moduli - ,,qarTuli sagadasaxado dabegvra’’
saswavlo programa
კარი 01. ზოგადი დებულებანი
თავი 01. საქართველოს საგადასახადო სისტემა
მუხლი 001. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის რეგულირების სფერო
მუხლი 002. საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა
მუხლი 003. ვადების განსაზღვრა
მუხლი 004. ხანდაზმულობის ვადა
მუხლი 006. გადასახადის ცნება და სახეები
მუხლი 007. ადგილობრივი გადასახადის დაწესება, შემოღება, მისი გადახდის პირობების
შეცვლა და გადასახადის გაუქმება
თავი 02. ამ კოდექსში გამოყენებული ტერმინები და ცნებები
მუხლი 008. ტერმინთა განმარტება
მუხლი 009. ეკონომიკური საქმიანობა
მუხლი 010. საქველმოქმედო საქმიანობა
მუხლი 011. რელიგიური საქმიანობა
მუხლი 012. დაქირავებით მუშაობა
მუხლი 013. საქონელი
მუხლი 014. მომსახურება
მუხლი 015. ფინანსური ინსტრუმენტი, ფინანსური ოპერაცია, ფინანსური მომსახურება
მუხლი 016. საქონლის მიწოდება, მომსახურების გაწევა
მუხლი 018. საქონლის/მომსახურების ფასის განსაზღვრის პრინციპები
მუხლი 019. ურთიერთდამოკიდებული პირები
კარი 02. გადასახადის გადამხდელი, საგადასახადო აგენტი, საწარმო, ორგანიზაცია, ფიზიკური პირი
თავი 03. ფიზიკური პირი, საწარმო, ორგანიზაცია
მუხლი 020. გადასახადის გადამხდელი, საგადასახადო აგენტი
მუხლი 021. საწარმო
მუხლი 022. საქართველოს საწარმო, უცხოური საწარმო
მუხლი 023. საერთაშორისო კომპანია
მუხლი 0231. საინვესტიციო ფონდები
მუხლი 0241. სპეციალური სავაჭრო კომპანია
მუხლი 025. თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმო
მუხლი 026. სპეციალური სავაჭრო ზონა
მუხლი 0261. ტურისტული საწარმო
მუხლი 029. მუდმივი დაწესებულება
მუხლი 030. ორგანიზაცია
მუხლი 031. საბიუჯეტო ორგანიზაცია
მუხლი 032. საქველმოქმედო ორგანიზაცია
მუხლი 033. რელიგიური ორგანიზაცია

მუხლი 034. საქართველოს რეზიდენტი და არარეზიდენტი ფიზიკური პირები
მუხლი 036. მეწარმე ფიზიკური პირი და მისი საქმიანობის ადგილი
მუხლი 037. გადასახადის გადამხდელის წარმომადგენელი
თავი 04. გადასახადის გადამხდელის სამართლებრივი დაცვა
მუხლი 041. გადასახადის გადამხდელის უფლებები
მუხლი 043. გადასახადის გადამხდელის ვალდებულებები
მუხლი 044. მიმოწერა გადასახადის გადამხდელთან
კარი 03. გადასახადის გადამხდელისათვის
საგადასახადო ორგანოების სისტემა

ინფორმაციის

მიწოდება

და

საქართველოს

თავი 05. გადასახადის გადამხდელისათვის ინფორმაციის მიწოდება
მუხლი 046. განმარტება საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის გამოყენების შესახებ
მუხლი 0461. საჯარო გადაწყვეტილება
მუხლი 047. წინასწარი გადაწყვეტილება
კარი 04. საგადასახადო ვალდებულება
თავი 08. საგადასახადო ვალდებულება და მისი შესრულება
მუხლი 053. საგადასახადო ვალდებულება და მისი შესრულება
მუხლი 054. საბანკო დაწესებულების ვალდებულება გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებით
მუხლი 055. საგადასახადო ვალდებულების შესრულება საწარმოს/ორგანიზაციის
ლიკვიდაციისას
მუხლი 056. საგადასახადო ვალდებულების შესრულება საწარმოს/ორგანიზაციის რეორგანიზაციისას
მუხლი 057. გარდაცვლილი პირის საგადასახადო ვალდებულების შესრულება
მუხლი 058. უგზო-უკვლოდ დაკარგული პირის და მხარდაჭერის მიმღების საგადასახადო
ვალდებულების შესრულება
მუხლი 059. საგადასახადო პერიოდი
მუხლი 060. საგადასახადო შეღავათი
მუხლი 061. გადასახადის დარიცხვა
მუხლი 062. გადასახადის გადახდის ვადა
მუხლი 063. ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნება
მუხლი 064. საგადასახადო მოთხოვნა
მუხლი 065. გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა
მუხლი 066. გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა
თავი 09. საგადასახადო ანგარიშგება
მუხლი 067. საგადასახადო დეკლარაცია
მუხლი 068. საგადასახადო დეკლარაციის წარდგენის ვადის გაგრძელება
მუხლი 069. საგადასახადო დეკლარაციაში ცვლილების ან/და დამატების შეტანა
მუხლი 070. ინფორმაციის მოთხოვნის უფლება
მუხლი 071. საბანკო დაწესებულების ვალდებულებები
მუხლი 072. პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი
მუხლი 073. ცალკეულ შემთხვევაში დაბეგვრის ობიექტისა და საგადასახადო ვალდებულების
განსაზღვრა
კარი 05. საშემოსავლო და მოგების გადასახადები
თავი 11. საშემოსავლო გადასახადი

მუხლი 079. გადასახადის გადამხდელი
მუხლი 080. დაბეგვრის ობიექტი
მუხლი 081. გადასახადის განაკვეთი
მუხლი 082. გადასახადისაგან გათავისუფლება
თავი 12. სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები
მუხლი 083. სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები
მუხლი 084. მიკრო ბიზნესი
მუხლი 085. მიკრო ბიზნესის სტატუსის მინიჭება
მუხლი 086. მიკრო ბიზნესის გადასახადისაგან გათავისუფლება
მუხლი 087. მიკრო ბიზნესის ვალდებულებები
მუხლი 088. მცირე ბიზნესი
მუხლი 089. მცირე ბიზნესის სტატუსის მინიჭება
მუხლი 090. მცირე ბიზნესის დასაბეგრი შემოსავალი და გადასახადის განაკვეთები
მუხლი 091. მცირე ბიზნესის შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის პრინციპები
მუხლი 092. მცირე ბიზნესის დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად
რეგისტრაცია
მუხლი 093. მიკრო და მცირე ბიზნესის დეკლარაციის წარდგენა
მუხლი 094. მცირე და მიკრო ბიზნესის მიმდინარე გადასახდელები და გადასახადის
წყაროსთან დაკავების წესი
მუხლი 095. მცირე და მიკრო ბიზნესის საგადასახადო კონტროლი
მუხლი 0951. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი
მუხლი 0952. ფიქსირებული გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი
მუხლი 0953. ფიქსირებული გადასახადის განაკვეთი
მუხლი 0954. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭება
მუხლი 0955. ფიქსირებული გადასახადით დაბეგვრის პირობები
მუხლი 0956. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის გაუქმება
თავი 13. მოგების გადასახადი
მუხლი 096. გადასახადის გადამხდელი
მუხლი 097. დაბეგვრის ობიექტი
მუხლი 098. გადასახადის განაკვეთი
მუხლი 0981. განაწილებული მოგება
მუხლი 0982. გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობასთან
დაკავშირებული არ არის
მუხლი 0983. უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა ან/და ფულადი
სახსრების გადაცემა
მუხლი 0984. წარმომადგენლობითი ხარჯების დაბეგვრა
მუხლი 099. გადასახადისაგან გათავისუფლება
თავი 14. ერთობლივი შემოსავალი
მუხლი 101. ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლები
თავი 16. საერთაშორისო დაბეგვრა და გადასახადებისაგან თავის არიდების აღკვეთა
მუხლი 124. უცხოეთში გადახდილი გადასახადის ჩათვლა
მუხლი 125. ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებების
შესაბამისად არარეზიდენტის მიერ საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობა
თავი 18. შემოსავლების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან

მუხლი 130. დივიდენდების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან
მუხლი 131. პროცენტების დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან
მუხლი 132. როიალტის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან
მუხლი 1331. სსზ-ის ტერიტორიაზე სავაჭრო
დამქირავებელი პირის შემოსავლის დაბეგვრა

ობიექტის

ან/და

სავაჭრო

ადგილის

მუხლი 1332. ტურისტული საწარმოს მიერ სასტუმროს აქტივების/მათი ნაწილის მესაკუთრე
ფიზიკური პირის შემოსავლის დაბეგვრა
მუხლი 1333. ცალკეული საქონლის მიმწოდებელი ფიზიკური პირის შემოსავლის დაბეგვრა
მუხლი 134. არარეზიდენტის შემოსავლის დაბეგვრა გადახდის წყაროსთან
თავი 20. გადასახადების ადმინისტრირების წესები
მუხლი 153. დეკლარაციის წარდგენა
მუხლი 154. გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესი
მუხლი 155. მიმდინარე გადასახდელები
კარი 06. დამატებული ღირებულების გადასახადი
თავი 21. ზოგადი ნაწილი
მუხლი 156. ზოგადი დებულებები
მუხლი 157. ტერმინთა განმარტებები
მუხლი 158. დღგ-ით დასაბეგრი პირი
თავი 22. დასაბეგრი ოპერაციები
მუხლი 159. დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციები
მუხლი 160. საქონლის მიწოდება
მუხლი 1601. მომსახურების გაწევა
მუხლი 1602. საქონლის იმპორტი
მუხლი 1603. ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები
მუხლი 161. უკუდაბეგვრა
მუხლი 1611. ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით დაბეგვრა
მუხლი 1612. ცალკეული საქონლის მიწოდების დაბეგვრის სპეციალური სქემა
თავი 23. დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების ადგილი
მუხლი 162. საქონლის მიწოდების ადგილი
მუხლი 1621. მომსახურების გაწევის ადგილი
თავი 231. დაბეგვრის დრო
მუხლი 163. დაბეგვრის დრო საქონლის მიწოდებისას/მომსახურების გაწევისას
მუხლი 1631. დაბეგვრის დრო იმპორტისას
თავი 232. დასაბეგრი თანხა
მუხლი 164. დასაბეგრი თანხა საქონლის მიწოდებისას/მომსახურების გაწევისას
მუხლი 1641. დასაბეგრი თანხა საბაჟო პროცედურების დროს
თავი 24. დასაბეგრი პირის რეგისტრაცია
მუხლი 165. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია
მუხლი 1651. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმება
მუხლი 1652. დღგ-ის გადახდაზე ვალდებული პირები
თავი 241. დღგ-ის განაკვეთი, საგადასახადო პერიოდი და ანგარიშგება
მუხლი 166. დღგ-ის განაკვეთი
მუხლი 167. საგადასახადო პერიოდი

მუხლი 168. დეკლარირების წესი
თავი 25. დღგ-ისგან გათავისუფლება
მუხლი 169. ზოგადი დებულებები
მუხლი 170. შეღავათები სამედიცინო, განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ
სფეროებში
მუხლი 171. ცალკეული კატეგორიის ოპერაციების გათავისუფლება დღგ-ისგან ჩათვლის
უფლების გარეშე
მუხლი 172. დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლება
მუხლი 173. საქონლის იმპორტის დღგ-ისგან გათავისუფლება
თავი 26. დღგ-ის ჩათვლა, კორექტირება და დაბრუნება
მუხლი 174. ზოგადი დებულებები
მუხლი 175. დღგ-ის ჩათვლის უფლება
მუხლი 176. დღგ-ის ჩათვლით სარგებლობის წესი
მუხლი 177. დღგ-ის პროპორციული ჩათვლა
მუხლი 178. შეზღუდვები დღგ-ის ჩათვლის უფლებაზე
მუხლი 179. დღგ-ის თანხის კორექტირება
მუხლი 180. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა
მუხლი 181. დღგ-ის თანხის დაბრუნება
მუხლი 1811. დღგ-ის თანხის დაბრუნება ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს დასაბეგრი
პირისთვის
კარი 07. აქციზი
თავი 27. აქციზი
მუხლი 182. აქციზის გადამხდელი
მუხლი 183. დაბეგვრის ობიექტი
მუხლი 184. დასაბეგრი ოპერაცია, დასაბეგრი ოპერაციის დრო
მუხლი 185. დასაბეგრი ოპერაციის, აქციზური საქონლის იმპორტისა და აქციზური საქონლის
ექსპორტის თანხის განსაზღვრა
მუხლი 186. აქციზური საქონლის იმპორტი და იმპორტის დრო
მუხლი 187. აქციზური საქონლის ექსპორტი და ექსპორტის დრო
მუხლი 188. აქციზის განაკვეთები
მუხლი 189. აქციზის ჩათვლა
მუხლი 190. აქციზის გადახდის წესი
მუხლი 1901. ცალკეულ შემთხვევებში აქციზით დაბეგვრა
მუხლი 191. დეკლარაციის წარდგენა
მუხლი 192. აქციზური მარკები
მუხლი 1921. არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირება
მუხლი 193. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა
მუხლი 194. აქციზისაგან გათავისუფლების მარეგულირებელი წესები
კარი 08. იმპორტის გადასახადი
თავი 28. იმპორტის გადასახადი
მუხლი 195. გადასახადის გადამხდელი
მუხლი 196. დაბეგვრის ობიექტი
მუხლი 197. იმპორტის გადასახადის განაკვეთები
მუხლი 198. გადასახადის დარიცხვისა და გადახდის წესი

მუხლი 199. გადასახადისაგან გათავისუფლება
კარი 09. ადგილობრივი გადასახადი
თავი 29. ქონების გადასახადი
მუხლი 200. ცნებების მნიშვნელობა ამ კარის მიზნებისათვის
მუხლი 201. ქონების გადასახადის გადამხდელი და დაბეგვრის ობიექტი
მუხლი 202. ქონებაზე გადასახადის განაკვეთი
მუხლი 203. მიწაზე ქონების გადასახადის გადამხდელი და დაბეგვრის ობიექტი
მუხლი 204. მიწაზე ქონების გადასახადის განაკვეთი
მუხლი 205. ქონების გადასახადის გამოანგარიშება და გადახდა
მუხლი 206. გადასახადისგან გათავისუფლება
კარი 13. საგადასახადო სამართალდარღვევა და პასუხისმგებლობა
თავი 39. ზოგადი დებულებანი
მუხლი 269. საგადასახადო სამართალდარღვევა და საგადასახადო პასუხისმგებლობის
ზოგადი პრინციპები
მუხლი 270. საგადასახადო სანქცია
მუხლი 271. საგადასახადო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება
თავი 40. საგადასახადო სამართალდარღვევათა სახეები და პასუხისმგებლობა
მუხლი 272. საურავი
მუხლი 273. გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის წესის დარღვევა
მუხლი 274. საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების წარდგენის ვადის დარღვევა
მუხლი 275. საგადასახადო დეკლარაციაში/გაანგარიშებაში გადასახადის შემცირება
მუხლი 276. სათამაშო ბიზნესის საქმიანობის წესების დარღვევა
მუხლი 277. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევა
მუხლი 278. ყადაღადადებული ქონების განკარგვა
აღსრულების ეროვნული ბიუროს ლუქის ახსნა

და

საგადასახადო

ორგანოს

ან

მუხლი 279. საგადასახადო ორგანოსათვის ინფორმაციის წარუდგენლობა
მუხლი 280. გადასახადის უკანონო ჩათვლა
მუხლი 281. საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების წესების დარღვევა
მუხლი 282. დღგ-თვის გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევა
მუხლი 283. ბანკის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა
მუხლი 286. საქონლის
აღურიცხველობა

დოკუმენტების

გარეშე

ტრანსპორტირება,

რეალიზაცია

და

მუხლი 288. მიკრო და მცირე ბიზნესის საქმიანობის წესის დარღვევა
მუხლი 2881. სპეციალური სავაჭრო კომპანიის მიერ საქმიანობის წესის დარღვევა
მუხლი 2882. ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის წესის დარღვევა
მუხლი 2883. სავალდებულო მარკირებას დაქვემდებარებული არააქციზური საქონლის
მარკირების გარეშე მიწოდება, ტრანსპორტირება
მუხლი 2884. საანგარიშო თვის მიხედვით განაცემებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ
ინფორმაციის წარუდგენლობა, დაგვიანებით წარდგენა ან/და არასწორად წარდგენა
მუხლი 2901. სსზ-ის სტატუსის მქონე პირის მიერ საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა
მუხლი 291. სხვა ჯარიმები
თავი 41. საგადასახადო შეთანხმება
მუხლი 292. საგადასახადო შეთანხმების არსი

საგადასახადო

კარი 14. საგადასახადო დავა
თავი 42. საგადასახადო დავის წარმოება
მუხლი 296. ზოგადი დებულებანი
კარი 15. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი
თავი 43. გარდამავალი და დასკვნითი დებულებანი
მუხლი 309. გარდამავალი დებულებანი

