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დღგ-ს კარის ცვლილებების მიმოხილვა

სექტემბერი 2021
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განსახილველი თემები

► ტერმინთა განმარტებები დღგ-ს კარის მიზნებისთვის;

► დღგ-ს დასაბეგრი პირი, დასაბეგრი ოპერაციები;

► დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაცია, რეგისტრაციის მომენტის განსაზღვრა;

► ანაზღაურების სანაცვლოდ საქონლის მიწოდება, მიწოდების ადგილის და ფასის 
განსაზღვრა, ბარტერი;

► მომსახურების მიწოდება, მომსახურების მიწოდების ადგილის და ფასის განსაზღვრა;

► ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები;

► დღგ-ით დაბეგვრის სპეციალური სქემა;

► დღგ-გან  გათავისუფლება;

► დღგ-ს ჩათვლა;

► უკუდაბეგვრის დღგ;

► უცხოელი დასაბეგრი პირი, ფიქსირებული დაწესებულება, რეგისტრაცია;

*საკითხის ირგვლივ გამოცემული დამატებითი ინსტრუქციები, ბრძანება 996 და პრაქტიკული 
მაგალითების მიმოხილვა წარმოდგენილია შესაბამისი საკითხის მიხედვით.
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ტერმინთა განმარტებები დღგ-ს კარის მიზნებისთვის
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ტერმინთა განმარტებები (მუხლი 157)

დღგ-ით დასაბეგრი პირი - ნებისმიერი პირი, რომელიც ნებისმიერ ადგილზე
დამოუკიდებლად ახორციელებს ნებისმიერი სახის ეკონომიკურ საქმიანობას,
მიუხედავად ამ საქმიანობის მიზნისა და შედეგისა.

პირი

ფიზიკური პირი;

პირთა გაერთიანება, რომელიც დამოუკიდებლად მონაწილეობს 
სამართლებრივ ურთიერთობებში, მაგრამ არ გააჩნია იურიდიული პირის 
სტატუსი;

საწარმო ან ორგანიზაცია ამ კოდექსის შესაბამისად



Page 5

ტერმინთა განმარტებები (მუხლი 157)

ფიქსირებული დაწესებულება − ნებისმიერი ადგილი, რომელიც არ არის
დასაბეგრი პირის დაფუძნების ადგილი, მაგრამ ხასიათდება მუდმივობის
საკმარისი ხარისხით, აგრეთვე სათანადო სტრუქტურით ადამიანური და
ტექნიკური რესურსების თვალსაზრისით, რაც აძლევს მას შესაძლებლობას
გასწიოს ან მიიღოს მომსახურება და გამოიყენოს იგი საკუთარი
საჭიროებისთვის;
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ტერმინთა განმარტებები (მუხლი 157)

მცირე ღირებულების საჩუქარი − საქონელი ან მომსახურება, რომლის გადაცემა
ხორციელდება უსასყიდლოდ და რომლის ღირებულება, დღგ-ის გარეშე, ერთ
ფიზიკურ პირზე არ აღემატება კალენდარული წლის განმავლობაში 50 ლარს.
მცირე ღირებულების საჩუქრად არ განიხილება სარეკლამო და
წარმომადგენლობითი ხარჯი;

დამხმარე ხასიათის მომსახურება/საქონელი − მომსახურება/საქონელი, რომლის
შეძენა არ არის მისი მომხმარებლის ძირითადი მიზანი, მაგრამ გამიზნულია
მისთვის ძირითადი მომსახურების გაწევის/საქონლის მიწოდების პირობების
გაუმჯობესების ან/და უკეთ სარგებლობის უზრუნველსაყოფად;

უშუალოდ დაკავშირებული მომსახურება/საქონელი − მომსახურება/საქონელი,
რომლის მიწოდება ხორციელდება ძირითადი მომსახურების/საქონლის
მიწოდების უზრუნველსაყოფად და რომლის განხორციელება აუცილებელია
ამ ძირითადი ოპერაციის შესრულებისთვის;
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ტერმინთა განმარტებები (მუხლი 157)

უწყვეტი მომსახურება − მომსახურება, რომლის შედეგით სარგებლობა
მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომია უწყვეტად, საანგარიშო პერიოდის
ნებისმიერ მომენტში;

რეგულარული მომსახურება − მომსახურება, რომელიც არ არის უწყვეტი
მომსახურება, მაგრამ მისი მიღების უფლება ხელშეკრულების/შეთანხმების
მიხედვით მომხმარებელს აქვს საანგარიშო პერიოდის კონკრეტულ მომენტში,
მომსახურების გამწევთან დამატებითი შეთანხმების გარეშე;
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ტერმინთა განმარტებები (მუხლი 157)

ელექტრონულად გაწეული მომსახურება − მომსახურება, რომელიც გაიწევა ინტერნეტით

ან ელექტრონული ქსელით, რომლის მიწოდებაც არსებითად ავტომატიზებულია, მინიმალურად
საჭიროებს ადამიანის ჩარევას და მისი მიწოდება შეუძლებელია საინფორმაციო ტექნოლოგიების
გარეშე; მათ შორის:

ჟ.ა) ციფრული პროდუქტის მიწოდება, პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერისა და მისი
განახლებული ვერსიის მიწოდების ჩათვლით;

ჟ. ბ) ვებგვერდის მიწოდება;

ჟ.გ) ვებჰოსტინგი, პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპარატურის დისტანციური ტექნიკური
მომსახურება;

ჟ.დ) პროგრამული უზრუნველყოფა და შესაბამისი განახლება;

ჟ.ე) გამოსახულების, ტექსტისა და ინფორმაციის მიწოდება მონაცემთა ბაზის ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფის მიზნით;

ჟ.ვ) მუსიკის, ფილმისა და თამაშების (მათ შორის, აზარტული თამაშების) მიწოდება;

ჟ.ზ) პოლიტიკური, კულტურული, სახელოვნებო, სპორტული, სამეცნიერო და გასართობი
გადაცემების მაუწყებლობა და მიწოდება;

ჟ.თ) დისტანციური სწავლების მიწოდება;

ჟ.ი) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული მომსახურების სხვა სახეები.

შენიშვნა: მხოლოდ ის გარემოება, რომ მომსახურების გამწევი და შემძენი ინფორმაციას
ელექტრონულად ცვლიან, თავისთავად არ ნიშნავს, რომ მომსახურება ელექტრონულად არის
გაწეული;
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ტერმინთა განმარტებები (მუხლი 157)

ვაუჩერი − ინსტრუმენტი, რომელიც წარმოშობს დასაბეგრი პირის
ვალდებულებას, მიიღოს იგი, როგორც ანაზღაურება ან ანაზღაურების ნაწილი
საქონლის/მომსახურების მიწოდების სანაცვლოდ და მასში ან მასთან
დაკავშირებულ დოკუმენტში იდენტიფიცირებადია მისაწოდებელი
საქონელი/მომსახურება ან პოტენციური მიმწოდებელი, აგრეთვე ამ
ინსტრუმენტის გამოყენების პირობები;

ერთჯერადი ვაუჩერი − ვაუჩერი, რომლის გამოშვებისას იდენტიფიცირებადია
მასთან დაკავშირებული საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის
ადგილი და ამ ოპერაციასთან დაკავშირებით დასარიცხი დღგ;

მრავალჯერადი ვაუჩერი − ვაუჩერი, რომელიც არ არის ერთჯერადი ვაუჩერი

მეორადი ნივთი − გამოყენებული მოძრავი ნივთი, რომელიც გამოყენებისთვის
კვლავ ვარგისია არსებული სახით ან შეკეთების შემდეგ, გარდა ხელოვნების
ნიმუშისა, საკოლექციო ნივთისა და ანტიკვარიატისა, აგრეთვე ძვირფასი
ლითონის ან ძვირფასი ქვისა, საქართველოს კანონმდებლობით
განსაზღვრული მნიშვნელობით;



Page 10

ტერმინთა განმარტებები (მუხლი 157)

დასაბეგრი დილერი − ნებისმიერი დასაბეგრი პირი, რომელიც ეკონომიკური 
საქმიანობის ფარგლებში, შემდგომი რეალიზაციის მიზნით ყიდულობს ან 
საკუთარი ეკონომიკური საქმიანობისთვის იყენებს მეორად ნივთს, 
ხელოვნების ნიმუშს, საკოლექციო ნივთს ან ანტიკვარიატს ან ახორციელებს ამ 
საქონლის იმპორტს, მიუხედავად იმისა, მოქმედებს იგი საკუთარი თუ სხვა 
პირის სახელით, მასთან ხელშეკრულების საფუძველზე, რომლის მიხედვით 
საკომისიოს გადახდა ხორციელდება საქონლის შეძენისას ან გაყიდვისას;

სატრანსპორტო საშუალების მოკლევადიანი იჯარა − სატრანსპორტო 
საშუალების (სეს ესნ-ის 86-ე, 87-ე, 88-ე და 89-ე ჯგუფებით 
გათვალისწინებული საჰაერო ხომალდის, გემის და ნებისმიერი სხვა 
სატრანსპორტო საშუალების) უწყვეტად ფლობა ან გამოყენება, გემის 
შემთხვევაში − არაუმეტეს 90 დღისა, ხოლო სხვა სატრანსპორტო საშუალების 
შემთხვევაში − არაუმეტეს 30 დღისა;

ტურისტული პროდუქტი – ტურისტული მომსახურების სახეობათა (მათ 
შორის, ტრანსპორტირება, განთავსება, კვება, გიდის მომსახურება, აგრეთვე 
ტურისტული მომსახურების დამხმარე მომსახურება) არანაკლებ ორი 
კომპონენტის ერთობლიობა;
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საბაზრო ფასი

საბაზრო ფასი - საქონლის ან მომსახურების შესყიდვისას იმავე დონის ბაზარზე, სადაც 
თავისუფალი კონკურენციის და სუბიექტების ეკონომიკური დამოუკიდებლობის 
პირობებში ხორციელდება საქონლის მიწოდება ან
მომსახურების გაწევა და სადაც ეს ოპერაცია იბეგრება დღგ-ით. თუ შეუძლებელია, 
საქონლის ან მომსახურების შედარებითი ფასის დადგენა, დღგ-ის მიზნისთვის საბაზრო 
ფასი არის:

➢ საქონლისთვის – ფასი, რომელიც არ უნდა იყოს ამ ან ანალოგიური საქონლის 
შესყიდვის ფასზე ნაკლები, ხოლო შესყიდვის ფასის არარსებობის შემთხვევაში –
მიწოდების მომენტში განსაზღვრული ამ საქონლის წარმოების ღირებულება;

➢ მომსახურებისთვის – ღირებულება, რომელიც არ უნდა იყოს ნაკლები დასაბეგრი 
პირისთვის გაწეული მომსახურების სრულ ღირებულებაზე.
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დღგ-ს დასაბეგრი პირი, დასაბეგრი ოპერაციები.
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დღგ-ით დასაბეგრი პირი (მუხლი 158) და ეკონომიკური 
საქმიანობა

დღგ-ით დასაბეგრი პირი - ნებისმიერი პირი, რომელიც ნებისმიერ ადგილზე 
დამოუკიდებლად ახორციელებს ნებისმიერი სახის ეკონომიკურ საქმიანობას, 
მიუხედავად ამ საქმიანობის მიზნისა და შედეგისა.

პირი

➢ ფიზიკური პირი;
➢ პირთა გაერთიანება, რომელიც დამოუკიდებლად მონაწილეობს სამართლებრივ 

ურთიერთობებში, მაგრამ არ გააჩნია იურიდიული პირის სტატუსი;
➢ საწარმო ან ორგანიზაცია ამ კოდექსის შესაბამისად.

ეკონომიკური საქმიანობა

➢„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 და მე-3 
პუნქტებით გათვალისწინებული საქმიანობა;
➢საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის ოპერაციების განმახორციელებელი 
პირების საქმიანობა;
➢მატერიალური ან არამატერიალური ქონების გამოყენება რეგულარული 
შემოსავლის მიღების მიზნით;
➢ერთჯერადი/არარეგულარული ხასიათის მიუხედავად, არასაცხოვრებელი 
დანიშნულების შენობის/ნაგებობის მიწოდება.
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მაგალითი

ფიზიკურმა პირმა 2021 წლის აპრილში 
ერთჯერადად განახორციელა შემდეგი 

ოპერაციები: 

საცხოვრებელი ფართის 
მიწოდება 200,000 

ლარად  

არასაცხოვრებელი 
ფართის მიწოდება 

150000 ლარად  

დღგ-ის მიზნებისთვის 
არ განიხილება 

ეკონომიკურ 
საქმიანობად 

დღგ-ის მიზნებისთვის 
განიხილება 
ეკონომიკურ 
საქმიანობად 
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დღგ-ით დასაბეგრი პირი (მუხლი 158) და ეკონომიკური 
საქმიანობა

ეკონომიკურ საქმიანობად არ განიხილება: 

1. დაქირავებით მუშაობა;

2. სახელმწიფო ხელისუფლების/ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს ან საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის საქმიანობა, თუ ის საქმიანობის განხორციელებისას მოქმედებს 
როგორც სახელმწიფო ორგანო (ახორციელებს სახელმწიფოს მიერ მისთვის დელეგირებულ 
უფლებამოსილებას), იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც ამ საქმიანობისთვის დადგენილია საწევრო, 
მოსაკრებელი, საფასური ან სხვა გადასახდელი, გარდა:

➢ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებისა;
➢ წყლის, გაზის, ელექტროენერგიის ან თბოენერგიის მიწოდებისა;
➢ საქონლის ტრანსპორტირებისა;
➢ პორტის ან აეროპორტის მომსახურებისა;
➢ მგზავრის ტრანსპორტირებისა;
➢რადიო და ტელესამაუწყებლო საქმიანობისა და სხვა;

➢ * საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია, კონკურენციის შეზღუდვის თავიდან აცილების მიზნით, განსაზღვროს ამ 
მუხლის მე-4 ნაწილისგან განსხვავებული საქმიანობის სახეები, რომელთა განხორციელების შემთხვევაში, სახელმწიფო 
ხელისუფლების/მუნიციპალიტეტის ორგანოს ან საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საქმიანობა განიხილება 
ეკონომიკურ საქმიანობად.



Page 16

დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციები (159)

დასაბეგრი პირის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის 
ფარგლებში:

➢ საქონლის მიწოდება

➢ მომსახურების გაწევა

➢ საქონლის იმპორტი

➢ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა, რომელიც სხვა სახის საქონლის 
მიწოდებასთან/მომსახურების გაწევასთან უშუალოდაა დაკავშირებული ან სხვა 
სახის საქონლის მიწოდებისთვის/მომსახურების გაწევისთვის დამხმარე 
ხასიათისაა, განიხილება ამ მომსახურების გაწევის/საქონლის მიწოდების 
ნაწილად.

➢ *დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციად აღარ განიხილება საქონლის დროებითი შემოტანა.
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შეჯამება

✓ დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციად აღარ განიხილება საქონლის დროებითი 
შემოტანა;

✓ პირთა გაერთიანება, როგორც დასაბეგრი პირი.
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დღგ-ს გადამხდელად რეგისტრაცია, რეგისტრაციის 
მომენტის განსაზღვრა.
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დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია

დღგ-ის რეგისტრაციის მიზნისთვის დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების 
ჯამურ თანხაში გასათვალისწინებელი იქნება:

➢ დღგ-ისგან გათავისუფლებული ფინანსურ და უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული 
ოპერაციები, თუ ეს ოპერაციები დამხმარე ხასიათის არ არის;

➢ საქონლის ექსპორტი;

➢ ამ კოდექსის 172-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების შესაბამისად დღგ-ისგან 
გათავისუფლებული ოპერაციები.

ფიქსირებული დაწესებულების შემთხვევაში აღნიშნული ზღვარი არ არსებობს
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მაგალითი 1

კომპანიის დასაბეგრი ბრუნვა 2021 
წლის აპრილიდან ნოემბრის 
ჩათვლით არის 98,000 ლარი.

2021 წლის დეკემბერში კომპანიამ 
გამოუშვა ერთჯერადი ვაუჩერები, 
რომელიც იყიდა დასაბეგრმა პირმა 
თანამშრომლებისთვის, სულ 5000 

ლარის.  
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მაგალითი 1 (გაგრძელება)

✓ სსკ-ის 1603 პირველი ნაწილის თანახმად საკუთარი სახელით 
მოქმედი დასაბეგრი პირის მიერ ერთჯერადი ვაუჩერის სხვა 
პირისთვის გადაცემა განიხილება დამოუკიდებელ დასაბეგრ 
ოპერაციად. 

✓ საწარმოს დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების ჯამი 30 დეკემბრის 
მდგომარეობით გადააჭარბებს 100,000 ლარს (98,000 + 5,000), იგი 
ვალდებულია, დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის მიზნით 
მიმართოს საგადასახადო ორგანოს  არაუგვიანეს 2022 წლის 3 
იანვრისა.
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მაგალითი 2 

კომპანიას 2021 წლის თებერვალში 
ხელშეკრულების საფუძველზე 

ჩაერიცხა ავანსი 105,000 ლარი. ამ 
პერიოდამდე კომპანიას დასაბეგრი 

ბრუნვა არ ჰქონია.

კომპანიამ შესაბამისი საქონლის 
მიწოდება განახორციელა 2021 

წლის 31 მარტს. კომპანია არ არის 
დღგ-ს გადამხდელი
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მაგალითი 2 (გაგრძელება)

✓ სსკ-ის 165-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით დღგ-ის 
სავალდებულო რეგისტრაცია დასაბეგრ პირს უწევს ნებისმიერი 
უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში 
განხორციელებული დღგ-ით დასაბეგრი საქონლის/მომსახურების 
მიწოდების ოპერაციების ჯამური  თანხის  100,000 ლარზე 
გადაჭარბების შემთხვევაში.

✓ თანხის სრულად ან ნაწილობრივ ანაზღაურება საქონლის 
მიწოდებამდე/მომსახურების გაწევამდე (ავანსი)  წარმოადგენს 
დღგ-ით დაბეგვრის დროს და არა განხორციელებული 
საქონლის/მომსახურების მიწოდების ოპერაციებს, 

* 11125 მანუალის თანახმად 2021 წლამდე ავანსის თანხა მონაწილეობდა 100,000 ლარიანი ზღვარის 

დათვლისას. 
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მაგალითი 3 

დასაბეგრი პირი 2021 წლის 1 იანვრიდან (როდესაც ძალაში შევიდა 
აღნიშნული ნორმები) ვალდებულია ნებისმიერი, მათ შორის წინა 

უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული 
დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების ჯამური თანხის განსაზღვრისას 
გაითვალისწინოს, ასევე მის მიერ განხორციელებული ფინანსური 

ოპერაციების ბრუნვები, რადგან აღნიშნული წარმოადგენს მის 
ძირითად საქმიანობას.

ფინანსურმა ინსტიტუტმა ფინანსური მომსახურებებიდან 2020 წლის 1 
აგვისტოდან 2021 წლის 15 იანვრამდე სულ 107,000 ლარი.

2021 წლის 15 იანვრამდე 
3,000 ლარი

2020 წლის 31 დეკემბრამდე 
104,000 ლარი
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მაგალითი 4

დასაბეგრი პირი, რომლის დაფუძნების ადგილი არ არის საქართველო, საქართველოში 
ფლობს უძრავ ქონებას.

ვარიანტი I: საქართველოში გააჩნია 
ფიქსირებული დაწესებულება, 
რომლითაც მართავს  აღნიშნულ 
უძრავ ქონებას (მათ შორის გასცემს 
იჯარით ან ქირით);

ვარიანტი II: საქართველოში არ 
გააჩნია ფიქსირებული 
დაწესებულება და აღნიშნული 
უძრავი ქონება იჯარით გაცემული 
აქვს საქართველოში დაფუძნებულ 
ან/და მცხოვრებ დასაბეგრ პირებზე;

ვარიანტი III: საქართველოში არ 
გააჩნია ფიქსირებული 
დაწესებულება და აღნიშნული 
უძრავი ქონება, რომელიც 
საცხოვრებელი დანიშნულებისაა, 
გაქირავებული აქვს არადასაბეგრ
პირებზე;

დასაბეგრი პირი ვალდებულია საქართველოში 
დარეგისტრირდეს
დღგ-ის გადამხდელად და მომსახურების 
გაწევიდან მიღებული შემოსავალი დაბეგროს 
დღგ-ით მიუხედავად 100’000 ლარიანი 
ზღვარისა.

უცხოელი დასაბეგრი პირის მიერ 
საქართველოში გაწეული მომსახურება 
იბეგრება უკუდაბეგვრის წესით შესაბამისად 
მას არ წარმოეშვება აღნიშნული მომსახურების 
ნაწილში საქართველოში დღგ-ის 
გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება;

უცხოელ დასაბეგრ პირს წარმოეშვება 
საქართველოში დღგ-ის გადამხდელად 
რეგისტრაციის ვალდებულება სსკ-ის 165-ე 
მუხლის პირველი ნაწილით დადგენილი 
ზღვარის გადაჭარბების შემთხვევაში.



Page 26

დღგ-ს რეგისტრაციის გაუქმება

გადასახადის გადამხდელს შეუძლია განცხადებით მიმართოს საგადასახადო 
ორგანოს დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით, თუ 
ერთდროულად აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს:

ა) ნებაყოფლობით გატარდა რეგისტრაციაში დღგ-ის გადამხდელად;

ბ) რეგისტრაციის დღიდან არ გასულა 30 კალენდარულ დღეზე მეტი;

გ) არ დასტურდება ანგარიშ-ფაქტურის გატანა-გამოწერის ფაქტი;

დ) არ არის წარდგენილი დღგ-ის დეკლარაცია.“
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შეჯამება

✓ დღგ-ის 100,000 ლარიანი ზღვარის დათვლისას მონაწილეობს ფინანსური და უძრავ 
ქონებასთან დაკავშირებული ოპერაციები (თუ ისინი დამხმარე ხასიათის არ არის;

✓ დღგ-ს 100,000 ლარიანი ზღვარის დათვლისას აღარ გაითვალისწინება ავანსი;

✓ დღგ-ს 100,000 ლარიანი ზღვარის დათვლისას გაითვალისწინება ერთჯერადი 
ვაუჩერის მიწოდებით მიღებული შემოსავლები;

✓ 100,000 ლარიანი ზღვარის მიუხედავად, ფიქსირებული დაწესებულება 
საქართველოში, დღგ-ის გამოანგარიშების და გადახდის ვალდებულება წარმოეშობა 
მომსახურების გაწევის/საქონლის მიწოდების განხორციელების მომენტიდან (ამ 
ოპერაციის ჩათვლით) და იგი ვალდებულია დღგ-ის გადამხდელად 
რეგისტრაციისათვის მიმართოს საგადასახადო ორგანოს არაუგვიანეს ამ ოპერაციის 
განხორციელების საანგარიშო პერიოდის ბოლო დღისა.
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უცხოელი დასაბეგრი პირი
რეგისტრაცია/რეგისტრაციის გარეშე ვალდებულება
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რეგისტრაციის გარეშე დღგ-ის ბიუჯეტთან ანგარიშსწორება 
(996)

დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულების გარეშე, დღგ-ის გამოანგარიშების და 
გადახდის ვალდებულება წარმოეშობა:

✓ საქონლის იმპორტის განმახორციელებელ პირს;
✓ საგადასახადო აგენტს, ოპერაციაზე, რომელიც ამ კოდექსის შესაბამისად უკუდაბეგვრის

წესით იბეგრება;
✓ საქონლის რეალიზაციის განმახორციელებელ უფლებამოსილ პირს, ამ საქონლის

რეალიზაციისას საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის
ღონისძიების ფარგლებში ან სხვა ფულადი ვალდებულების (გარდა სისხლის სამართლის და
ადმინისტრაციული წესით დაკისრებული სანქციისა) გადახდევინების მიზნით, აუქციონის,
პირდაპირი მიყიდვის ან სხვა წესით;

✓ საქონლის რეალიზაციის განმახორციელებელ პირს, „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა
კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი
წესით გადახდისუუნარობის მასის რეალიზაციისას;

✓ დასაბეგრ პირს, რომელიც არ არის დაფუძნებული ან ჩვეულებრივ არ ცხოვრობს საქართველოში
ან საქართველოში არ აქვს ფიქსირებული დაწესებულება, რომელიც მონაწილეობს
მომსახურების გაწევაში, თუ მის მიერ განხორციელებული მომსახურების გაწევის ადგილი ამ
კოდექსის შესაბამისად საქართველოა და ეს ოპერაცია არ იბეგრება უკუდაბეგვრის წესით. ამ
ქვეპუნქტით განსაზღვრული ვალდებულების შესრულებისა და დასაბეგრი პირის
ინფორმირების წესები განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4993950#DOCUMENT:1;
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უცხოელი დასაბეგრი პირი (996)

ა) უცხოელი დასაბეგრი პირი – დასაბეგრი პირი, რომელიც არ არის დაფუძნებული ან
ჩვეულებრივ არ ცხოვრობს საქართველოში ან საქართველოში არ გააჩნია
ფიქსირებული დაწესებულება, რომელიც მონაწილეობს მომსახურების გაწევაში;
ბ) ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება – ამ ინსტრუქციის №III-031 დანართის
შესაბამისად;
გ) რადიო ან ტელესამაუწყებლო მომსახურება – ამ ინსტრუქციის №III-032 დანართის
შესაბამისად;
დ) ელექტრონულად გაწეული მომსახურება – ამ ინსტრუქციის №III-033 დანართის
შესაბამისად;
ე) მომსახურების მიმღები – მომსახურების შემძენი ფიზიკური პირი, რომელიც:
ე.ა) არ წარმოადგენს დასაბეგრ პირს;
ე.ბ) წარმოადგენს დასაბეგრ პირს, თუმცა მის მიერ მიღებული მომსახურება არ 
უკავშირდება ამ დასაბეგრი პირის ეკონომიკურ საქმიანობას
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2. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულების გარეშე, დღგ-ის გამოანგარიშების და გადახდის
ვალდებულება წარმოეშობა დასაბეგრ პირს, რომელიც არ არის დაფუძნებული ან ჩვეულებრივ არ ცხოვრობს
საქართველოში ან საქართველოში არ გააჩნია ფიქსირებული დაწესებულება, რომელიც მონაწილეობს ამ
მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“-„დ“ ქვეპუნქტებში მითითებული მომსახურების გაწევაში, თუ მის მიერ
განხორციელებული მომსახურების გაწევის ადგილი საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1621 მუხლის
შესაბამისად არის საქართველო და ეს ოპერაცია არ იბეგრება უკუდაბეგვრის წესით. აღნიშნული დასაბეგრი
პირი, საქართველოში დღგ-ის ანგარიშგების და ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების მიზნით საქართველოს
შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე არსებული პლატფორმის საშუალებით ავსებს სარეგისტრაციო ფორმას
ამ ინსტრუქციის №III-034 დანართის შესაბამისად.

მე-2 პუნქტის გათვალისწინებით, მომსახურება საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეულად ჩაითვლება თუ 
კმაყოფილდება ქვემოთ ჩამოთვლილი ერთ-ერთი პირობა:
ა) ფინანსური დაწესებულების (რომელშიც გახსნილია ანგარიში და გამოიყენება გაწეული მომსახურების
ასანაზღაურებლად) ან ელექტრონული ფინანსური საშუალებების ოპერატორის (რომლის საშუალებითაც ხდება
გადახდა) ადგილსამყოფელი არის საქართველო;
ბ) მომსახურების მიმღების ადგილსამყოფელი არის საქართველო;
გ) მომსახურების მიმღების მიერ, მომსახურების შესაძენად გამოიყენებული მოწყობილობის ქსელური
მისამართი (IP) მდებარეობს საქართველოში;
დ) მომსახურების შესაძენად/გადასახდელად გამოყენებული ქვეყნის სატელეფონო კოდი ეკუთვნის
საქართველოს.

უცხოელი დასაბეგრი პირი (996)
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უცხოელი დასაბეგრი პირი (996)

დღგ-ის საგადასახადო ვალდებულების შესახებ უცხოელი დასაბეგრი პირის 
ინფორმირება ხორციელდება საგადასახადო ორგანოს მიერ, რა დროსაც 

მიეთითება:

✓ ის საკანონმდებლო ნორმები, რომლის საფუძველზეც უცხოელი დასაბეგრი პირი 
ვალდებულია გადაიხადოს დღგ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში, და

✓ შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდზე შექმნილი პლატფორმის ელექტრონული 
მისამართი, რომლის მეშვეობითაც განახორციელებს დღგ-ის ანგარიშგებას
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საქონლის მიწოდება, მიწოდების ადგილი, ფასი, დრო. 
ბარტერული ოპერაციები.
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საქონლის მიწოდება (მუხლი 160)

საქონლის მიწოდება არის მატერიალური ქონების განკარგვაზე მესაკუთრის უფლების 
გადაცემა. საქონლის მიწოდებად ასევე განიხილება:

✓ ანაზღაურების სანაცვლოდ, სახელმწიფო ხელისუფლების/ მუნიციპალიტეტის
ორგანოს გადაწყვეტილებით ან/და კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში,
ქონებაზე საკუთრების უფლების გადაცემა;

✓ საქონლის ფაქტობრივი გადაცემა იჯარის, ლიზინგის ან მსგავსი ხელშეკრულებით,
გამოსყიდვის პირობით;

✓ საქონლის გადაცემა ხელშეკრულების საფუძველზე, რომლის მიხედვით საკომისიო
ანაზღაურება ხორციელდება საქონლის შეძენის ან გაყიდვის შემთხვევაში.
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საქონლის მიწოდება (მუხლი 160)

აღნიშნული ოპერაციები მხოლოდ იმ შემთხვევაში ჩაითვლება საქონლის მიწოდებად 
თუ ამ აქტივებზე ან მასზე გაწეულ ხარჯზე დღგ სრულად ან ნაწილობრივ არის 
ჩათვლილი:

✓ საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემა;

✓ აქტივების არამიზნობრივ ან არაეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენება;

✓ ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტის შემდეგ აქტივის საკუთარ მფლობელობაში
დატოვება;

✓ დღგ-ის გადამხდელის რეგისტრაციის გაუქმება;

ასევე საქონლის მიწოდებად განიხილება:

✓ საკუთარი წარმოების შენობის/ნაგებობის ძირითად საშუალებად გამოყენება, თუ პირი
სრულად ვერ მიიღებდა ჩათვლას ამ შენობის/ნაგებობის სხვა პირისგან შეძენის
შემთხვევაში;

✓ საწარმოს ან/და ამხანაგობის მიერ წილის სანაცვლოდ საქონლის საკუთრებაში გადაცემა;

✓ ტურისტული საწარმოს სტატუსის მოქმედების ვადის გასვლა ან ვადაზე ადრე
შეწყვეტა;

✓ დანაკლისი.
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დასაბეგრი თანხა

დღგ-ით დასაბეგრი თანხა არის საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის 
სანაცვლოდ მიღებული/მისაღები ანაზღაურება დღგ-ის გარეშე, საქონლის/მომსახურების 
ფასთან პირდაპირ დაკავშირებული სუბსიდიის ჩათვლით. აღნიშნული დებულება 
გამოიყენება საქონლის/მომსახურების გაცვლის ოპერაციის (ბარტერული ოპერაციის) 
შემთხვევაშიც.

დღგ-ით დასაბეგრ თანხაში არ შეიტანება:

✓ ფასდაკლება წინასწარი გადახდისთვის;

✓ საქონლის/მომსახურების შემძენისთვის მინიჭებული და მის მიერ მიწოდების 
მომენტისთვის მიღებული ფასდაკლება ან სხვა დათმობა;

✓ ლიზინგის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარგებელი − ამ კოდექსის 160-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 
საქონლის ლიზინგით მიწოდებისას;

✓ სახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევასთან დაკავშირებით 
მიღებული/მისაღები პირგასამტეხლო ან სხვა სახის ფულადი ანაზღაურება.
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დასაბეგრი თანხა

დღგ-ით დასაბეგრი თანხა არის საქონლის შესყიდვის ფასი ამ ან ანალოგიურ საქონელზე, 
ან თუ ასეთი არ არსებობს − მისი წარმოების ფასი, რომელიც შესაბამის შემთხვევებში 
დგინდება: 

✓ საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემა;

✓ აქტივების არამიზნობრივ ან არაეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენება;

✓ ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტის შემდეგ აქტივის საკუთარ მფლობელობაში
დატოვება;

✓ დღგ-ის გადამხდელის რეგისტრაციის გაუქმება;

✓ საკუთარი წარმოების შენობის/ნაგებობის ძირითად საშუალებად გამოყენება, თუ
პირი სრულად ვერ მიიღებდა ჩათვლას ამ შენობის/ნაგებობის სხვა პირისგან შეძენის
შემთხვევაში;

დღგ-ით დასაბეგრი თანხა არის საქონლის საბაზრო ფასი, დღგ-ის გარეშე:

✓ საწარმოს ან/და ამხანაგობის მიერ წილის სანაცვლოდ საქონლის საკუთრებაში
გადაცემა;

✓ დანაკლისი.
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საქონლის მიწოდების ადგილი

✓ საქონლის მიწოდების ადგილად განიხილება ადგილი, სადაც მდებარეობს საქონელი 
მიწოდების განხორციელების მომენტში, თუ არ ხორციელდება საქონლის გაგზავნა ან 
ტრანსპორტირება.

✓ თუ ხორციელდება საქონლის გაგზავნა ან ტრანსპორტირება, საქონლის მიწოდების 
ადგილად განიხილება ადგილი, სადაც მდებარეობს საქონელი მისი შემძენთან
გაგზავნის ან ტრანსპორტირების დაწყების მომენტში.

✓ გამანაწილებელი ქსელის მეშვეობით ბუნებრივი გაზის ან ელექტროენერგიის 
სავაჭრო შუამავლისთვის მიწოდების შემთხვევაში, მიწოდების ადგილად განიხილება 
ადგილი, სადაც სავაჭრო შუამავალს დაფუძნებული აქვს თავისი საქმიანობა ან, სადაც 
მას აქვს ფიქსირებული დაწესებულება, რომლისთვისაც ხორციელდება ამ საქონლის 
მიწოდება, ხოლო, თუ არ არსებობს საქმიანობის დაფუძნების ადგილი ან 
ფიქსირებული დაწესებულება − ადგილი, სადაც მას აქვს მუდმივი მისამართი, ან, 
სადაც ის ჩვეულებრივ ცხოვრობს.
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მაგალითი 1

კომპანია ალფამ (დღგ-ს გადამხდელი პირი) განახორციელა შემდეგი ოპერაციები

მოხუცთა თავშესაფარს უსასყიდლო 
გადასცა 10,000 ლარის ღირებულების 

ტელევიზორები (ჩათვლა არ 
მიუღია).

აღნიშნული არ განიხილება საქონლის 
მიწოდებად. 

თანამშრომლებს გადასცა მის მიერ
წარმოებული კლავიატურები, 

რომლის წარმოების დანახარჯზე
ჩათვლა მიღებულია, სულ 1000 

ლარის (ჩათვლა მიღებულია).

აღნიშნული განიხილება საქონლის
მიწოდებად და შესაბამის თვეში
დაიბეგრება დღგ-ით 1000*18% 

მომხმარებელს უსასყიდლოდ
მიაწოდა 1500 ლარის (დღგ-ის
გარეშე) შეძენილი საქონელი
(ჩათვლა მიღებულია)

აღნიშნული განიხილება საქონლის
მიწოდებად და შესაბამის თვეში
დაიბეგრება დღგ-ით 1000*18% 
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მაგალითი 2

დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულმა საწარმომ 2021 წლის 15 მარტს ეკონომიკური 
საქმიანობის ნაწილში ექსპლუატაციაში გაუშვა მის მიერ წარმოებული შენობა, რომლის წარმოების 

ღირებულება შეადგენს 100000 ლარს

პირი ვალდებულია წარადგინოს მარტის თვის დღგ-
ის დეკლარაცია და დაბეგროს 

100,000*18%=18000ლარი 

აღნიშნული შენობა გამოიყენა დღგ-გან ჩათვლის 
უფლებით და ჩათვლის უფლების გარეშე 

გათავისუფლებულ ოპერაციაში, რომელიც არ 
იმიჯნება (წინა წელს ჩათვლის უფლების გარეშე 

გათავისუფლებული ბრუნვის წილი შეადგენს 
15% )

არ განიხილება მიწოდებად

აღნიშნული შენობა გამოიყენა დღგ-გან 
ჩათვლის უფლების გარეშე 

გათავისუფლებულ ოპერაციაში

აღნიშნული შენობა გამოყენებული იქნა 
დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებში

აღნიშნული შენობა გამოიყენა დღგ-გან ჩათვლის 
უფლებით და ჩათვლის უფლების გარეშე 

გათავისუფლებულ ოპერაციაში, რომელიც არ 
იმიჯნება (წინა წელს ჩათვლის უფლების გარეშე 

გათავისუფლებული ბრუნვის წილი შეადგენს 
22%) 

პირი ვალდებულია წარადგინოს მარტის თვის 
დღგ-ის დეკლარაცია და დაბეგროს 

100000*18%=18000ლარი
(ჩაითვლის 18000ლ, რომელის მეათედი დეკემბრის 

თვეში დაექვემდებარება წილის შესაბამისად 
აღდგენას)

პირი ვალდებულია წარადგინოს მარტის თვის 
დღგ-ის დეკლარაცია და დაბეგროს 

100000*18%=18000ლარი
(დეკემბრის თვეში ჩაითვლის 18000ლ. მეათედის 

თანხის წილის შესაბამისად ჩაითვლის) 
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მაგალითი 3 (ლიზინგი)

დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულმა საწარმომ 2022 წლის 31 იანვარს
გააფორმა სალიზინგო ხელშეკრულება საქონლის შემდგომი გამოსყიდვის
პირობით, 4 წლით, სალიზინგო მომსახურების სარგებელი შეადგენს 10%,
საქონლის ფაქტობრივი გადაცემა განხორციელდა 1 აპრილს 60,000 ლარად
(საბაზრო ფასი დღგ-ის გარეშე).

✓ 60,000 ლარი დაიბეგრება საქონლის ფაქტობრივად გადაცემის მომენტში,
შესაბამისად თებერვლის თვეში;

✓ სალიზინგო მომსახურების სარგებელი დღგ-ით არ დაიბეგრება;

*მოქმედებს 2022 წლის 1 იანვრიდან
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მაგალითი 4 (ბარტერი)

ხორბლის 
გამყიდველი 

კომპანია ალფა, 
ხორბლის ფასი 1 
ტონა 300 ლარი. 

წიწიბურას 
დისტრიბუტორი 
კომპანია ბეტა, 1 

ტონა წიწიბურას ფასი 
500 ლარი.

400 ტონა ხორბალი სულ 120,000 ლარის

200 ტონა წიწიბურა სულ 100,000 ლარის

ხორბლის გამყიდველის 
დღგ-ით დასაბეგრი თანხა 
შეადგენს 100,000 ლარს
პირი ვალდებულია 
წარადგინოს დღგ-ის 
დეკლარაცია 
100,000*18%=18,000 ლარი.

წიწიბურას 
დისტრიბუტორის დღგ-
ით დასაბეგრი თანხა 
შეადგენს 120,000 ლარს 
პირი ვალდებულია 
წარადგინოს დღგ-ის 
დეკლარაცია და 
დაბეგროს 
120,000*18%=21,600 ლარი
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ოპერაციები რომლებიც არ განიხილება საქონლის 
მიწოდებად

საქონლის მიწოდებად არ განიხილება:

➢ დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი ქვედანაყოფის სხვა დასაბეგრი პირისთვის მიწოდება;

➢ საწარმოს კაპიტალში ან ამხანაგობაში აქტივის შეტანა;

➢ აქტივის გადაცემა საწარმოს რეორგანიზაციის მხარე პირებს შორის.

➢ საქონლის გადაცემა/გამოყენება ნიმუშის ან მცირე ღირებულების საჩუქრის სახით.

შენიშვნა: ამ ნაწილის მიზნისთვის პირი, რომელმაც აქტივი მიიღო, განიხილება ამ აქტივის 
მიმწოდებლის უფლებამონაცვლედ.

მცირე ღირებულების საჩუქარი – საქონელი ან მომსახურება, რომლის გადაცემა ხორციელდება 
უსასყიდლოდ და რომლის ღირებულება, დღგ-ის გარეშე, ერთ ფიზიკურ პირზე არ აღემატება 
კალენდარული წლის განმავლობაში 50 ლარს. მცირე ღირებულების საჩუქრად არ განიხილება 
სარეკლამო და წარმომადგენლობითი ხარჯი;

დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი ქვედანაყოფი – დასაბეგრი ღირებული ძირითადი 
საშუალებებისა და თანმხლები კომუნიკაციების ერთობლიობა, რომლის დამოუკიდებლად 
ფუნქციონირება არ არის დამოკიდებული მესაკუთრის შეცვლაზე
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ოპერაციები რომლებიც არ განიხილება საქონლის 
მიწოდებად (996)

აქტივის უფლებამონაცვლე

ამ ინსტრუქციის 501 – 503 მუხლების მიზნებისათვის, პირი, რომელმაც აქტივი მიიღო, 
განიხილება ამ აქტივის მიმწოდებლის უფლებამონაცვლედ

✓ უფლებამონაცვლეობის ფარგლებში, აქტივის მიმღებ პირზე გადადის მიმწოდებლის
მიერ ამ აქტივებთან დაკავშირებული ხარჯის სხვადასხვა კომპონენტის
ღირებულებაზე პირდაპირ მიკუთვნებულ დამატებული ღირებულების
გადასახადთან მიმართებით საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით
განსაზღვრული ყველა უფლება და ვალდებულება, რა დროსაც:

✓ აქტივების გადაცემისას, მიმწოდებელს უნარჩუნდება აქტივებზე ხარჯების
გაწევისას (მათ შორის, შეძენისას) გადახდილი/ გადასახდელი დღგ-ის ჩათვლა;

✓ აქტივების მიმღებთან გადადის დამატებული ღირებულების გადასახადთან
დაკავშირებული ყველა ის უფლება და ვალდებულება, რომლითაც უნდა ესარგებლა
და რომელიც უნდა შეესრულებინა მიმწოდებელს, ეს აქტივები მიმწოდებლის
საკუთრებაში რომ დარჩენილიყო და გამოყენებულიყო იმავე საქმიანობაში,
რომელშიც მათ მიმღები იყენებს.
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მაგალითი 5 (კაპიტალში შეტანა)

შპს ალფა (ჩათვლის 
უფლებით და ამ 
უფლების გარეშე 

გათავისუფლებული 
ოპერაციები).

შპს ბეტა 
(უფლებამონაცვლე) 

შენობა-ნაგებობის შეტანა კაპიტალში 2021 წ. 
(შეძენილი 2019 წ) კაპიტალში

ვარიანტი 1 - თუ ჩათვლა 
ხორციელდებოდა 
ყოველწლიურად 2019-2021 წლებში 
ჩათვლა რჩება უცვლელი

ვარიანტი 1 - 2022-2029 წლებში 
აგრძელებს ჩათვლის 
განხორციელებას ბრუნვის 
შესაბამისად 177-ე მუხლის მე-5 
და მე-6 ნაწილების მიხედვით

ვარიანტი 2 - გაიუქმოს
(დაირიცხოს) დღგ-ის თანხა 
კალენდარული წლის საერთო 
ბრუნვის თანხაში იმ დასაბეგრი 
ოპერაციების თანხის ხვედრითი 
წილის პროპორციულად, 
რომელზეც მას არ აქვს დღგ-ის 
ჩათვლის მიღების უფლება

ვარიანტი 2 - თუ ჩათვლა 
განახორციელა პირველივე 
საანგარიშო პერიოდში, ჩათვლა 
რჩება უცვლელი
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შეჯამება

✓ უსასყიდლო მიწოდება, არაეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენება იბეგრება 
მხოლოდ დღგ-ს ჩათვლის შემთხვევაში;

✓ ლიზინგის პროცენტი აღარ იბეგრება;

✓ ბარტერი იბეგრება განსხვავებული წესით, ამასთან გამოიწერება ანგარიშ-
ფაქტურა;

✓ საქონლის მიწოდების სხვადასხვა ტიპზე განსხვავებულია მიწოდების ფასის 
დადგენის მეთოდები; 
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მომსახურების მიწოდება, მიწოდების ადგილის და ფასის 
განსაზღვრა.
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მომსახურების გაწევა

მომსახურების გაწევა არის ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც არ არის საქონლის 
მიწოდება. მომსახურების გაწევად ასევე განიხილება:

✓ არამატერიალური ქონების გადაცემა;

✓ ქმედებისგან თავის შეკავების ან განსაზღვრული ქმედების/სიტუაციის დაშვების 
ვალდებულება;

✓ მომსახურების გაწევა სახელმწიფო ხელისუფლების/მუნიციპალიტეტის ორგანოს 
გადაწყვეტილების ან/და კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.
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მომსახურების გაწევა

ანაზღაურების სანაცვლოდ მომსახურების გაწევად განიხილება:

✓ მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევა, თუ აღნიშნული არ გამომდინარეობს 
საქმიანობის მიზნიდან;

✓ დასაბეგრი პირის მიერ განხორციელებული საკუთარი ძირითადი საშუალების 
(შენობის/ნაგებობის) რემონტი მისი საქმიანობის მიზნისთვის, თუ იგი დღგ-ის 
ჩათვლას სრულად ვერ მიიღებდა, ამ მომსახურების სხვა პირისგან შეძენის 
შემთხვევაში.

✓ საწარმოს ან ამხანაგობის მიერ, შესაბამისად, პარტნიორისთვის ან ამხანაგობის 
წევრისთვის წილის სანაცვლოდ მომსახურების გაწევა.

➢ შენიშვნა: ამ ქვეპუნქტის მიზნისთვის დასაბეგრი პირის მიერ განხორციელებულად განიხილება ძირითადი 
საშუალების (შენობის/ ნაგებობის) რემონტი, საკუთარი ძალებით ან/და სარემონტო მომსახურების/სამუშაოების იმ 
პირისგან შეძენის გზით, რომელიც არ არის რეგისტრირებული დღგ-ის გადამხდელად;
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მომსახურების გაწევის ადგილი 

ორი ძირითადი პრინციპი:

1. ბიზნესი ბიზნესისთვის (B2B) - მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება 
მომსახურების მიმღების დაფუძნების ადგილი.

2. ბიზნესი მომხმარებლისთვის (B2C) - მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება 
მომსახურების გამწევის დაფუძნების ადგილი.

➢ ბიზნესი  - დასაბეგრი პირი
➢ მომხმარებელი - არადასაბეგრი პირი
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სპეციალური წესები 

უძრავ ნივთთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევის ადგილად 
განიხილება ადგილი, სადაც მდებარეობს უძრავი ნივთი, მათ შორის:
✓ უძრავი ნივთის ექსპერტის და აგენტის მომსახურება

✓ სამშენებლო სამუშაოების მომზადებისა და კოორდინაციის მომსახურება (სამშენებლო 
მოედანზე კონტროლის და ზედამხედველობის განხორციელება).

იტალიელი მეწარმე საქმიანი ვიზიტით ესტუმრა საქართველოს და 
თბილისი მერიოტში გადაიხადა 4,000 ლარი ნომრის მომსახურებისათვის.

მიუხედავად (B2B) პრინციპისა სსკ-ის 1621 მუხლის მე-4 ნაწილის 
მიხედვით მომსახურების გაწევის ადგილია საქართველო.
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სპეციალური წესები

არადასაბეგრი პირისთვის, კულტურული, სახელოვნებო, სამეცნიერო, განათლების, გასართობი, 
ფიზიკური კულტურისა და სპორტული ან მსგავსი ღონისძიებების, როგორებიცაა წარმოდგენა, 
პრეზენტაცია ან გამოფენა, ასევე ამ ღონისძიებების ორგანიზების მომსახურების (მათ შორის, 
დამხმარე მომსახურების) გაწევის ადგილად განიხილება ადგილი, სადაც ეს ღონისძიებები 
ფაქტობრივად ხორციელდება.

ჩინური კომპანია მოქმედებს ამერიკული ინტერნეტ პროვაიდერის დავალებით, რომ ჩაატაროს პროდუქტის 
პრეზენტაცია:

თბილისში 
არადასაბეგრი
პირებისათვის

ჩინური კომპანიის მიერ მომსახურების გაწევის ადგილია 
საქართველო, რადგან სსკ-ის 1621 მუხლის მე-6 ნაწილის 
მიხედვით (პრეზენტაცია) მისი ფაქტობრივად 
განხორციელების ადგილი საქართველოა;

თბილისში 
პრეზენტაციას იმავე 

ამერიკული კომპანიის 
თანამშრომლებისათვის

ჩინური კომპანიის მომსახურების გაწევის ადგილია ამერიკა, 
რადგან ძირითადი მომსახურების (პრეზენტაცია) გაწევის 
ადგილი სსკ-ის 1621 მუხლის მე-3 ნაწილის ა) ქვეპუნქტის 
მიხედვით (B2B) არის მომსახურების მიმღების დაფუძნების 
ადგილი, ანუ მოცემულ შემთხვევაში - ამერიკა.
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სპეციალური წესები

დასაბეგრი პირისთვის, კულტურულ, სახელოვნებო, სამეცნიერო, განათლების, გასართობ, ფიზიკური 
კულტურისა და სპორტულ ან მსგავს ღონისძიებებზე, როგორებიცაა წარმოდგენა, პრეზენტაცია ან 
გამოფენა შესვლის/დაშვების უფლების ან/და ასეთ შესვლის/დაშვების უფლებასთან დაკავშირებული 
დამხმარე მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება ადგილი, სადაც ეს ღონისძიებები 
ფაქტობრივად ხორციელდება

იგივე ამერიკული ინტერნეტ პროვაიდერი კომპანია ატარებს შეხვედრას ქართული 
კომპანიებისათვის, შეხვედრაზე დასწრების ღირებულება შეადგენს 2000 ლარს, რომელიც მოიცავს 
ლანჩის ღირებულებას.

იტალიაში დაფუძნებული ავეჯის საწარმო ბათუმში ატარებს ახალი ხაზის 
ჩვენებას საწარმოებისთვის, ჩვენებაზე დასწრების ღირებულება შეადგენს 2000 
ლარს, რომელიც მოიცავს ლანჩის ღირებულებას

საწარმოებისათვის ღონისძიებაზე შესვლის/დაშვების უფლების და მასთან 
დაკავშირებული დამხმარე მომსახურების გაწევის ადგილია ამ ღონისძიების ფაქტობრივად 
განხორციელების ადგილი - საქართველო, სსკ-ის 1621 მუხლის მე-7 ნაწილის თანახმად. 
შესაბამისად, საწარმოები ვალდებულნი არიან უკუდაბეგვრით დაბეგრონ მიღებული 
მომსახურება
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სპეციალური წესები

მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება მისი ფაქტობრივად განხორციელების 
ადგილი, თუ არადასაბეგრი პირისთვის გაწეულია რომელიმე შემდეგი მომსახურება.

✓ ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული მომსახურება, რაც მოიცავს ჩატვირთვას, 
გადმოტვირთვას, გადაფუთვას, დასაწყობებას და საქონლის შენახვას გადაზიდვისას, 
საქონლის შეფუთვას ტრანსპორტირების მიზნით, დოკუმენტაციის მომზადებას 
საბაჟო ფორმალობების დასრულებამდე, ინსპექტირებას, შემოწმებასთან 
დაკავშირებულ მომსახურებას და სხვა მსგავს მომსახურებებს;

✓ მოძრავი ნივთის შეფასება ან ასეთ ქონებასთან დაკავშირებული 
სამუშაო/მომსახურება;

შვედმა არადასაბეგრმა პირმა 
დაიქირავა პოლონური კომპანია 
საქართველოში ავტომობილის 
შესაფასებლად

მომსახურების გაწევის ადგილია 
საქართველო.

შვედმა დასაბეგრმა პირმა 
დაიქირავა პოლონური კომპანია 
საქართველოში ავტომობილის 
შესაფასებლად

მომსახურების გაწევის ადგილია 
შვედეთი.
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სპეციალური წესები

მგზავრისთვის ტრანსპორტირების მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება 
ადგილი, სადაც ხორციელდება ტრანსპორტირება, გავლილი მანძილის პროპორციულად;

არადასაბეგრი პირისთვის საქონლის ტრანსპორტირების მომსახურების გაწევის ადგილად 
განიხილება ადგილი, სადაც ხორციელდება ტრანსპორტირება, გავლილი მანძილის 
პროპორციულად

მგზავრთა გადაყვანის მომსახურების განმახორციელებელი კომპანია ახორციელებს 
მგზავრთა გადაყვანას საქართველოდან თურქეთის მიმართულებით, მანძილი შეადგენს 
საქართველოში 200 კმ, ხოლო თურქეთში დანიშნულების ადგილამდე მანძილი 150 კმ -ია. 
მგზავრი იხდის 300 ლარს აღნიშნული მომსახურებისთვის. 

სსკ-ის 1621 მუხლის მე-9 ნაწილის შესაბამისად 200 კმ-ის პროპორციული თანხა 
დაიბეგრება საქართველოში, ხოლო 150 კმ-ის კუთვნილი პროპორციით გაანგარიშებული 
თანხა თურქეთში.
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სპეციალური წესები

სატრანსპორტო საშუალების მოკლევადიანი იჯარის მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება 
ადგილი, სადაც ეს სატრანსპორტო საშუალება ფაქტობრივად გადადის მომხმარებლის 
განკარგულებაში.

საქართველოში დაფუძნებული საწარმო 
ახორციელებს ავტომობილების მოკლევადიან 

იჯარას, კერძოდ:

საქართველოში იჯარით გასცა 
ავტომობილი არადასაბეგრ პირზე

ისრაელში გასცა იჯარით ავტომობილი 
საქართველოს არადასაბეგრ პირზე 

მომსახურების გაწევის ადგილი არის 
საქართველო

მომსახურების გაწევის ადგილი არის 
ისრაელი
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სპეციალური წესები

არადასაბეგრ პირზე სატრანსპორტო საშუალების გაქირავების/იჯარის ადგილი, გარდა 
მოკლევადიანი იჯარისა, არის ადგილი, სადაც მომხმარებელი არის დაფუძნებული, აქვს 
მუდმივი მისამართი ან ჩვეულებრივ ცხოვრობს. ამასთანავე, არადასაბეგრ პირზე 
სასეირნო კატერის გაქირავების (გარდა მოკლევადიანი იჯარისა) ადგილი არის ადგილი, 
სადაც სასეირნო კატერი ფაქტობრივად გადადის მომხმარებლის განკარგულებაში.

საქართველოში დაფუძნებული საწარმო 
ახორციელებს ავტომობილების 

გრძელვადიან იჯარას თბილისში:

თურქეთში დაფუძნებულ 
არადასაბეგრ პირზე

თურქეთში დაფუძნებულ 
დასაბეგრ პირზე

იჯარის სახე არის გრძელვადიანი, 
შესაბამისად 1621 მუხლის მე-13 ნაწილის 

შესაბამისად მომსახურების გაწევის 
ადგილი არის თურქეთი

აქ მოქმედებს B2B პრინციპი, 
შესაბამისად მომსახურების გაწევის 

ადგილი არის თურქეთი
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მომსახურების გაწევის ადგილი

არადასაბეგრი პირისთვის მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება ადგილი, სადაც 
იგი არის დაფუძნებული, აქვს მუდმივი მისამართი ან ჩვეულებრივ ცხოვრობს, თუ 
მისთვის გაწეულია რომელიმე შემდეგი მომსახურება:

✓ ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება;

✓ რადიო- და ტელესამაუწყებლო მომსახურება;

✓ ელექტრონულად გაწეული მომსახურება;

✓ საავტორო უფლების, პატენტის, ლიცენზიის, სავაჭრო ნიშნის ან სხვა მსგავსი უფლების გადაცემა 
ან დათმობა;

✓ სარეკლამო მომსახურება;

✓ საკონსულტაციო, საინჟინრო, იურიდიული, საბუღალტრო და სხვა მსგავსი მომსახურება, 
აგრეთვე, მონაცემთა დამუშავება და ინფორმაციის მიწოდების მომსახურება;

✓ ამ ნაწილით გათვალისწინებული ეკონომიკური საქმიანობის ან უფლების მთლიანად ან 
ნაწილობრივ შესრულებისგან ან განხორციელებისგან თავის შეკავების ვალდებულება;

✓ საბანკო, ფინანსური და სადაზღვევო ოპერაციები, მათ შორის, გადაზღვევა, გარდა სეიფის 
იჯარისა;

✓ პერსონალით უზრუნველყოფა;

✓ მოძრავი ნივთის იჯარით გადაცემა, გარდა ნებისმიერი სახის სატრანსპორტო საშუალების 
იჯარისა.



Page 59

მაგალითი

ინგლისელი არადასაბეგრი პირი დასასვენებლად ჩამოდის 
საქართველოში:

✓ ქირაობს კომპიუტერს (საქართველო);

✓ სარგებლობს ნოტარიუსის მომსახურებით (საქართველო);

✓ იღებს სხვადასხვა იურიდიულ კონსულტაციებს(საქართველო);

ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევაში მომსახურების გაწევის ადგილი არის 
ინგლისში
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დასაბეგრი თანხის განსაზღვრა

დღგ-ით დასაბეგრი თანხა არის მომსახურების გაწევასთან 
დაკავშირებული ყველა დანახარჯის ღირებულება: 

✓ მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევა, თუ აღნიშნული არ გამომდინარეობს საქმიანობის მიზნიდან;

✓ დასაბეგრი პირის მიერ განხორციელებული საკუთარი ძირითადი საშუალების 
(შენობის/ნაგებობის) რემონტი მისი საქმიანობის მიზნისთვის, თუ იგი დღგ-ის ჩათვლას სრულად 
ვერ მიიღებდა, ამ მომსახურების სხვა პირისგან შეძენის შემთხვევაში.

დღგ-ით დასაბეგრი თანხა არის მომსახურების საბაზრო 
ფასი, დღგ-ის გარეშე:

✓ საწარმოს ან ამხანაგობის მიერ, შესაბამისად, პარტნიორისთვის ან ამხანაგობის წევრისთვის 
წილის სანაცვლოდ მომსახურების გაწევა.
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მაგალითი 1

დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულმა დასაბეგრმა პირმა 2021 
წელს განახორციელა შემდეგი სახის ოპერაციები:

პირადი სარგებლობისთვის 
გამოიყენა 700  ლარად დღგ-ის 
გარეშე შეძენილი მომსახურება 
(ჩათვლა არ მიუღია)

პირადი სარგებლობისთვის 
გამოიყენა 1,500  ლარად დღგ-ს 
გარეშე შეძენილი მომსახურება 
(ჩათვლა მიღებულია)

ფიზიკურ პირს უსასყიდლოს 
გაუწია 2,700  ლარად დღგ-ს 
გარეშე შეძენილი მომსახურება 
(ჩათვლა მიღებულია)

ყველა შემთხვევაში 
ოპერაცია ითვლება 

მომსახურების  მიწოდებად
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მაგალითი 2

დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულმა საწარმომ 2021 წლის აპრილში დაასრულა 
საკუთრებაში რეგისტრირებული შენობის რემონტი, რომლის ღირებულებამ დღგ-ის 
გარეშე შეადგინა 20,000 ლარი

✓ საწარმოს გააჩნია მხოლოდ დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციები და აღნიშნული 
მომსახურებაც დაკავშირებულია ამ ოპერაციებთან

✓ საწარმოს გააჩნია მხოლოდ დღგ-გან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული 
ოპერაციები, აღნიშნული რემონტიც ამ ოპერაციებისთვის გამოიყენება

✓ აღნიშნული რემონტი/მომსახურება გამოიყენა დღგ-გან ჩათვლის უფლებით და 
ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებულ ოპერაციაში, რომელიც არ იმიჯნება

მომსახურების მიწოდებად არ 
განიხილება

ითვლება მომსახურების  
მიწოდებად
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ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები
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ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები

► ერთჯერადი ვაუჩერის სხვა პირისთვის გადაცემა განიხილება ამ ვაუჩერთან დაკავშირებულ 
საქონლის მიწოდებად ან მომსახურების გაწევად;

► ერთჯერადი ვაუჩერის სანაცვლოდ საქონლის/მომსახურების ფაქტობრივი მიწოდება არ 
განიხილება დამოუკიდებელ დასაბეგრ ოპერაციად;

► მრავალჯერადი ვაუჩერის სანაცვლოდ საქონლის ფაქტობრივი მიწოდება ან მომსახურების 
ფაქტობრივი გაწევა განიხილება დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციად. ამასთანავე, ამ მრავალჯერადი 
ვაუჩერის ყველა წინა გადაცემა დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციად არ განიხილება.

➢ ვაუჩერი – ინსტრუმენტი, რომელიც წარმოშობს დასაბეგრი პირის ვალდებულებას, მიიღოს იგი, 
როგორც ანაზღაურება ან ანაზღაურების ნაწილი საქონლის/მომსახურების მიწოდების დროს. 
ამასთანავე ვაუჩერით ან მასთან დაკავშირებული დოკუმენტით იდენტიფიცირებადია მასთან 
დაკავშირებული მისაწოდებელი საქონელი/გასაწევი მომსახურება ან პოტენციური 
მიმწოდებელი, აგრეთვე ამ ინსტრუმენტის გამოყენების პირობები. 

➢ ერთჯერადი ვაუჩერი – ვაუჩერი, რომლის გამოშვებისას ცნობილია მასთან დაკავშირებული 
საქონლის/მომსახურების მიწოდების ადგილი და ამ მიწოდებასთან დაკავშირებული დღგ-ის 
თანხის ოდენობა. 

➢ მრავალჯერადი ვაუჩერი – ვაუჩერი, რომელიც არ არის ერთჯერადი ვაუჩერი.
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ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები

ამ მუხლის დებულებები არ ვრცელდება ერთჯერადი ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებულ
შემდეგი სახის დასაბეგრ ოპერაციებზე:

ა) უწყვეტად ან რეგულარულად საქონლის მიწოდება/ მომსახურების გაწევა;

ბ) ავტოგასამართი, აირგასამართი ან/და აირსავსები საკომპრესორო სადგურის მეშვეობით
ნავთობპროდუქტების, ბიოდიზელისა და ბუნებრივი აირის (მათ შორის, გათხევადებული
ნახშირწყალბადიანი აირის) ავტოსატრანსპორტო საშუალებისათვის მიწოდება.
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ვაუჩერს არ წარმოადგენს

✓ ინსტრუმენტი, რომელიც პირს აძლევს მის მიერ შესაძენი საქონლის ან/და მომსახურების 
სანაცვლოდ გადასახდელი ანაზღაურების შემცირების (ფასდაკლების) უფლებას;

✓ ბილეთი, რომელიც პირს აძლევს მგზავრობის, კონკრეტულ ადგილზე შესვლის ან ღონისძიებაზე 
დასწრების უფლებას;

✓ საფოსტო მარკები;

✓ ელექტრონული გასაღები ან კოდი, რომელიც პროგრამულ უზრუნველყოფასთან წვდომას 
იძლევა;

✓ ელექტრონული ფული, საკრედიტო ბარათები და ანგარიშსწორების სხვა მექანიზმები.
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მაგალითი 1 (ერთჯერადი ვაუჩერი)

მაღაზია, რომელიც არის ვაუჩერის გამომცემი და ამ ვაუჩერთან დაკავშირებული 
საქონლის/მომსახურების მიმწოდებელი

80/1,18 90/1,18 100/1,18

დღგ - 12,2 ლარი დღგ - 13,7 ლარი დღგ - 15,25 ლარი

✓ საბოლოო მომხმარებლის მიერ ვაუჩერის სანაცვლოდ საქონლის/მომსახურების შეძენა

მაღაზიისგან აღარ განიხილება დამოუკიდებელ დასაბეგრ ოპერაციად, რამდენადაც, მაღაზიამ

უკვე მიაწოდა საქონელი/გაუწია მომსახურება აგენტი №1-ს.

მომხმარებელიაგენტი #2აგენტი #1მაღაზია
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მაგალითი 2 (მრავალჯერადი ვაუჩერი)

მაღაზია გამოსცემს მრავალჯერად ვაუჩერს, რომლის ნომინალური ფასია 100 ლარი.

80 ლარი 90 ლარი 100 ლარი

✓ ვაუჩერის გადაცემა (მაღაზია - აგენტი N1 - აგენტი N2- საბოლოო მომხმარებელი (80 -90 -100)) არ 
იბეგრება დღგ-ით.

✓ საბოლოო მომხმარებლისთვის მრავალჯერადი ვაუჩერის სანაცვლოდ საქონლის/მომსახურების
მიწოდება/გაწევა დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციაა.

✓ მომსახურების ღირებულება დაიბეგრება ჩვეულებრივი წესით

მომხმარებელიაგენტი #2აგენტი #1მაღაზია
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დღგ-ით დაბეგვრის სპეციალური სქემა.



Page 70

ცალკეული საქონლის მიწოდების დაბეგვრის სპეციალური 
სქემა

➢ მეორადი ნივთი
➢ ხელოვნების ნიმუში
➢ საკოლექციო ნივთი
➢ ანტიკვარული ნივთი

დასაბეგრი დილერის მოგების მარჟა = შესყიდვის ფასი - მიწოდების ფასი

➢ საქონლის მიწოდების შედეგად დღგ-ით დასაბეგრი თანხა მიიღება დასაბეგრი დილერის მიერ 
მიღებული მოგების მარჟის ოდენობის 1.18-ზე გაყოფის შედეგად.

➢ სპეციალური სქემის გამოყენების შემთხვევაში, დასაბეგრი დილერი ვალდებულია 
განახორციელოს საგადასახადო ორგანოს ინფორმირება.

➢ დასაბეგრ დილერს არ აქვს უფლება მიიღოს დღგ-ის ჩათვლა, თუ საქონლის მიწოდება იბეგრება 
სპეციალური სქემით.

დასაბეგრი დილერი - ნებისმიერი დასაბეგრი პირი, რომელიც ეკონომიკური საქმიანობის 
ფარგლებში შემდგომი რეალიზაციის მიზნით ყიდულობს ან საკუთარი ეკონომიკური 
საქმიანობისთვის იყენებს მეორად ნივთს, ხელოვნების ნიმუშს, საკოლექციო ნივთს ან 
ანტიკვარიატს ან ახორციელებს ამ საქონლის იმპორტს, მიუხედავად იმისა, მოქმედებს იგი 
საკუთარი თუ სხვა პირის სახელით, მასთან ხელშეკრულების საფუძველზე, რომლის მიხედვით 
საკომისიოს გადახდა ხორციელდება საქონლის შეძენის ან გაყიდვისას;

მეორადი ნივთი – გამოყენებული მოძრავი ნივთი, რომელიც გამოყენებისთვის კვლავ ვარგისია 
არსებული სახით ან შეკეთების შემდეგ, გარდა ხელოვნების ნიმუშისა, საკოლექციო ნივთისა და 
ანტიკვარიატისა, აგრეთვე ძვირფასი ლითონისა ან ძვირფასი ქვისა, საქართველოს 
კანონმდებლობით განსაზღვრული მნიშვნელობით
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ხელოვნების ნიმუშები/ანტიკვარიატი

ხელოვნების ნიმუშების , საკოლექციო ნივთების და ანტიკვარიატის სახეები

1.ხელოვნების ნიმუშებია:

სეს ესნ-ის 9701 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული 
სურათები, ნახატები და პასტელები, მთლიანად ხელით შესრულებული, 4906 სასაქონლო პოზიციაში 
მითითებული ნახატებისა და სხვა ხელით დახატული ან დეკორირებული მზა ნაწარმის გარდა; კოლაჟები 
და ანალოგიური დეკორატიული გამოსახულებები:

სეს ესნ-ის 9702 00 000 00 სასაქონლო ქვესუბპოზიციაში მითითებული 
გრავიურების, ესტამპების და ლითოგრაფიების დედნები;

სეს ესნ-ის 9703 00 000 00 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული 
ქანდაკებების და სტატუეტების დედნები ნებისმიერი მასალისაგან;

სეს ესნ-ის 9704 00 000 00 სასაქონლო ქვესუბპოზიციაში მითითებული 
საფოსტო მარკები ან სახელმწიფო ბაჟის მარკები, განაღდებული საფოსტო ანაზღაურების ნიშნები, მათ 
შორის პირველი დღის განაღდების, საფოსტო საკანცელარიო საკუთნოები (გერბიანი ქაღალდი) და 
ანალოგიური საგნები, გამოყენებული, ან გამოუყენებელი, გარდა 4907 სასაქონლო პოზიციის საქონლისა;

2.საკოლექციო ნივთებია სეს ესნ-ის 9705 00 000 00 სასაქონლო ქვესუბპოზიციაში მითითებული 
კოლექციები და საკოლექციო ნივთები ზოოლოგიაში, ბოტანიკაში, მინერალოგიაში, ანატომიაში, ისტორიაში, არქეოლ
ოგიაში, პალეონტოლოგიაში, ეთნოგრაფიაში ან ნუნიზმატიკაში.

შენიშვნა: საკოლექციოდ განიხილება ნივთი, რომელიც:

ა) ისტორიული და ეთნოგრაფიული ხასიათის მქონეა,

ბ) შედარებით იშვიათია,

გ) თავისი პირველადი გამოყენებისთვის, როგორც წესი, გამოუსადეგარია,

დ) თავისუფალი ვაჭრობის მიღმა წარმოადგენს სპეციალური გარიგების საგანს;

ე) როგორც წესი, გააჩნია მაღალი ღირებულება.

ანტიკვარიატია 9706 00 000 00 სასაქონლო ქვესუბპოზიციაში მითითებული 100 წელზე მეტი ხნის წინათ შექმნილი და 
კულტუროლოგიური თვალსაზრისით ღირებული ნივთები.
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საქონლის მიწოდების/ მომსახურების გაწევის დრო 

► საქონლის მიწოდების / მომსახურების გაწევის მომენტი;

► თუ საქონლის მიწოდება / მომსახურების გაწევა ერთ საგადასახადო წელში არ სრულდება და 
ანაზღაურება გათვალისწინებულია ეტაპობრივად, დღგ-ით დაბეგვრა ხორციელდება იმ 
საანგარიშო პერიოდში, რომელშიც გათვალისწინებულია შესაბამისი ანაზღაურების თანხის 
გადახდა;

► თუ თანხა, სრულად ან ნაწილობრივ, ანაზღაურებულია საქონლის მიწოდებამდე/მომსახურების 
გაწევამდე, ანაზღაურებული თანხის შესაბამისი დღგ-ის გადახდა ხორციელდება, ანაზღაურების 
თანხის გადახდის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით.

თუ არ დადგა ზემოთ ჩამოთვლილი მესამე პუნქტით გათვალისწინებული პირობა, დღგ-ით 
დაბეგვრა ხორციელდება:

► არაუგვიანეს ყოველი საანგარიშო პერიოდის ბოლო დღისა, თუ მომსახურების გაწევა 
ხორციელდება რეგულარულად ან უწყვეტად;

უწყვეტი მომსახურება – მომსახურება, რომლის შედეგით სარგებლობა მომხმარებლისთვის 
ხელმისაწვდომია უწყვეტად, საანგარიშო პერიოდის ნებისმიერ მომენტში.

რეგულარული მომსახურება – მომსახურება, რომელიც არ არის უწყვეტი მომსახურება, მაგრამ 
მისი მიღების უფლება ხელშეკრულების/შეთანხმების მიხედვით მომხმარებელს აქვს საანგარიშო 
პერიოდის ნებისმიერ მომენტში, მომსახურების გამწევთან დამატებითი შეთანხმების გარეშე.
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დღგ-ის ვალდებულებები ურთიერთდამოკიდებული პირებს 
შორის ოპერაციისას

ურთიერთდამოკიდებულ პირებს შორის განხორციელებული დასაბეგრი ოპერაციის
დროს დღგ-ით დასაბეგრი თანხა არის საქონლის/მომსახურების საბაზრო ფასი, დღგ-ის
გარეშე, თუ:

✓ დასაბეგრი ოპერაციის ანაზღაურების თანხა დაბალია მის საბაზრო ფასზე და
საქონლის/მომსახურების შემძენს ამ კოდექსის შესაბამისად, ამ ოპერაციაზე არ აქვს
დღგ-ის სრულად ჩათვლის უფლება;

✓ დასაბეგრი ოპერაციის ანაზღაურების თანხა დაბალია მის საბაზრო ფასზე და
საქონლის/მომსახურების მიმწოდებელს ამ კოდექსის შესაბამისად, არ აქვს დღგ-ის
სრულად ჩათვლის უფლება და მიწოდება გათავისუფლებულია დღგ-ისგან ჩათვლის
უფლების გარეშე;

✓ დასაბეგრი ოპერაციის ანაზღაურების თანხა მაღალია მის საბაზრო ფასზე და
საქონლის/მომსახურების მიმწოდებელს არ აქვს დღგ-ის სრულად ჩათვლის უფლება.
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დღგ-სგან გათავისუფლება
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დღგ-ისგან გათავისუფლება

დღგ-ისგან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული ოპერაციები : 

✓ სამედიცინო, განათლების (მათ შორის დამხმარე მომსახურების), კულტურის, სპორტის და 
სოციალურ სფეროში;

✓ მიწის ნაკვეთის მიწოდება;

✓ ფინანსური მომსახურების გაწევა;

✓ გათავისუფლება დღგ-ისგან საქონლის იმპორტისას.

დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებული ოპერაციები:

✓ საქონლის მიწოდება ღია ზღვაში ან მგზავრების ფასიანი გადაყვანისთვის ან კომერციული, 
საწარმოო ან თევზჭერის საქმიანობისთვის ან სამაშველო ან ზღვაში დახმარების 
ოპერაციისთვის ან ნაპირთან ახლოს თევზაობისთვის განკუთვნილი ხომალდის საწვავით ან 
სურსათით მოსამარაგებლად;

✓ საჰაერო ხომალდის მიწოდება, გადაკეთება, შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება ან იჯარა. 
აგრეთვე, ასეთ ხომალდზე დამონტაჟებული ან გამოყენებული აღჭურვილობის მიწოდება, 
იჯარა, შეკეთება ან ტექნიკური მომსახურება.
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დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ოპერაციების დაბეგვრის 
უფლების გამოყენება

დასაბეგრი პირი, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლის მე-5 ნაწილის საფუძველზე,
ამავე კოდექსის 171-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით ოპერაციების დღგ-ით
დაბეგვრის უფლების გამოყენების მიზნით, მიმართავს საგადასახადო ორგანოს №III-20 დანართით
გათვალისწინებული ფორმის განცხადებით.

ამ უფლების გამოყენება დასაბეგრ პირს შეუძლია საგადასახადო ორგანოსთვის მიმართვის შემდეგი
საანგარიშო პერიოდის პირველი რიცხვიდან.

ამ უფლების გამოყენების შემთხვევაში:

ა) საგადასახადო ორგანო ვალდებულია დასაბეგრი პირი გაატაროს რეგისტრაციაში;

ბ) დასაბეგრი პირი ვალდებულია დღგ-ით დაბეგროს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 171-ე მუხლის 
პირველი ნაწილის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით

(ა) ფინანსური ოპერაციები/ფინანსური მომსახურება; 

გ) მიწის ნაკვეთის მიწოდება;) 

გათვალისწინებული ოპერაციები, რომლებიც ამ დასაბეგრი პირისათვის აღარ ჩაითვლება დღგ-საგან ჩათვლის 
უფლების გარეშე გათავისუფლებულად.
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შეღავათები სამედიცინო, განათლების, კულტურის, 
სპორტისა და სოციალურ სფეროებში

სტაციონარული/ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურება/ მკურნალობის მომსახურება, აგრეთვე
მათთან უშუალოდ დაკავშირებული ან/და დამხმარე მომსახურების გაწევა/საქონლის მიწოდება იმ
პირის მიერ, რომელსაც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად აქვს სამედიცინო საქმიანობის
უფლება;

საავადმყოფოს მიერ  ხორციელდება სტაციონარული 
სამედიცინო მომსახურების მიწოდება: 

დამხმარე მომსახურებები
VIP პალატა;

ფიზიოთერაპია;
მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 

და ა.შ

არ განიხილება დამხმარე 
მომსახურებად

რაც უშუალო კავშირში არ არის 
ზემოაღნიშნულ 

მომსახურებებთან მაგ, 
კურიერის მომსახურება.
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შეღავათები საგანმანათლებლო სფეროში

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განათლების მომსახურების გაწევა, აგრეთვე მასთან
უშუალოდ დაკავშირებული ან/და დამხმარე მომსახურების გაწევა/საქონლის მიწოდება;

კერძო მასწავლებლის მიერ სასკოლო და საუნივერსიტეტო განათლების მომსახურებების გაწევა,

რომლებიც საგანმანათლებლო დაწესებულების მეშვეობით ხორციელდება;

კერძო სკოლის მიერ გაწეული მომსახურებები 

დამხმარე მომსახურებები
ტრანსპორტირება;

კვება;
ექსკურსია და ა.შ.

უშუალო მომსახურებები
მოსწავლეების გადამზადება, 

ტრენინგები. 
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ცალკეული შეღავათები

დღგ-ისგან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებულია დასაბეგრი პირის მიერ იმ საქონლის

მიწოდება, რომელიც მის მიერ გამოყენებულია

170-ე მუხლის პირველი ნაწილის სამედიცინო, განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ
სფეროებში და ა.შ

ან 171-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად

ა) ფინანსური ოპერაციები/ფინანსური მომსახურება 

ბ) ლატარიებით, აზარტული და მომგებიანი თამაშობებით მომსახურების გაწევა, გარდა ამ კოდექსის 
172-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ს“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურებისა; 

დღგ-ისგან გათავისუფლებული რომელიმე საქმიანობისთვის, თუ აღნიშნული საქონლის შეძენისას არ
წარმოშობილა ან/და არ გამოყენებულა დღგ-ის ჩათვლის უფლება.

ბანკი ჰყიდის მეორად საოფისე ავეჯს და ლეპტოპებს.  შესყიდვის მომენტში დღგ-ის ჩათვლა არ 
განხორციელებულა (აქტივები გამოიყენებოდა მხოლოდ გათავისუფლებული საქმიანობის 

მიზნებისთვის - ფინანსური მომსახურებაში). 
შესაბამისად, ბანკისათვის კომპიუტერის მიწოდება გათავისუფლებული ოპერაციაა. 
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დღგ-ს ჩათვლა
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დღგ-ის ჩათვლის უფლება

დასაბეგრ პირს უფლება აქვს ჩაითვალოს საქონლის / მომსახურების შეძენაზე გაწეულ 
ხარჯთან დაკავშირებული დღგ-ის თანხა, თუ საქონელი ან მომსახურება გამოიყენება: 

➢ საქართველოს ტერიტორიის გარეთ მომსახურების გაწევისთვის/საქონლის 
მიწოდებისთვის, თუ იგი მიიღებდა დღგ-ის ჩათვლას ამ მომსახურების/საქონლის 
საქართველოში მიწოდების შემთხვევაში;

➢ ამ კოდექსის 172-ე მუხლის შესაბამისად, დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით 
გათავისუფლებულ ოპერაციებში;

➢ ფინანსური მომსახურებისთვის/ოპერაციებისთვის, თუ მომხმარებელი 
საქართველოს ფარგლებს გარეთაა დაფუძნებული ან თუ ეს ოპერაციები 
უშუალოდ არის დაკავშირებული საქონელთან, რომელიც საქართველოდან უნდა 
იქნეს ექსპორტირებული.
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თუ დასაბეგრი პირი საქონელს ან მომსახურებას იყენებს, ისეთი ოპერაციებისთვის რომელზეც აქვს
დღგ-ის ჩათვლის მიღების უფლება, ასევე ოპერაციებისთვის, რომელზეც ეს უფლება არ აქვს,
ხორციელდება დღგ-ის თანხის მხოლოდ იმ ნაწილის ჩათვლა, რომელიც მიეკუთვნება ოპერაციებს,
რომელზეც მას აქვს დღგ-ის ჩათვლის მიღების უფლება.

დღგ-ის ჩასათვლელი ნაწილი გამოითვლება წილადის მიხედვით და ფიქსირდება პროცენტად,
სადაც:

მრიცხველი არის იმ ოპერაციების წლიური ბრუნვის თანხა, დღგ-ის გარეშე, რომელთან
დაკავშირებითაც დღგ ექვემდებარება ჩათვლას ამ კოდექსის 175-ე მუხლის შესაბამისად;

მნიშვნელი არის იმ ოპერაციების წლიური ბრუნვის თანხა, დღგ-ის გარეშე, რომელიც მრიცხველშია
ასახული და ოპერაციებისა, რომლებზეც დღგ არ ექვემდებარება ჩათვლას.

დღგ-ის პროპორციული ჩათვლა
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ბრუნვა, რომელთან დაკავშირებითაც დღგ ექვემდებარება ჩათვლას

ბრუნვა, რომელთან დაკავშირებითაც დღგ ექვემდებარება ჩათვლას + ბრუნვა, რომელთან 
დაკავშირებითაც დღგ არ ექვემდებარება ჩათვლას.

დღგ-ის ჩასათვლელი ნაწილის % გამოთვლა
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დღგ-ის ჩასათვლელი ნაწილის % გამოთვლა

უძრავ ნივთთან დაკავშირებულ ან ფინანსურ 
ოპერაციები, თუ ეს ოპერაციები არ არის 
დასაბეგრი პირის ძირითადი საქმიანობა.

საკუთარი საქმიანობისთვის გამოყენებული 
ძირითადი საშუალების მიწოდება

დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით 
გათავისუფლებული ოპერაციები

ფინანსური მომსახურება/ოპერაციები, თუ 
მომხმარებელი საქართველოს ფარგლების გარეთაა 
დაფუძნებული ან თუ ეს ოპერაციები უშუალოდ 
არის დაკავშირებული საქონელთან, რომელიც 
საქართველოდან უნდა იქნეს ექსპორტირებული.

საქართველოს ტერიტორიის გარეთ მომსახურების 
გაწევა/ საქონლის მიწოდება

დღგ-ისგან ჩათვლის უფლების გარეშე 
გათავისუფლებული ოპერაციები

ბრუნვაში შეიტანება ბრუნვაში არ შეიტანება
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2022 წელს დღგ-ის გადამხდელმა საწარმომ განახორციელა შემდეგი სახის ოპერაციები

მაგალითი 1

შეიტანება ბრუნვაში
უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება;
დასაბეგრი საქონელის მიწოდება;
საზღვარგარეთ მომსახურების გაწევა.

არ შეიტანება ბრუნვაში
ბანკიდან მიღებული პროცენტები;
მიწის რეალიზაცია;
მანქანა-დანადგარების რეალიზაცია.
საზღვარგარეთ მომსახურების გაწევა.
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საანგარიშო პერიოდის მიხედვით ჩასათვლელი დღგ-ის თანხა განისაზღვრება:

წინა საგადასახადო წლის შესაბამისი დაფიქსირებული წლიური პროცენტული მაჩვენებლის
მიხედვით, რომელიც ზუსტდება მიმდინარე საგადასახადო წლის წლიური პროცენტული
მაჩვენებლის მიხედვით, ამავე წლის ბოლო საანგარიშო პერიოდში;

ყოველ საანგარიშო პერიოდში, შესაბამისად დაფიქსირებული თვის პროცენტული მაჩვენებლის
მიხედვით, რომელიც ზუსტდება მიმდინარე საგადასახადო წლის ბოლო საანგარიშო პერიოდში,
წლიური პროცენტული მაჩვენებლის მიხედვით, თუ წინა საგადასახადო წლის შესაბამისი წლიური
პროცენტული მაჩვენებელი დაფიქსირებული არ არის.

დღგ-ს პროპორციული ჩათვლა
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დღგ-ს პროპორციული ჩათვლა

დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული დასაბეგრი პირი, შპს A-ს მიერ 2021 წლის 
თებერვლის თვეში შეძენილია საწვავი. (ჩასათვლელი დღგ - 1’500 ლარი).

აღნიშნული საწვავი მის მიერ გამოიყენება როგორც ოპერაციებში რომლის მიხედვითაც მას
გააჩნია ჩათვლის უფლება, ასევე ოპერაციებში რომელთან დაკავშირებით ეს უფლება არ აქვს.

ვარიანტი 1
წინა წლის ბრუნვა 75%;

მიმდინარე წლის საბოლოო 90%

ვარიანტი 2
წინა წლის ბრუნვა არ გააჩნია;

თებერვლის ბრუნვა 60%
მიმდინარე წლის საბოლოო 90%

2021 თებერვალი - 1,500*75% 
დეკემბერი 1,500*90%-1,500*75%

2021 თებერვალი - 1,500*60% 
დეკემბერი 1,500*90%-1,500*60%
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მუხლი 177. დღგ-ის პროპორციული ჩათვლა

დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის/რეგისტრაციის გაუქმების ან ძირითადი საშუალებების
მიწოდების დროს, ძირითად საშუალებებზე ჩასათვლელი/გასაუქმებელი დღგ-ის თანხა განისაზღვრება
საგადასახადო წლების მიხედვით ამ ძირითადი საშუალებების დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებში
გამოყენების პროპორციულად. ამ ნაწილის გამოყენების წესს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა
მინისტრი.

როდესაც დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციისას პირს უკვე შეძენილი აქვს ძირითადი საშუალება

რეგისტრაციის გაუქმებისას/ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტისას, როდესაც პირს საკუთრებაში რჩება
ძირითადი საშუალება

ძირითადი საშუალების მიწოდება

დღგ-ს პროპორციული ჩათვლა
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როდესაც დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციისას პირს უკვე შეძენილი აქვს ძირითადი საშუალება 
(996)

დასაბეგრი პირის მიერ დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის შემთხვევაში,
ძირითად საშუალებებზე ჩასათვლელი დღგ-ის თანხა განისაზღვრება
საგადასახადო წლების მიხედვით ამ ძირითადი საშუალების დღგ-ის
გადამხდელად რეგისტრაციის შემდგომ (რეგისტრაციის საგადასახადო წლის
ჩათვლით) დასაბეგრ ოპერაციებში გამოყენების პროპორციულად.

შენიშვნა: ამ ქვეპუნქტის მოქმედება ასევე ვრცელდება შემთხვევებზე, როდესაც დასაბეგრი პირი
რეგისტრირებულია დღგ-ის გადამხდელად 2021 წლის 1 იანვრამდე. მოცემულ შემთხვევაში, 2021
წლის 1 იანვრიდან ძირითად საშუალებებზე ჩასათვლელი დღგ-ის თანხა განისაზღვრება
საგადასახადო წლების მიხედვით ამ ძირითადი საშუალების დასაბეგრ ოპერაციებში გამოყენების
პროპორციულად.
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დღგ-ის გადამხდელად არარეგისტრირებულმა დასაბეგრმა პირმა 2018 წელს შეიძინა კომერციული ფართი
(შენობა) 2,360,000 ლარად (მათ შორის დღგ 360’000 ლარი). 2021 წლის 1 თებერვლიდან დასაბეგრი პირი
დარეგისტრირდა დღგ-ის გადამხდელად.

დასაბეგრი პირის მიერ აღნიშნული ფართი გამოიყენება როგორც ჩათვლის უფლებით, ისე ჩათვლის
უფლების გარეშე გათავისუფლებულ დასაბეგრ ოპერაციებში,

ყოველწლიურად ჩასათვლელი თანხის გამოსაანგარიშებელ ბაზას წარმოადგენს 36,000 ლარი (360,000/10)

მაგალითი 1

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

% 75% 35% 80% 90% 64%

თანხა 27000 12600 28800 32400 23040
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დღგ-ის თანხის დაბრუნება ევროკავშირის წევრი 
სახელმწიფოს დასაბეგრი პირისთვის

1. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს დასაბეგრ პირს უფლება აქვს, დაიბრუნოს 
საქართველოში საქონლის (გარდა უძრავი ნივთისა)/ მომსახურების შეძენისას ან 
საქართველოში საქონლის იმპორტისას გადახდილი დღგ-ის თანხა, თუ აღნიშნული 
პირი აკმაყოფილებს ყველა შემდეგ პირობას:

▪ პირს საქართველოში არ გააჩნია ფიქსირებული დაწესებულება ან მისი საქმიანობის 
და მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი არ არის საქართველოში;

▪ პირის მიერ საქართველოში შეძენილი საქონელი/მომსახურება ან იმპორტირებული 
საქონელი დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებში გამოიყენება;

▪ მსგავსი ოპერაციის განხორციელების შემთხვევაში საქართველოში დღგ-ის 
გადამხდელად რეგისტრირებული პირი, ამ კოდექსის შესაბამისად, უფლებამოსილი 
იქნებოდა, ჩაეთვალა გადახდილი დღგ.

2. დღგ-ის თანხის დაბრუნების მიზნით, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს დასაბეგრი 
პირი ვალდებულია, დანიშნოს უფლებამოსილი წარმომადგენელი, რომელსაც ამ 
მუხლით გათვალისწინებული დღგ-ის თანხის დაბრუნების ფარგლებში ეკისრება 
გადასახადის გადამხდელისთვის ამ კოდექსით გათვალისწინებული ვალდებულებები.

3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებული დღგ-ის თანხის 
დაბრუნების წესს და პირობებს, აგრეთვე კრიტერიუმებს, რომლებსაც უნდა 
აკმაყოფილებდეს უფლებამოსილი წარმომადგენელი, განსაზღვრავს საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრი.
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უკუდაბეგვრის დღგ
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დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესით იბეგრება:

ბ) სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში მოთხოვნის
უზრუნველყოფის საგნის (საქონლის) კრედიტორისთვის საკუთრებაში გადაცემა;

საგადასახადო აგენტად განიხილება პირი (კრედიტორი), რომელიც სახელშეკრულებო ვალდებულების
შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში საკუთრებაში იღებს მოთხოვნის
უზრუნველყოფის საგანს (საქონელს);

საგადასახადო აგენტი აწარმოებს დღგ-ის დარიცხვას საკუთრებაში მიღებული მოთხოვნის
უზრუნველყოფის საგნის (საქონლის) საბაზრო ფასზე, დღგ-ის გარეშე;

დღგ-ის დარიცხვის ვალდებულება არ ეკისრება დღგ-
ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირს. ამასთანავე,
მიიჩნევა, რომ ამ საქონელზე მან განახორციელა
შესაბამისი ოდენობის დღგ-ის ჩათვლა.

დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესით არ იბეგრება
ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებული
მიწის ნაკვეთის და მასზე დამაგრებული
საცხოვრებელი ბინის/სახლის გადაცემა.
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დღგ-ის არაგადამხდელმა „A” საწარმომ “B” საწარმოს ასესხა 1000 ლარი ერთი წლის ვადით, ამასთან
შეთანხმდენ, რომ თუ “B” საწარმო ამ თანხას დათქმულ ვადაში არ დაუბრუნებდა, „A“ საწარმოს
საკუთრებაში გადავიდოდა „B“ საწარმოს ტელევიზორი.

„A“ საწარმო ვალდებულია 2021 წლის 15
აპრილამდე საგადასახადო ორგანოში
წარადგინოს მარტის თვის საანგარიშო
პერიოდზე უკუდაბეგვრის წესით
დარიცხული დღგ-ის თანხის გაანგარიშება
და ამავე ვადაში გადაიხადოს ტელევიზორის
საბაზრო ფასზე 1500 ლარზე უკუდაბეგვრის
გზით დარიცხული დღგ - 270 ლარი.

“B” საწარმომ დათქმულ ვადაში ვერ დააბრუნა
ნასესხები თანხა და დაპირებისამებრ 2021
წლის მარტის თვეში „A“ საწარმოს გადასცა
უზრუნველყოფის საგანი (ტელევიზორი),
რომლის საბაზრო ღირებულება გადაცემის
მომენტში იყო 1500 ლარი დღგ-ის გარეშე.
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სალომე ქარჩხაძე
salome.karchkhadze@gmail.com

(+995) 577 05 88 40

(+995) 599 43 00 68

mailto:salome.karchkhadze@gmail.com
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