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განსახილველი თემები

► ცვლილებები საქართველოს საგადასახადო კოდექსში;

► დღგ-ს კარის ცვლილება;

► ცვლილებები ფინანსთა მინისტრის ბრძანება 996-ში;

► მნიშვნელოვანი სიტუაციური სახელმძღვანელოები 2019-2020;
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ცვლილებები საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსში
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საბაჟო კოდექსი

► საქართველოს საბაჟო კოდექსი ამოქმედდა 2019 წლის 1 
სექტემბრიდან გარდა მე -10 თავისა

► მე-10 თავი რომელიც ეხება საქონლის შემოტანის ზოგადი 
დეკლარაციის ამოქმედებას 2020 წლის 1 სექტემბრიდან. 
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წინასწარი გადაწყვეტილება

► წინასწარი გადაწყვეტილება საჭიროებს საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრთან აუცილებელ შეთანხმებას. 

წინა ვერსიის მიხედვით 11. წინასწარი გადაწყვეტილება საჭიროებს
საქართველოს ფინანსთა მინისტრთან შეთანხმებას, გარდა ამ მუხლის
მე-8 ნაწილით განსაზღვრული შემთხვევებისა. მე-8 ნაწილი ამოღებულ
იქნა
► მე 8 ნაწილი: 8. გარდა ამ მუხლის პირველ ნაწილში აღნიშნული შემთხვევისა, დაინტერესებული პირის 

მიმართვის საფუძველზე, შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია გამოსცეს წინასწარი გადაწყვეტილება: 

► ა) რომელიც გამოიცემა საქონლის მიმართ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო 
ნომენკლატურის შესაბამისად სასაქონლო კოდის ან წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის შესახებ; 

► ბ) რომელსაც აქვს სავალდებულო იურიდიული ძალა ყველა საგადასახადო ორგანოსათვის მხოლოდ ამ 
გადაწყვეტილებაში მოცემული საქონლის საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო 
ნომენკლატურის შესაბამისად სასაქონლო კოდის ან წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის საკითხის მიმართ, თუ 
ასეთი გადაწყვეტილება გამოცემულია აღნიშნულ საქონელზე საბაჟო დეკლარაციის წარდგენამდე და 
დეკლარირებული საქონლის ფაქტობრივი მონაცემები და ინფორმაცია სრულად შეესაბამება იმ ინფორმაციას, 
რომლის საფუძველზედაც იქნა გამოცემული გადაწყვეტილება;

► გ) რომელიც მოქმედებს 3 წლის განმავლობაში. 

ამჟამად ეს გამონაკლისი აღარ მოქმედებს და ყველა ვარიანტში უნდა შეათანხმოს წინასწარი გადაწყვეტილება 

ამოქმედდა 2019 წლის 4 ივლისიდან

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1697179
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1697179
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საგადასახადო საიდუმლოების ჩამონათვალი

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

საგადასახადო საიდუმლოებას არ განეკუთვნება და საჯაროა
გადასახადის გადამხდელის შესახებ შემდეგი ინფორმაცია:
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მუხლი 491. ზოგადი ანალიტიკური პროცედურები

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.“
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მუხლი 661. სავარაუდო დარიცხვა

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.“
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ცვლილებები განმარტებებში

2. დამატებული ღირებულების გადასახადის მიზნებისათვის საქონელს არ 
მიეკუთვნება ფული.

მუხლი 13

1. საქონელი არის მატერიალური ან არამატერიალური ქონება, მათ შორის, 
ელექტრო- და თბოენერგია, გაზი და წყალი.

მუხლი 16

2. მომსახურების გაწევად ითვლება პირის მიერ სხვა პირისათვის მისივე 
ნებით, კომპენსაციის მიზნით ან უსასყიდლოდ ისეთი მოქმედების 
შესრულება, რომელიც არ არის საქონლის მიწოდება. დამატებული 
ღირებულების გადასახადის მიზნებისათვის მომსახურების მიწოდებას არ 
მიეკუთვნება ისეთი მომსახურების გაწევა, რომელიც გულისხმობს ფულზე 
საკუთრების უფლების გადაცემას ან დაქირავებით მუშაობას.
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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 იანვრიდან გადაიწია 2022 წლის 1 
იანვრამდე.
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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.
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საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი_აგენტი

„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 ობიექტის 
სხვაობა კალენდარული წლის განმავლობაში, საქართველოში არსებული 
წყაროდან მიღებულ ერთობლივ შემოსავალსა და ამ შემოსავლის მიღებასთან 
დაკავშირებული გამოქვითვების თანხებს შორის.“

1 January 2014 Presentation title
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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#!
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დაქირავებულის მიერ კომპანიის მანქანით სარგებლობა

№ ავტომობილის ძრავის მოცულობა
საშემოსავლო გადასახადის

ოდენობა (ლარში)

1 3500 სმ 3-ზე მეტი 300 

2 2500 სმ 3−3500 სმ 3 200 

3 2500 სმ 3-ზე ნაკლები 100 

4 ჰიბრიდული ავტომობილის შემთხვევაში
− ნებისმიერი ძრავის მოცულობა

60 

დაქირავებულის მიერ დამქირავებლის ავტომობილის პირადი სარგებლობისათვის
გამოყენებით მიღებული სარგებელი ხელფასად მიიჩნევა და იბეგრება საშემოსავლო
გადასახადით, შემდეგი ოდენობით:

► საგადასახადო კოდექსის ძველი რედაქციით დაბეგვრის საგანს წარმოადგენდა ავტომანქანის საბალანსო
ღირებულების 0.1 % შესაბამისი საგადასახადო წლის დასაწყისისათვის ამ ავტომობილის საბალანსო
ღირებულების 0,1 პროცენტი დაქირავებულის მიერ ავტომობილის კერძო სარგებლობის მიზნით
გამოყენების ყოველი დღისათვის; 

► ამოქმედდა 2019 წლის 1 სექტემბრიდან
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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.“
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მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზის ცვლილება

► ამ კოდექსის 981−984 მუხლებით გათვალისწინებული 
გადახდების/განაცემების არაფულადი ფორმით განხორციელების 
შემთხვევაში მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი განისაზღვრება 
მიწოდებული საქონლის/გაწეული მომსახურების საბაზრო ფასით, ხოლო 
თუ მიწოდებული საქონლის/გაწეული მომსახურების საბაზრო ფასი 
დამატებული ღირებულების გადასახადს მოიცავს − საბაზრო ფასით, 
დამატებული ღირებულების გადასახადის გარეშე.“

ამოქმედდა 2019 წლის 4 ივლისიდან
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სსკ-ის 151-ე მუხლის შეღავათის გამონაკლისები

► ამ მუხლის დებულებები არ გამოიყენება, თუ ოპერაციის მონაწილე 
რომელიმე მხარე მოგების გადასახადით იბეგრება ამ კოდექსის 97-ე 
მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებული დაბეგვრის 
ობიექტების მიხედვით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც იურიდიულ პირს 
მასში 50 პროცენტის ან მეტი წილის/აქციების სანაცვლოდ აქტივებს 
გადასცემს ფიზიკური პირი.

ამოქმედდა 2019 წლის 4 ივლისიდან
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აქციზის განაკვეთი სპორტულ ავტომობილზე

► „მსუბუქი ავტომობილისათვის (გარდა სპორტული დანიშნულების 
ავტომობილისა) და მოტოციკლისათვის (მოპედის ჩათვლით) – მათი 
წლოვანებითა და ძრავის მოცულობით;“

► „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო 
ნომენკლატურის 8703 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული 
სპორტული დანიშნულების მსუბუქი ავტომობილისათვის აქციზის 
განაკვეთია 100 ლარი.“

► ამოქმედდა 2020 წლის 1 იანვრიდან
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თამბაქოს ნაწარმის აქციზით დაბეგვრა

► თამბაქოს ნედლეული, თამბაქოს ნარჩენები-1კგ-60 ლარი;

► ყალიონით" მოსაწევი თამბაქო 1კგ-60 ლარი;

► ,,ჰომოგენიზებული’’ ან ,,აღდგენილი’’ თამბაქო 1კგ-60 ლარი;

► ცვლილების მიზანი იყო გადასახადებისგან თავის არიდების გამოვლენა და 
თანაბარი პირობები თამბაქოს მიმწოდებლებისათვის

ვებგვერდი, 23/10/2019

► ვებგვერდი, 23/10/2019
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თამბაქოზე დამოკიდებულების სამკურნალო საშუალებები

დღგ-სგან და იმპორტის გადასახადისგან გათავისუფლდა

► კ2) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით დადგენილი ნუსხის 
მიხედვით თამბაქოზე დამოკიდებულების სამკურნალო 
მიზნებისათვის/სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი საქონლის 
მიწოდება ან/და იმპორტი;
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აქციზი თამბაქოზე

► თამბაქოს შემცველობის უფილტრო სიგარეტების აქციზი გაუტოლდა 
თამბაქოს შემცველობის ფილტრიანი სიგარეტების აქციზს და გახდა 1.7 
ლარი 20 ღერზე.

► აქციზის განაკვეთი ფილტრიან სიგარეტებზე, თამბაქოს შემცველობით (20 
ღერზე), კაფსულებზე და მსგავსი სახის პროდუქტებზე, თამბაქოს 
შემცველობით (20 ღერზე), ასევე თამბაქოს ნაწარმზე, წვის პროცესის 
გარეშე, რომელიც გამოიყენება ორთქლის მისაღებად (20 ღერზე) 
გამოიანგარიშება შესაბამის ცხრილში აქციზის განაკვეთისა და შესაბამისი 
საქონლის საცალო სარეალიზაციო ფასის 30%-ის ჯამით, ნაცვლად 10%-ისა.

2402 20 
– ფილტრიანი/უფილტრო 
სიგარეტები, თამბაქოს 
შემცველობით 

20 ღერი 1.7 
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ქონების გადასახადი - საკონსტიტუციო სასამართლოს 
გადაწყვეტილება

► „41. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული წესით გათვალისწინებულ 
შემთხვევებში საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია გადასახადის გადამხდელს 
საგადასახადო შემოწმებისას დასაბეგრი ქონების ღირებულება განუსაზღვროს საბაზრო ფასით. 
აღნიშნული ნორმა არ ვრცელდება ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებზე. 
თუ დასაბეგრი ქონების საბაზრო ფასი აღემატება მის საბალანსო ღირებულებას: 

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

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

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

► შემთხვევები, როდესაც დასაბეგრი ქონების ღირებულება არ განისაზღვრება საბაზრო ფასით 

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

► ა) დაუმთავრებელ მშენებლობაზე; 

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

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

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

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

► აღნიშნული დებულებები არ ვრცელდება თუ 

► იმ შემთხვევაზე, როდესაც საგადასახადო კანონმდებლობა ითვალისწინებს 
ქონების გადასახადში საგადასახადო ვალდებულების საბაზრო ფასით 
განსაზღვრის შესაძლებლობას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 202-
ე მუხლის 41 ნაწილში მითითებული საფუძვლის გარეშე,

► მაგალითად: 

► ფიზიკური პირის დასაბეგრი ქონების ღირებულება; 

► ქონების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტის აღურიცხველობის გამოვლენა; 

► გადამხდელთან არსებული სააღრიცხვო დოკუმენტაციით დაბეგვრის 
ობიექტის საბალანსო ღირებულების განსაზღვრის შეუძლებლობა და ა. შ.
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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.“
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დღგ-ს ჩათვლა

► ე.ა) მატერიალური (მათ შორის, კომპიუტერით ამობეჭდილი) 
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო 
პერიოდის დამთავრებიდან არაუგვიანეს მომდევნო 3 საანგარიშო 
პერიოდის მიხედვით ან არაუგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის 
კალენდარული წლის დეკემბრის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით, 
დადგენილ ვადაში წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, 
დაზუსტებული დეკლარაციის წარმოდგენით);  - დარჩა იგივე თუმცა 
შესაძლებელია ინტერპრეტაცია, რომ მომდევნო პერიოდშიც შეიძლება 
დეკემბრის დაზუსტება. 

► ე.ბ) ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით, 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; -წინა ვერსიით არ მოითხოვებოდა 
დაზუსტება პერიოდის. 
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დღგ-ის ჩათვლის შეზღუდვის გაუქმება:

ვ1) ამ კოდექსის 173-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“, „ე“ და „ზ“ 
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ჩათვლის დოკუმენტებით, 
რომლებიც გადასახადის გადამხდელის (მყიდველის/ჩათვლის 
მიმღების) მიერ ასახული არ არის დასაბეგრი ოპერაციის საანგარიშო 
პერიოდის დამთავრებიდან არაუგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის 
კალენდარული წლის დეკემბრის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით 
წარმოდგენილ დღგ-ის დეკლარაციაში (მათ შორის, იმავე ვადაში 
დაზუსტებული დეკლარაციის წარმოდგენით);

ბ) საბაჟო დეკლარაცია;

ე) საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მიერ
გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელთა მიერ მიწოდებული საქონლის
ან/და გაწეული მომსახურების ტარიფები დადგენილია დღგ-ის ჩათვლით, კანონით ან საქართველოს მთავრობის
დადგენილებით;

ზ) ამ კოდექსის 1761 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში − მყიდველის მიერ საქონლის შეძენის
დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს საქონლის შესაძენად გადახდილი
თანხის (მათ შორის, დღგ-ის თანხის) ოდენობა;

https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/1164755
https://www.matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717#part_221
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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
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დღგ-სგან გათავისუფლება

► ჩათვლის უფლებით დღგ-სგან გათავისუფლებულია: 

► გ) ექსპორტის პროცედურაში, რეექსპორტში, გარე გადამუშავების ან 
ტრანზიტის პროცედურაში მოქცეული ან ტრანზიტისათვის განკუთვნილი 
საქონლის (რაც დასტურდება საქონლის თანმხლები დოკუმენტებით) 
გადაზიდვა და ამ გადაზიდვასთან უშუალოდ დაკავშირებული 
მომსახურების გაწევა.

ცვლილება განხორციელდა 2019 წლის 4 ივლისს და გავრცელდა 2011 წლის 1 იანვრიდან
წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
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დღგ-სგან გათავისუფლება

► საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო 
ნომენკლატურის 4901 და 4903 00 000 00 კოდებში აღნიშნულია საქონლის 
(წიგნის), აგრეთვე ელექტრონული წიგნის მიწოდება ან/და იმპორტი, 
აგრეთვე ამ საქონლის რეალიზაციისა და ბეჭდვის მომსახურებების გაწევა;

ამოქმედდა 2019 წლის 4 ივლისიდან
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პანდემიასთან დაკავშირებული შეღავათები

► 2020 წლის 1 მაისიდან 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.

► შენიშვნა: ამ ნაწილით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათი არ 
ვრცელდება:

► ა) საბიუჯეტო ორგანიზაციაზე;

► ბ) საქართველოს ეროვნულ ბანკზე;

► გ) ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოზე;

► დ) საწარმოზე, რომლის აქციების/წილის 50%-ზე მეტს ფლობს სახელმწიფო 
ან მუნიციპალიტეტი;
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პანდემიასთან დაკავშირებული შეღავათები (2)

► პირი უფლებამოსილია 2020 წლის 1 მარტიდან 6 კალენდარული თვის 
(საანგარიშო პერიოდის) განმავლობაში გაწეული იჯარის/ლიზინგის 
მომსახურება დღგ-ით დაბეგროს ამ მომსახურების საკომპენსაციო 
თანხის/თანხის ნაწილის ფაქტობრივად გადახდის საანგარიშო პერიოდში.
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პანდემიასთან დაკავშირებული შეღავათები (3)

► 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.
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პანდემიასთან დაკავშირებული შეღავათები (4)

► იმ ქონების გადასახადისგან (მათ შორის, მიმდინარე გადასახდელისგან), 
რომლის გადახდა ამ კოდექსით 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 
ქონებაზედაც, თუ ეს ქონება გამოიყენება ამავე ნაწილით განსაზღვრულ 
რომელიმე საქმიანობაში.
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პანდემიასთან დაკავშირებული შეღავათები (5)

► 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.“
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დამატებული ღირებულების გადასახადთან
დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები
(ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან)
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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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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.
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დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციები (159)

დასაბეგრი პირის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის 
ფარგლებში:

➢ საქონლის მიწოდება

➢ მომსახურების გაწევა

➢ საქონლის იმპორტი

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

➢ 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.
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საქონლის მიწოდება (მუხლი 160)

საქონლის მიწოდება არის მატერიალური ქონების განკარგვაზე მესაკუთრის
უფლების გადაცემა. საქონლის მიწოდებად ასევე განიხილება:
ა) ანაზღაურების სანაცვლოდ, სახელმწიფო ხელისუფლების/
მუნიციპალიტეტის ორგანოს გადაწყვეტილებით ან/და კანონით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ქონებაზე საკუთრების უფლების გადაცემა;
ბ) საქონლის ფაქტობრივი გადაცემა იჯარის, ლიზინგის ან მსგავსი
ხელშეკრულებით, გამოსყიდვის პირობით;
გ) 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.

• 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.



Page 42

ანაზღაურების სანაცვლოდ მომსახურების გაწევა

ანაზღაურების სანაცვლოდ მომსახურების გაწევად განიხილება:

➢ აქტივის არამიზნობრივ ან არაეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენება, თუ პირს ამ 
აქტივზე ან მასზე გაწეულ ხარჯზე დღგ სრულად ან ნაწილობრივ აქვს ჩათვლილი;

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

➢ პირის მიერ სამშენებლო, სამონტაჟო ან სარემონტო მომსახურების გაწევა საკუთარი 
საქმიანობის მიზნისთვის, თუ დასაბეგრი პირი დღგ-ის ჩათვლას სრულად ვერ 
მიიღებდა ამ მომსახურების სხვა პირისგან შეძენის შემთხვევაში;

➢ საწარმოს ან/და ამხანაგობის მიერ წილის სანაცვლოდ მომსახურების გაწევა.
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საქონლის მიწოდება

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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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, ვაუჩერში ან ამ ვაუჩერთან დაკავშირებულ დოკუმენტში მითითებული უნდა იყოს 
მიწოდების ადგილი ან პოტენციური მიმწოდებლის მონაცემები, 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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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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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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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-ით დასაბეგრი თანხა

დღგ - ით დასაბეგრი თანხა მოიცავს:

➢ გადასახადებს, მოსაკრებლებს, საფასურებს და გადასახდელებს, დღგ-ის გარდა;

➢ თანმდევ ხარჯებს, მათ შორის, საკომისიო, შეფუთვის, ტრანსპორტირების, 
დაზღვევის ხარჯებს, ამასთანავე, ხარჯი, რომელიც იფარება ცალკეული 
ხელშეკრულებით, განიხილება თანმდევ ხარჯად. 

დღგ - ით დასაბეგრი თანხა არ მოიცავს:

➢ შემცირებულ ფასს (ფასდაკლებას) წინასწარი გადახდისთვის;

➢ საქონლის / მომსახურების შემძენისათვის მინიჭებულ და მის მიერ მიწოდების 
მომენტისთვის მიღებულ ფასდაკლებას ან სხვა დათმობას.
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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:
ა) დასაბეგრი ოპერაციის ანაზღაურების თანხა დაბალია მის საბაზრო ფასზე და
საქონლის/მომსახურების შემძენს ამ კოდექსის შესაბამისად, ამ ოპერაციაზე არ აქვს
დღგ-ის სრულად ჩათვლის უფლება;
ბ) 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;
გ) დასაბეგრი ოპერაციის ანაზღაურების თანხა მაღალია მის საბაზრო ფასზე და
საქონლის/მომსახურების მიმწოდებელს არ აქვს დღგ-ის სრულად ჩათვლის უფლება.
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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-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 ექსპორტის და საერთაშორისო ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული 
ოპერაციები. 

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

➢ გ) 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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დღგ-ს რეგისტრაციის გაუქმება

თუ პირის მიერ ბოლო 12 კალენდარული თვის განმავლობაში 
განხორციელებული ამ კოდექსის 165-ე მუხლის პირველი ნაწილით 
გათვალისწინებული დასაბეგრი ოპერაციების (გარდა ოპერაციებისა, რომელიც 
ამ კოდექსის შესაბამისად გათავისუფლებულია დღგ-ისგან, ამ კოდექსის 165-ე 
მუხლის მე-7 ნაწილის გათვალისწინებით) ჯამური თანხა დღგ-ის გარეშე 100 
000 ლარს არ აღემატება და მისი დღგ-ის გადამხდელად უკანასკნელი 
რეგისტრაციის თარიღიდან 1 წელია გასული, მას შეუძლია დღგ-ის 
გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით მიმართოს 
საგადასახადო ორგანოს.

პირის თანხმობის შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, ამ 
მუხლის პირველი ნაწილის მოთხოვნების მიუხედავად, საკუთარი 
ინიციატივით გააუქმოს ამ პირის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია. ამ 
ნაწილის გამოყენების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის ბრძანებით.
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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-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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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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ახალი სტატუსის მქონე კომპანიები
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საერთაშორისო კომპანია

► ცვლილების შედეგად გაუქმდა ცნება საერთაშორისო ფინანსური კომპანია 
და მასთან დაკავშირებული საგადასახადო შეღავათები. 

► შემოვიდა რეგულაცია საერთაშორისო კომპანიის შესახებ, რომელიც 
ჩაანაცვლებს კოდექსის წინა რედაქციების საფუძველზე არსებულ 
საერთაშორისო ფინანსურ კომპანიას. 

► საერთაშორისო კომპანია ახორციელებს საქართველოს მთავრობის 
დადგენილებით განსაზღვრულ საქმიანობებს და შემოსავალს იღებს 
მხოლოდ ამ საქმიანობებიდან. 

► საერთაშორისო კომპანია იბეგრება განაწილებულ მოგებაზე ისევე როგორც 
სხვა საქართველოს საწარმო, თუმცა 5%-იანი განაკვეთით. გარდა ამისა ის 
სარგებლოს გარკვეული საგადასახადო შეღავათებით დღგ-ს, 
საშემოსავლოს და ქონების გადასახადის ნაწილში.

ძალაშია 2019 წლის 4 ივლისიდან
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ფარმაცევტული საწარმო

► ფარმაცევტული საწარმოს სტატუსის მინიჭება ხდება საქართველოს 
მთავრობის მიერ, ხოლო მისი ფუნქციონირების და გაუქმების წესი ასევე 
განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. 

► ფარმაცევტული საწარმო არის საწარმო, რომელიც აწარმოებს 
ფარმაცევტულ პროდუქციას საქართველოში და ახდენს მის მიწოდებას. 

► ფარმაცევტული საწარმოს მიერ, მისივე წარმოებული ფარმაცევტული 
პროდუქციის (ფარმაცევტული პროდუქციის ნუსხა განისაზღვრება 
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით) მიწოდება 
გათავისუფლებულია დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით.
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ცვლილებები გადასახადების
ადმინისტრირების შესახებ ბრძანება

996 ში.



Page 60

გადასახადის გადამხდელის კატეგორიები

► კატეგორიის განსაზღვრა ხორციელდება კალენდარული თვის პირველი 
რიცხვისთვის, არაუგვიანეს შესაბამისი თვის 15 რიცხვისა. 

► გადასახადის გადამხდელს კატეგორია განესაზღვრება კატეგორიის 
განსაზღვრის თვის წინა უწყვეტი 12 კალენდარული თვის სავადო 
თარიღების მიხედვით მიღებული შემდეგი ორი მაჩვენებლიდან 
უდიდესით: 

► ა) პირის მიერ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 61-ე მუხლის მე-2 
ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დეკლარაციის საფუძველზე 
დარიცხული გადასახადების თანხების ჯამი; 

► ბ) პირის მიერ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 61-ე მუხლის მე-2 
ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დეკლარაციის საფუძველზე 
შესამცირებლად გამოანგარიშებული გადასახადების თანხების ჯამი. 
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გადასახადის გადამხდელის კატეგორიები

► მცირე – პირი, რომლის მიერ დარიცხული გადასახადების თანხების ჯამი ნაკლებია 100 000 ლარზე;

► საშუალო – პირი, რომლის მიერ დარიცხული გადასახადების თანხების ჯამი ტოლია ან მეტია 100 000 ლარზე და
ნაკლებია 2 000 000 ლარზე;

► მსხვილი – პირი, რომლის მიერ დარიცხული გადასახადების თანხების ჯამი ტოლია ან მეტია 2 000 000 ლარზე

► 7. მიუხედავად ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული კრიტერიუმებისა, პირს განესაზღვრება მსხვილი 
გადასახადის გადამხდელის კატეგორია, თუ იგი ახორციელებს ერთ-ერთ შემდეგ საქმიანობას: 

► ა) „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული საბანკო საქმიანობის 
ლიცენზიის მქონე პირის საქმიანობა; 

► ბ) „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სიცოცხლის 
დაზღვევის, დაზღვევის (არა სიცოცხლის) ან/და გადაზღვევის ლიცენზიის მქონე პირის საქმიანობა; 

► გ) „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ლიცენზიის ან 
ნებართვის მქონე პირის საქმიანობა; 

► დ) „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კერძო მაუწყებლობის 
ან/და სათემო მაუწყებლობის ლიცენზიის მქონე პირის საქმიანობა; 

► ე) „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სამორინეს მოწყობის 
ნებართვის მქონე პირის მიერ სამორინეს მოწყობა; 

► ვ) ნავთობის და გაზის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული კომპანიების საქმიანობა. 

მიუხედავად ამ მუხლით გათვალისწინებული დებულებებისა, გადასახადის გადამხდელს შეიძლება 
განესაზღვროს/შეეცვალოს კატეგორია, შემოსავლების სამსახურის უფროსის გადაწყვეტილებით, 
შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. 

ამოქმედდა 2019 წლის 5 თებერვლიდან.
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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.“

ამოქმედდა 2019 წლის 1 აპრილიდან
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დღგ გათავისუფლება დიპლომატები

► #996-ის 68.2 მუხლი. დიპლომატების პირადი სარგებლობისთვის 
საქონლის/მომსახურების მიწოდებისას აღარ გამოიწერება ანგარიშ-
ფაქტურა, განსხვავებით წინა რედაქციისგან, რომლის მიხედვითაც 
გამოიწერებოდა ანგარიშ-ფაქტურა 100 ლარზე მეტი ღირებულების მქონე 
მიწოდებისას.
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დღგ-ს ავტომატური დაბრუნება

► 2019 წლის 14 თებერვალს მიღებულ იქნა საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის №42 ბრძანება, რომელიც შეეხება დამატებული ღირებულების 
გადასახადის დეკლარირებით დასაბრუნებელი ზედმეტად გადახდილი 
თანხების ავტომატურ დაბრუნებას.
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სავარაუდო დარიცხვა

► საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია, საგადასახადო შემოწმების გარეშე 
განახორციელოს სავარაუდო დარიცხვა თავის ხელთ არსებული ინფორმაციის 
საფუძველზე, თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ:

► ა) გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე განხორციელდა 
გადასახადის თანხის უსაფუძვლო შემცირება;

► ბ) პირს წარმოეშვა საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების წარდგენის 
ვალდებულება და კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში არ წარადგინა 
საგადასახადო დეკლარაცია/გაანგარიშება (ავტომატური დეკლარირება).

► სავარაუდო დარიცხვა შეიძლება შეიცვალოს შესწორებითი დარიცხვით:

► ა) საგადასახადო შემოწმების შედეგების საფუძველზე მიღებული საგადასახადო 
ორგანოს გადაწყვეტილებით;

► ბ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში –
საგადასახადო დავის განმხილველი ორგანოს ან სასამართლოს გადაწყვეტილებით;

► გ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში –
პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების წარდგენის გზით. ამ 
შემთხვევაში, პირის მიერ წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაცია/გაანგარიშება 
დაგვიანებულად წარდგენილად ჩაითვლება.

► ამოქმედდა 2019 წლის 17 ივლისიდან
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დღგ-ს ჩათვლა რეგისტრაციისას

► მუხ. 72.3.ბ. დებულება, რომლის თანახმადაც დღგ-ის რეგისტრაციის 
ძალაში შესვლის მომენტისათვის არსებულ ექსპლუატაციაში შესულ 
ძირითად საშუალებაზე დღგ-ის ჩათვლა არ ხორციელდება, არ 
გავრცელდება ისეთ შემთხვევაზე, როდესაც ძირითადი საშუალება 
ექსპლუატაციაში შესულია დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ძალაში 
შესვლის მომენტის საანგარიშო პერიოდში.
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დანაკარგის ნორმების დამდგენი კომისია

► შემოსავლების სამსახურის უფროსის № 20722 ბრძანების საფუძველზე, 
დამტკიცდა დანაკარგების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობების 
შემმუშავებელი კომისიის ახალი შემადგენლობა და დანაკარგების 
მაქსიმალური ზღვრული ოდენობების შემმუშავებელი კომისიის 
საქმიანობის წესი.

► 2019 წლის 25 ივნისი
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გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა

► გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის დანართი №I-13 
ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით. 

► ცვლილება არ არის ასახული rs-ზე. 
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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;“
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საგადასახადო მოთხოვნის გასაჩივრებაზე უარის თქმა

► 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.

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

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

► 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.

► 6. განცხადებაში მითითებული საგადასახადო მოთხოვნით გათვალისწინებული თანხის 
გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ძირითად ბარათზე ასახვის შემდეგ, პირის მიერ 
განცხადების გამოხმობა აღარ დაიშვება
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მნიშვნელოვანი სიტუაციური
სახელმძღვანელოები 2019_2020
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დღგ-ს ჩათვლა უსასყიდლო მიწოდებისას (11119)

საქონლის/მომსახურების უსასყიდლო მიწოდებისას მიმღები მხარისთვის 
შესაძლებელია დღგ-ს ჩათვლა თუ: 

► დაცულია დღგ-ს ჩათვლის ზოგადი წესები;

► მიწოდებულ ოპერაციაზე გამოწერილია ანგარიშ-ფაქტურა კანონით 
დადგენილ ვადაში;
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გაცვლის (ბარტერული) ოპერაციისას საფ-ის გამოწერა და 
დღგ-ის ჩათვლა (11120)

► ბარტერული ოპერაციისას დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა არის დღგ-ის 
გადამხდელად რეგისტრირებულ პირებს შორის საქონლის/მომსახურების 
გაცვლის ოპერაციის შემთხვევაში − თითოეული მხარისათვის მიწოდებულ 
საქონელზე/გაწეულ მომსახურებაზე გადახდილი ან/და გადასახდელი 
დღგ-ის თანხა, თუ თითოეული ოპერაცია იბეგრება დღგ-ით; ამასთან 
ანგარიშ-ფაქტურა არ გამოიწერება;

► განსახილველ მანუალში ერთერთი მხარის მიერ ხდება მიწის მიწოდება 
რის გამოც არ გამოიყენება ჩათვლის ზემოაღნიშნული წესები და ხდება 
ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა და ჩათვლა კანონმდებლობით დადგენილი 
შეზღუდვების გათვალიწინებით;
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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



Page 75

დღგ-ის ჩათვლა საბაჟო დეკლარაციით N 11127 

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.
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დღგ-ს პროპორციული ჩათვლა 11128 

► პროპორციის დათვლისას მთლიან ბრუნვაში უნდა იყოს 
გათვალიწინებული მიღებული ავანსი; 

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

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

► 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
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სამედიცინო დაწესებულების დაუმთავრებელ 
მშენებლობაზე ქონების გადასახადი 1425 

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

► მშენებლობის პერიოდში მის გამოყენებამდე არსებული დაუმთავრებელი 
მშენებლობა წარმოადგენს ქონების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტს.
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შეღავათები ქონების გადასახადში 2020 წლისათვის N 1426

► 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 
ქონებაზედაც, თუ ეს ქონება გამოიყენება ამავე ნაწილით განსაზღვრულ რომელიმე 
საქმიანობაში.
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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 საწარმომ 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.
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საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდში 
უსასყიდლოდ გაწეული მომსახურების შესახებ 2537

► ცალკეული სამეწარმეო საქმიანობა შეჩერებულ იქნა საქართველოს 
კანონმდებლობით (მთავრობის დადგენილებით) მხარეთა ნებისაგან 
დამოუკიდებლად, საგანგებო მდგომარეობის არსებობის პერიოდში 
მეიჯარის მიერ გაწეული მომსახურება არ განიხილება: - უსასყიდლო 
მომსახურებად და შესაბამისად გადასახადებით დაბეგვრის ობიექტად; -
მოიჯარის სარგებლად.
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STOPCOV ფონდში გადარიცხული თანხების მოგების 
გადასახადით დაბეგვრა 2541 

► ვინაიდან საწარმოს მიერ თანხის გადარიცხვა განხორციელდა 
სახელმწიფოსათვის ფინანსური რესურსის გამოყოფის მიზნით, 
აღნიშნული ოპერაცია, როგორც სახელმწიფოსათვის ფულადი სახსრების 
გადაცემა, არ წარმოადგენს მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტს. 
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