაწილის 
„ე" ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეღავათი.



სტაჟიორის მიერ მიღებული შემოსავლის ხელფასად განხილვა N 2428

16.06.2021

საქართველოს რეზიდენტი საწარმო ახორციელებს სტაჟიორის მიერ მისთვის 
შესრულებული სამუშაოს ანაზღაურებას. სტაჟიორი რეგისტრირებულია 
ინდივიდუალურ მეწარმედ. 

სსკ-ის 101-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავლებს განეკუთვნება 
ფიზიკური პირის მიერ დაქირავებით მუშაობის შედეგად მიღებული ნებისმიერი საზღაური ან სარგებელი, 
მათ შორის, წინა სამუშაო ადგილიდან პენსიის ან სხვა სახით მიღებული შემოსავალი, ან შემოსავალი 
მომავალი სამუშაო ადგილიდან. საქართველოს შრომის კოდექსის მე18 მუხლის თანახმად, სტაჟიორი არის 
ფიზიკური პირი, რომელიც დამსაქმებლისთვის ასრულებს გარკვეულ სამუშაოს ანაზღაურების სანაცვლოდ ან 
მის გარეშე, კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, პროფესიული ცოდნის, უნარის ან პრაქტიკული გამოცდილების 
მისაღებად. იმის გათვალისწინებით, რომ სტაჟიორის სამართლებრივი სტატუსი მოქცეულია საქართველოს 
შრომის კოდექსის მოქმედების სფეროში, საშემოსავლო გადასახადის მიზნებისათვის, მის მიერ მიღებული 
შემოსავალი, როგორც შემოსავალი მომავალი სამუშაო ადგილიდან, განიხილება ხელფასად. 



საერთაშორისო კომპანიის მიერ გაცემული ხელფასის დაბეგვრა N 2429

16.06.2021

საქართველოს საწარმოს საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი მიენიჭა 2021 წლის 1 მარტიდან.

საწარმომ 2021 წლის მაისში დაქირავებულებზე გასცა საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის 
მინიჭებამდე პერიოდებში დარიცხული და გაუცემელი ხელფასები.

საწარმომ გაცემული ხელფასი დაბეგრა 5%- იანი განაკვეთით, რაზედაც განახორციელა 
შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშგება. 

სსკ-ის 23-ე მუხლის მე-7 ნაწილის შესაბამისად, საერთაშორისო კომპანიაში დაქირავებით 
მუშაობის შედეგად მიღებული შემოსავალი 5 პროცენტით იბეგრება. იმის 
გათვალისწინებით, რომ დაქირავებულის მიერ მისაღები შემოსავალი დარიცხულია 
საწარმოს მიერ საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მინიჭებამდე პერიოდში, აღნიშნული 
შემოსავალი არ ჩაითვლება საერთაშორისო კომპანიაში დაქირავებით მუშაობის შედეგად 
მიღებულ შემოსავლად. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ხელფასის გაცემის მომენტში 
საწარმოს აქვს საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი, სტატუსის მინიჭებამდე პერიოდებში 
დარიცხული და სტატუსის არსებობისას გაცემული ხელფასები ექვემდებარება დაბეგვრას 
20%-იანი განაკვეთით. 



სასაქონლო ზედნადების გამოწერის ვალდებულება N2542

21.05.2020

გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული "A" პირის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს 
საქონლის მიტანის მომსახურება ე.წ "დელივერი სერვისი". საქონლის მიტანის მომსახურებების 
განმახორციელებელ "A" პირს დაუკავშირდა ფიზიკური პირი, რომელმაც პირადი მოხმარების 
მიზნით (არასამეწარმეო საქმიანობისათვის) დაავალა/შეუკვეთა საკვები პროდუქტის მიტანა. 
აღნიშნულ ოპერაციაზე სასაქონლო ზედნადები არ გამოწერილა ოპერაციის მონაწილე არცერთი 
მხარის მიერ. შესაბამისად, "A" პირმა საკვები პროდუქტის ტრანსპორტირება განახორციელა 
სასაქონლო ზედნადების გარეშე.

სსკ-ის 136-ე მუხლის მე-4 ნაწილის მიხედვით, სამეწარმეო საქმიანობისათვის ქვეყნის შიგნით 
საქონლის ტრანსპორტირებისას, ხოლო საქონლის მიწოდებისას − მყიდველის მოთხოვნის 
შემთხვევაში უნდა გამოიწეროს სასაქონლო ზედნადები. სსკ-ის 286-ე მუხლის პირველი 
ნაწილის მიხედვით, სამეწარმეო საქმიანობისათვის საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე 
ტრანსპორტირება, მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობა ან საქონლის 
შეძენისას სასაქონლო ზედნადების მიღებაზე უარის თქმა, თუ სასაქონლო ზედნადების გარეშე 
ტრანსპორტირებული ან მიწოდებული/მისაწოდებელი საქონლის საბაზრო ღირებულება არ 
აღემატება 10 000 ლარს, – იწვევს პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით. 

არასამეწარმეო საქმიანობისათვის განკუთვნილი საქონლის ტრასნსპორტირებისას, 
სასაქონლო ზედნადების გამოწერის ვალდებულება არ წარმოიშობა. შესაბამისად, პირთა 
ქმედებაში საგადასახადო სამართალდარღვევა არ იკვეთება.



დებიტორული დავალიანების ჩამოწერა N 2657 

► ვარიანტი I საწარმო, 
დებიტორული დავალიანების 
მქონე პირ(ებ)ს 
ვალდებულების შესრულებას 
სთხოვს კომუნიკაციის 
სხვადასხვა საშუალებით. 
საწარმომ დებიტორული 
დავალიანების ამოღებისთვის 
შესაბამისი სამართლებრივი 
მექანიზმი არ გამოიყენა, 
ვინაიდან დებიტორული 
დავალიანების ამოსაღებად 
გასაწევი დროის, ადამიანური 
რესურსის ან/და ფინანსური 
ხარჯების ოდენობა, 
აღემატება მისაღები 
შემოსავლის/ სარგებლის 
ოდენობას.

ვარიანტი II საწამომ მიმართა შესაბამის 
სამართლებრივ მექანიზმს დებიტორული 
დავალიანების ამოსაღებად, თუმცა, 
აღსრულების ორგანოს მეშვეობით 
მოთხოვნის დაკმაყოფილება ვერ 
მოხერხდა.

საწარმომ ორივე ვარიანტში ჩამოწერა 
დებიტორული დავალიანება (რაც არ 
გულისხმობდა ვალის პატიებას) და 
აღნიშნული არ განიხილა მოგების 
გადასახადით დაბეგვრის ობიექტად.

სიტუაციური სახელმძღვანელო ეხება ისეთ შემთხვევას, 
როდესაც არ არსებობს სსკ-ის 73-ე მუხლით 
გათვალისწინებული ოპერაციისათვის კვალიფიკაციის 
შეცვლის საფუძველი; 

სიტუაციური სახელმძღვანელო დამტკიცებულია 2020 წლის 6 
მაისისათვის მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობის 
მიხედვით და ვრცელდება წინა პერიოდებზეც.



საერთაშორისო კომპანიის მიერ განაწილებული მოგების 
დაბეგვრა N 2658

16.06.2021

საქართველოს საწარმოს საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი მიენიჭა 2021 წლის 1 მარტიდან. 

საწარმომ 2021 წლის მაისში დამფუძნებელ ფიზიკურ პირზე დივიდენდის სახით გაანაწილა 
საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მინიჭებამდე პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგება. 
საწარმომ განაწილებული მოგება დაბეგრა 5%-იანი განაკვეთით, რაზედაც განახორციელა 
შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშგება მოგების გადასახადში. ამასთან, გაცემული დივიდენდი 
არ დაბეგრა გადახდის წყაროსთან. 

იმის გათვალისწინებით, რომ განაწილებული წმინდა მოგება ფორმირებული არ არის 
საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის ფარგლებში, საწარმოს მიერ შესაბამისი სტატუსის 
მინიჭებამდე პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგების განაწილებაზე ვერ გავრცელდება სსკ-ის 
23-ე მუხლით დადგენილი ნორმები. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ საწარმოს მოგების 
განაწილების მომენტში აქვს საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი, მის მიერ სტატუსის 
მინიჭებამდე პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგების დამფუძნებელ ფიზიკურ პირზე 
დივიდენდის სახით განაწილება ექვემდებარება დაბეგვრას საგადასახადო კოდექსის 98-ე 
მუხლით დადგენილი განაკვეთით. ამასთან, სსკ-ის 130-ე მუხლის საფუძველზე, რეზიდენტი 
საწარმოს მიერ ფიზიკური პირისთვის, გადახდილი დივიდენდები ექვემდებარება დაბეგვრას 
გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 5%-იანი განაკვეთით. 
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