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ჟურნალი რეგისტრირებულია ქ. თბილისის მთაწმინდის რაიონის სასამართლოში
18.09.1997 წ. რეგისტრაციის № 4/4-1236

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა
ფედერაცია (ბაფი)
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი
აუდიტორის დასკვნა
2019 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის
თბილისი, 2020

აუდიტორული კომპანია

დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა
ა(ა)იპ „საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის“ („ბა
ფი“) გამგეობას

დასკვნა კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე
მოსაზრება
ჩავატარეთ ა(ა)იპ „საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერა
ციის“ („ბაფი“) კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, რომელიც შედგება
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით მომზადებული კონსოლიდირებული ფინანსური
მდგომარეობის ანგარიშგებისგან, აღნიშნული თარიღით დამთავრებული წლის კონსოლი
დირებული სრული შემოსავლის ანგარიშგების, საკუთარი კაპიტალის ცვლილებების კონ
სოლიდირებული ანგარიშგებისა და ფულადი ნაკადების კონსოლიდირებული ანგარიშ
გებისაგან, ასევე ფინანსურ ანგარიშგებაზე დართული შენიშვნებისგან, მათ შორის, ყველა
მნიშვნელოვანი სააღრიცხვო პოლიტიკის მოკლე მიმოხილვისგან.
ჩვენი აზრით, თანდართული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება, ყველა არსე
ბითი ასპექტის გათვალისწინებით, სამართლიანად ასახავს ა(ა)იპ „საქართველოს პროფე
სიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის“ („ბაფი“) ფინანსურ მდგომარეობას
2019 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, აგრეთვე მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა
და ფულადი სახსრების მოძრაობას იმ წლისთვის, რომელიც დასრულდა მოცემული თარი
ღით, მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარ
ტების (მსს _ ფასს) შესაბამისად.
მოსაზრების საფუძველი
აუდიტს წარვმართავდით აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ასს-ების) შესაბამისად.
ამ სტანდარტებით განსაზღვრული ჩვენი პასუხისმგებლობები დეტალურად აღწერილია
ჩვენი დასკვნის _ „აუდიტორის პასუხისმგებლობა კონსოლიდირებულ ფინანსური ანგა
რიშგების აუდიტზე“ _ ნაწილში. ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ ა(ა)იპ „საქართველოს პრო
ფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციისაგან“ („ბაფი“) ბუღალტერთა ეთი
კის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (ბესსს) პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის
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კოდექსისა და იმ ეთიკური ნორმების შესაბამისად, რომლებიც ეხება ჩვენ მიერ ჩატარებულ
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს. გარდა ამისა, შევასრულეთ ამ ნორმებით და ბესსს-ის
ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული სხვა ეთიკური ვალდებულებებიც. გვჯერა, რომ ჩვენ
მიერ მოპოვებული აუდიტორული მტკიცებულებები საკმარისი და შესაფერისია ჩვენი მო
საზრების გამოთქმისთვის აუცილებელი საფუძვლის შესაქმნელად.

ხელმძღვანელობისა და მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილ პირთა
პასუხისმგებლობა ფინანსურ ანგარიშგებაზე
ხელმძღვანელობა პასუხისმგებელია თანდართული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგა
რიშგების მომზადებასა და სამართლიან წარდგენაზე მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინან
სური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად (მსს _ ფასს), ასევე შიდა
კონტროლზე, რომელსაც იგი აუცილებლად მიიჩნევს ისეთი ფინანსური ანგარიშგების მოსამ
ზადებლად, რომელიც არ შეიცავს თაღლითობით ან შეცდომით გამოწვეულ არსებით უზუს
ტობას.
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისას ხელმძღვანელობას ევალე
ბა, შეაფასოს ა(ა)იპ „საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფე
დერაციის“ („ბაფი“) ფუნქციონირებადობის უნარი და, აუცილებლობის შემთხვევაში, ფი
ნანსური ანგარიშგების შენიშვნებში განმარტოს საკითხები, რომლებიც დაკავშირებულია
საწარმოს ფუნქციონირებადობასთან და ანგარიშგების საფუძვლად საწარმოს ფუნქციო
ნირებადობის პრინციპის გამოყენებასთან, იმ შემთხვევის გარდა, როდესაც ხელმძღვანე
ლობას განზრახული აქვს კომპანიის ლიკვიდაცია ან საქმიანობის შეწყვეტა, ან თუ არა აქვს
სხვა რეალური არჩევანი, ასე რომ არ მოიქცეს.
მართვის უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირები პასუხისმგებლები არიან ა(ა)იპ „საქარ
თველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის“ („ბაფი“) კონსოლი
დირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებისა და წარდგენის პროცესის ზედამხედვე
ლობაზე.

აუდიტორის პასუხისმგებლობა კონსოლიდირებულ ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტზე
ჩვენი მიზანია, მოვიპოვოთ დასაბუთებული რწმუნება იმის თაობაზე, მოცემული კონსო
ლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება შეიცავს თუ არა თაღლითობით ან შეცდომით გა
მოწვეულ არსებით უზუსტობას და შევადგინოთ აუდიტორის დასკვნა, რომელიც მოიცავს
ჩვენს მოსაზრებას. დასაბუთებული რწმუნება მაღალი დონის რწმუნებაა, მაგრამ არ არის
იმის გარანტია, რომ ასს-ების შესაბამისად ჩატარებული აუდიტი ყოველთვის გამოავლენს
ნებისმიერ არსებით უზუსტობას, რომელიც არსებობს. უზუსტობები შეიძლება გამოწვეული
იყოს თაღლითობით ან შეცდომით და არსებითად მიიჩნევა იმ შემთხვევაში, თუ გონივრულ
ფარგლებში, მოსალოდნელია, რომ ისინი, ცალ-ცალკე ან ერთობლივად, გავლენას მოახ
დენს იმ მომხმარებლების ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც დაეყრდნობიან
მოცემულ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებას.
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ასს-ების შესაბამისად აუდიტის ჩატარება ითვალისწინებს აუდიტორის მიერ პროფესიული
განსჯის გამოყენებას და პროფესიული სკეპტიციზმის შენარჩუნებას აუდიტის პროცესში.
გარდა ამისა, ჩვენ:
•

ვადგენთ და ვაფასებთ თაღლითობით ან შეცდომით გამოწვეულ, ფინანსური ანგა
რიშგების არსებითი უზუსტობის რისკებს; ვგეგმავთ და ვატარებთ ამ რისკებზე რეა
გირებისთვის გამიზნულ აუდიტორულ პროცედურებს და ვკრებთ ისეთ აუდიტორულ
მტკიცებულებებს, რომლებიც საკმარისი და შესაფერისი იქნება ჩვენი მოსაზრების
გამოთქმისთვის აუცილებელი საფუძვლის შესაქმნელად. რისკი იმისა, რომ ვერ გა
მოვლინდება თაღლითობით გამოწვეული არსებითი უზუსტობა უფრო მაღალია, ვიდ
რე რისკი იმისა, რომ ვერ გამოვლინდება შეცდომით გამოწვეული უზუსტობა, რადგან

თაღლითობა შეიძლება გულისხმობდეს ფარულ შეთანხმებას, გაყალბებას, ოპერაციე
ბის განზრახ გამოტოვებას, აუდიტორისთვის წინასწარ განზრახულად არასწორი ინ
ფორმაციის მიწოდებას ან შიდა კონტროლის იგნორირებას.
•

შევისწავლით აუდიტისთვის შესაფერის შიდა კონტროლის საშუალებებს, რათა დავ
გეგმოთ კონკრეტული გარემოებების შესაფერისი აუდიტორული პროცედურები და
არა იმ მიზნით, რომ მოსაზრება გამოვთქვათ ა(ა)იპ „საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის“ („ბაფი“) შიდა კონტროლის ეფექტიანო
ბაზე.

•

ვაფასებთ ხელმძღვანელობის მიერ გამოყენებული სააღრიცხვო პოლიტიკის მიზანშე
წონილობას, ხელმძღვანელობის მიერ განსაზღვრული სააღრიცხვო შეფასებების და
საბუთებულობასა და შესაბამისი ახსნა-განმარტებების მართებულობას.

•

დასკვნა გამოგვაქვს ხელმძღვანელობის მიერ ანგარიშგების საფუძვლად საწარმოს
ფუნქციონირებადობის პრინციპის გამოყენების მიზანშეწონილობაზე, ხოლო მოპოვე
ბულ აუდიტორულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით ვადგენთ, არსებობს თუ არა რაი
მე მოვლენებთან ან პირობებთან დაკავშირებული არსებითი განუსაზღვრელობა, რაც
მნიშვნელოვან ეჭვს გამოიწვევდა ა(ა)იპ „საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა
და აუდიტორთა ფედერაციის“ („ბაფი“) ფუნქციონირებადობის უნართან დაკავშირე
ბით. თუ დავასკვნით, რომ არსებობს არსებითი განუსაზღვრელობა, გვევალება ჩვენს
აუდიტორის დასკვნაში ყურადღების გამახვილება ფინანსური ანგარიშგების შესაბამის
შენიშვნებზე, ან, თუ ამგვარი განმარტებითი შენიშვნები ადეკვატური არ არის _ ჩვენი
მოსაზრების მოდიფიცირება. ჩვენი დასკვნები ეყრდნობა აუდიტორის დასკვნის თარი
ღამდე მოპოვებულ აუდიტორულ მტკიცებულებებს. თუმცა, ამის შემდგომი მომავალი
მოვლენების ან პირობების გავლენით შეიძლება ა(ა)იპ „საქართველოს პროფესიო
ნალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის“ („ბაფი“) უკვე აღარ იყოს ფუნქციო
ნირებადი საწარმო.

•

ვაფასებთ ფინანსური ანგარიშგების წარდგენას მთლიანობაში, მის სტრუქტურასა და
შინაარსს, მათ შორის, ახსნა-განმარტებებს და ასევე, ფინანსური ანგარიშგება უზრუნ
ველყოფს თუ არა ფინანსური ანგარიშგების საფუძვლად აღებული ოპერაციებისა და
მოვლენების სამართლიან წარდგენას.

ა(ა)იპ „საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის“
(„ბაფი“) ხელმძღვანელობას ინფორმაციას ვაწვდით აუდიტის დაგეგმილი მასშტაბისა და
ვადების, ასევე აუდიტის პროცესში წამოჭრილი მნიშვნელოვანი საკითხების, მათ შორის,
შიდა კონტროლის სისტემაში გამოვლენილი მნიშვნელოვანი ნაკლოვანებების შესახებ.
ამასთან, ხელმძღვანელობას გადავცემთ დოკუმენტს, სადაც ვადასტურებთ, რომ დავი
ცავით დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული შესაფერისი ეთიკური ნორმები და ხელ
მძღვანელობას ვაცნობეთ ყველა ურთიერთობისა და სხვა საკითხების შესახებ, რომლებიც,
გონივრულ ფარგლებში, შეიძლება მიჩნეულიყო, რომ დაკავშირებულია ჩვენს დამოუკი
დებლობასთან. ასევე შესაბამისი დამცავი ზომების შესახებ აუცილებლობის შემთხვევაში.

გარიგების პარტნიორი
ლაშა ვეფხვაძე
შპს ,,ინტელექტ-აუდიტი“-ს სახელით
თბილისი საქართველო
17/07/2020
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ა(ა)იპ „საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია“ („ბაფი“)
კონსოლიდირებული ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგება
2018 წლის 31 დეკემბერს დასრულებული წლისათვის
( ქართულ ლარში)
აქტივები
გრძელვადიანი აქტივები
ძირითადი საშუალებები
არამატერიალური აქტივი
ინვესტიციები სხვა საწარმოებში
სულ გრძელვადიანი აქტივები
მიმდინარე აქტივები
სასაქონლო-მატერიალური
ფასეულობები
სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები
სასესხო მოთხოვნები
ფულადი სახსრები და
ეკვივალენტები
სულ მიმდინარე აქტივები

31 დეკემბერი
2019 წელი
8
9

6

მოკლევადიანი ვალდებულებები
სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები
საგადასახადო ვალდებულებები
სულ მოკლევადიანი
ვალდებულებები
სულ საკუთარი კაპიტალი და
ვალდებულებები

755,702
18,534
400
766,021

10
11
12

სულ აქტივები:
საკუთარი კაპიტალი და
ვალდებულებები
საკუთარი კაპიტალი
ბაფის განვითარების ფონდი
გაუნაწილებელი მოგება-ზარალი
არამაკონტროლებელი წილი
სულ საკუთარი კაპიტალი
გრძელვადიანი ვალდებულებები
გადავადებული მოგების
გადასახადი
გადავადებული შემოსავლები
სულ გრძელვადიანი
ვალდებულებები

753,711
11,910
400

31 დეკემბერი
2018 წელი

774,636
189,576

201,348
218,132
_
854,424

181,296
12,570
986,699
1,273,904

1,370,141

2,039,925

2,144,777

1,520,205
(56,162)
336,496

1,476,759
68,061
402,531
1,800,539

13

_
28,313

1,947,351

_
35,932
28,313

14
15

205,967
5,106

35,932

150,293
11,201
211,073

161,494

2,039,925

2,144,777

2019 წლის
31 დეკემბერი

2018 წლის
31 დეკემბერი

ამონაგები

5

1,275,749

1,407,501

სხვა შემოსავალი

6

329,397

361,403

11,713

120,641

(95,764)

(93,626)

(903,567)

(843,062)

(45,648)

(40,965)

(595,395)

(811,341)

მოგება-ზარალი დაბეგვრამდე

(23,515)

100,551

საგადასახადო ხარჯი

(32,647)

(32,490)

საანგარიშო პერიოდის წმინდა მოგება-ზარალი

(56,162)

68,061

სათავო საწარმოს წილი

(80,777)

(22,062)

24,615

90,123

ცვლილებები მარაგის ნაშთში
შეძენილი ნედლეული და მასალები
დასაქმებულ პირთა გასამრჯელოები
ცვეთის და ამორტიზაციის ხარჯები
სხვა ხარჯები

7

არამაკონტროლებელი წილი

ბაფის
განვითარების
ფონდი

არამაკონტორლებელი
წილი

სულ

1,566,882

415,798

1,982,680

(22,062.00)

90,123.00

68,061

-

(103,390.00)

(103,390)

31.12.2018 ნაშთი

1,544,820

402,531

1,947,351

მოცემული პერიოდის წმინდა მოგებაზარალი
გაცემული დივიდენდი

(80,777.00)

24,615.00

(56,162.00)

-

(90,650.00)

(75,850.00)

31.12.2019 ნაშთი

1,464,043

336,496

1,800,539

31.12.2017 ნაშთი
მოცემული პერიოდის
წმინდა მოგება-ზარალი
გაცემული დივიდენდი

7

2019 წლის
31 დეკემბერი

2018 წლის
31 დეკემბერი

ფულადი ნაკადები საოპერაციო საქმიანობიდან
კლიენტიდან მიღებული ფულადი სახსრები

1,453,133

1,632,665

154,300

148,735

111,586

68,472

გადახდილი ხელფასები

(738,796)

(728,835)

გადახდილი გადასახადები

(452,641)

(468,371)

ადმინისტრაციულ და სხვა არასაოპერაციო ხარჯებზე
გადახდები

(382,043)

(326,335)

(127,821)

(130,519)

გაცემული დივიდენდი

(86,118)

(98,150)

გადახდილი იჯარა

(18,000)

(88,620)

გადახდილი საწევრო

(13,372)

(12,836)

წმინდა ფულადი სახსრები საოპერაციო
საქმიანობიდან

(99,772)

(3,794)

12836

27,300

საწევრო შენატანები
სხვა საოპერაციო შემოსავლები

მომწოდებლებზე გადახდილი ფული

ფულადი ნაკადები საინვესტიციო საქმიანობიდან
გაცემული სესხის დაფარვა
გრძელვადიანი აქტივის რეალიზაციით მიღებული
შემოსავალი

8

0

17,000

ძირითადი საშუალებების შეძენა

(45338)

(130,470)

წმინდა ფულადი სახსრები საინვესტიციო
საქმიანობიდან

(32,502)

(86,170)

ფულადი სახსრების და მათი ეკვივალენტების წმინდა
ზრდა

(132,275)

(89,964)

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო
პერიოდის დასაწყისისათვის

986,699

1,076,662

ფულადი სახსრები და ეკვივალენტები საანგარიშგებო
პერიოდის ბოლოსათვის

854,424

986,699

1. ზოგადი ინფორმაცია
საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია (ბაფი), სა
ქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, წარმოადგენს წევრობაზე დაფუძნებულ პრო
ფესიულ ორგანიზაციას (რეგისტრირებული კავშირი). ბაფის იურიდიული მისამართი და
საქმიანობის ძირითადი ადგილი არის საქართველო, ქ. თბილისი, წერეთლის გამზირი 61.
ბაფის საქმიანობა, ძირითადად, უკავშირდება ბუღალტერთა და აუდიტორთა მომზადებას,
გადამზადებას, პროფესიულ სერტიფიცირებასა და განგრძობით განათლებას. წინამდებარე
ფინანსური ანგარიშგება წარმოადგენს ბაფისა და მისი შვილობილი კომპანიის შპს „პრო
ფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის“ წლიურ კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგე
ბას. ინსტიტუტი ახორციელებს საგანმანათლებლო საქმიანობას.
ბაფის ეკონომიკური საქმიანობა, ძირითადად, უკავშირდება ბუღალტერთა და აუდიტორთა
მომზადებას, გადამზადებას, პროფესიულ სერტიფიცირებასა და განგრძობით განათლებას.
•

ბაფი საქმიანობას ახორციელებს შვილობილი კომპანიის შპს „პროფესიონალ ბუღალ
ტერთა ინსტიტუტის“, სათავო ოფისისა (ქ. თბილისი) და შემდეგი რეგიონალური და
რაიონული ფილიალის მეშვეობით:

•

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფილიალი;

•

იმერეთის რეგიონალური ფილიალი;

•

სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონალური ფილიალი;

•

კახეთის რეგიონალური ფილიალი;

•

რუსთავის რაიონული ფილიალი;

•

ფოთის რაიონული ფილიალი;

•

გორის რაიონული ფილიალი.

ბაფს წილობრივი მონაწილეობა (20%) აქვს ასევე იურიდიულ პირში _ შპს „ჟურნალი ბუ
ღალტრული აღრიცხვა“.

2. კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საფუძველი
წინამდებარე კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია, ბუღალტრუ
ლი აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს მიერ გამოცემული მცირე და საშუა
ლო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად.
საანგარიშგებო ვალუტაა ქართული ლარი. ანგარიშგებაში რიცხობრივი მონაცემები ასა
ხულია ერთეულამდე სიზუსტით. საანგარიშგებო პერიოდი ემთხვევა კალენდარულ წელს.
2.1. კონსოლიდაციის საფუძველი
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება შედგება ბაფისა და მისი შვილობილი კომ
პანიის შპს „პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის“ ფინანსური ანგარიშგებისაგან. იგი
ემყარება ფუნქციონირებადობისა და დარიცხვის მეთოდის ძირითად დაშვებებს. ფინანსურ
ანგარიშგებაში ელიმინირებულია ყველანაირი შიდაჯგუფური ოპერაცია, ნაშთი, შემოსავა
ლი და ხარჯი.
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ბაფის შვილობილი კომპანიის შესახებ ინფორმაცია:
სახელწოდება

1

შპს „პროფესიონალ
ბუღალტერთა
ინსტიტუტი“

ძირითადი
საქმიანობა

რეგისტრაციის
და საქმიანობის
ადგილი

ბუღალტერთა
მომზადება,
გადამზადება

საქართველო

ფლობილი წილი/ხმის
უფლების მქონე წილი (%)
31/12/2018
31/12/2017
51
51

2.2. კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შედგენისა და
შეფასებისას გამოყენებული მეთოდები
კონსოლიდაციის პრინციპები
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება ასახავს ფინანსურ ინფორმაციას ჯგუფის,
როგორც ერთი მთლიანი ეკონომიკური ერთეულის შესახებ. კონსოლიდირებული ფინან
სური ანგარიშგების მოსამზადებლად:
ა)

გაერთიანებულია ბაფის და მისი შვილობილი საწარმოს ფინანსური ანგარიშგება მუხ
ლობრივად, აქტივების, ვალდებულებების, საკუთარი კაპიტალის, შემოსავლებისა და
ხარჯების ანალოგიური მუხლების დაჯამებით;

ბ)

გამორიცხულია შვილობილ საწარმოში ბაფის მიერ განხორციელებული ინვესტიციის
საბალანსო ღირებულება და ბაფის წილი შვილობილი საწარმოს საკუთარ კაპიტალში;

გ)

შეფასებული და ასახულია არამაკონტროლებელი წილი, კონსოლიდირებული შვი
ლობილი საწარმოს საანგარიშგებო პერიოდის მოგებაში ან ზარალში, ბაფის წილისგან
განცალკევებით;

დ) შეფასებული და ასახულია არამაკონტროლებელი წილი კონსოლიდირებული შვი
ლობილი საწარმოს წმინდა აქტივებში, ბაფის წილისაგან განცალკევებით.

3. სააღრიცხვო პოლიტიკა
3.1 ამონაგების აღიარება
ამონაგების შეფასება ხდება მიღებული ან მისაღები ანაზღაურების რეალური ღირებულე
ბით. იგი არ მოიცავს გაცემულ ყველანაირ სავაჭრო ფასდათმობას, ასევე ვადაზე ადრე გა
დახდის და პარტიის მოცულობაზე დამოკიდებულ ფასდათმობებს. ამონაგებში ჩართულია
მხოლოდ საკუთარი სახელით მიღებული ან მისაღები ეკონომიკური სარგებლის მთლიანი
თანხა.
მომსახურების გაწევის ამონაგები აღიარდება მომსახურების ხელშეკრულების შესრულე
ბის სტადიის მიხედვით საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, თუ შესაძლებელი იქნება მომ
სახურების გაწევის შედეგის საიმედოდ შეფასება. სხვა შემთხვევაში, ამონაგები აღიარდება
მხოლოდ უკვე აღიარებული ანაზღაურებადი ხარჯების ოდენობის ფარგლებში.
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საქონლის გაყიდვის შედეგად მიღებული ამონაგების აღიარება ხდება მაშინ, როდესაც
დაკმაყოფილებული იქნება ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა პირობა:
ა)

საწარმო მყიდველს გადასცემს საქონლის საკუთრებასთან დაკავშირებულ ყველა
მნიშვნელოვან რისკსა და სარგებელს;

ბ)

საწარმო არ ინარჩუნებს უწყვეტ მენეჯერულ მონაწილეობას იმ დონით, რომელიც,
ჩვეულებრივ, საკუთრების უფლებასთან ასოცირდება და არც გაყიდულ საქონელზე
ეფექტურ კონტროლს არ ახორციელებს;

გ)

შესაძლებელია ამონაგების თანხის საიმედოდ შეფასება;

დ) მოსალოდნელია, რომ საწარმო მიიღებს მოცემულ ოპერაციასთან დაკავშირებულ
ეკონომიკურ სარგებელს; და
ე)

შესაძლებელია მოცემულ ოპერაციასთან დაკავშირებით უკვე გაწეული ან მომავალ
პერიოდში გასაწევი დანახარჯების საიმედოდ შეფასება.

3.2 ფინანსური ინსტრუმენტები
გაცემული სესხები
გაცემულ გრძელვადიან სესხთან დაკავშირებით წარმოქმნილი მოთხოვნა აღიარდება მი
საღები ფულადი სახსრების (მათ შორის, გადასახდელი ძირი თანხისა და პროცენტების)
დღევანდელი ღირებულებით და საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ფასდება ამორტიზე
ბული ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით, გაუფასურების (თან
ხის ამოღების შეუძლებლობა) გათვალისწინებით.
გაცემულ მოკლევადიან სესხთან დაკავშირებით წარმოქმნილი მოთხოვნა საანგარიშგებო
პერიოდის ბოლოს ფასდება მისაღები ფულადი სახსრების ან სხვა სახის კომპენსაციის არა
დისკონტირებული ღირებულებით გაუფასურების გამოკლებით, თუ შეთანხმება შინაარსით
ფინანსურ ოპერაციას არ წარმოადგენს.
დაქირავებული პირისთვის (რომელიმე დაკავშირებული მხარესათვის) უპროცენტოდ, ან
საბაზრო განაკვეთზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთით სესხის მიცემიდან წარმოქმნილი
მოთხოვნა აღიარდება მომავალი გადასახდელების დღევანდელი ღირებულებით, რომე
ლიც დისკონტირდება მსგავსი სავალო ინსტრუმენტისთვის გამოყენებული საბაზრო საპ
როცენტო განაკვეთით და საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ფასდება ამორტიზებული
ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით, გაუფასურების (თანხის
ამოღების შეუძლებლობა) გათვალისწინებით.
სავაჭრო მოთხოვნები
მომხმარებელზე მოკლევადიანი საკრედიტო პირობებით საქონლის/მომსახურების მიყიდ
ვიდან წარმოქმნილი მოთხოვნა აღიარდება ამ პირისგან მისაღები ფულადი სახსრების
არადისკონტირებული ღირებულებით, გაუფასურების (თანხის ამოღების შეუძლებლობა)
გათვალისწინებით.
მომხმარებელზე ბიზნესის ჩვეულებრივი პირობებისგან განსხვავებული პირობებით უპრო
ცენტო კრედიტით საქონლის/მომსახურების მიყიდვიდან წარმოქმნილი მოთხოვნა აღიარ
დება ამ საქონლის ნაღდი ანგარიშსწორებით გასაყიდი მიმდინარე ფასით და საანგარიშ
გებო პერიოდის ბოლოს ფასდება ამორტიზებული ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო
განაკვეთის მეთოდით, გაუფასურების (თანხის ამოღების შეუძლებლობა) გათვალისწინე
ბით.
ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში
მეკავშირე საწარმოში განხორციელებული ინვესტიცია ირიცხება თვითღირებულების მო
დელით. ინვესტიციები მეკავშირე საწარმოებში შეფასებულია დაგროვილი გაუფასურების
ზარალით შემცირებული თვითღირებულებით.
სასესხო ვალდებულებები
ბანკიდან მიღებული გრძელვადიანი სესხი ვალდებულების სახით აღიარდება გადასახდე
ლი ფულადი სახსრების (მათ შორის, გადასახდელი ძირი თანხისა და პროცენტების) დღე
ვანდელი ღირებულებით და საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს ფასდება ამორტიზებული
ღირებულებით, ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მეთოდით.
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მიღებულ მოკლევადიან სესხთან დაკავშირებით წარმოქმნილი ვალდებულება საანგარიშ
გებო პერიოდის ბოლოს ფასდება გადასახდელი ფულადი სახსრების, ან სხვა სახის კომ
პენსაციის არადისკონტირებული ღირებულებით, თუ შეთანხმება შინაარსით ფინანსურ
ოპერაციას არ წარმოადგენს.
დაკავშირებული მხარისაგან უპროცენტოდ ან საბაზრო განაკვეთზე დაბალი საპროცენ
ტო განაკვეთით სესხის მიღებიდან წარმოქმნილი ვალდებულება აღიარდება მომავალი
გადასახდელების დღევანდელი ღირებულებით, რომელიც დისკონტირდება მსგავსი სა
ვალო ინსტრუმენტისთვის გამოყენებული საბაზრო საპროცენტო განაკვეთით და საანგა
რიშგებო პერიოდის ბოლოს ფასდება ამორტიზებული ღირებულებით, ეფექტური საპრო
ცენტო განაკვეთის მეთოდით.
სავაჭრო ვალდებულებები
მომწოდებლისგან მოკლევადიანი საკრედიტო პირობებით საქონლის/მომსახურების შეძე
ნიდან წარმოშობილი ვალდებულება აღიარდება მომწოდებლისთვის გადასახდელი დავა
ლიანების არადისკონტირებული ღირებულებით.
უცხოურ ვალუტაში გამოსახულ მიწოდებიდან და მომსახურებიდან წარმოქმნილი ვალდე
ბულების ნებისმიერი ცვლილება, რომელიც გამოწვეულია სავალუტო კურსის ცვლილებით,
აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.
ფინანსური აქტივის გაუფასურების ზარალის შეფასება
ფინანსური აქტივებისთვის, რომლებიც შეფასებულია ამორტიზებული ღირებულებით, გაუ
ფასურების ზარალი არის სხვაობა აქტივის საბალანსო ღირებულებასა და შეფასებული მო
მავალი ფულადი ნაკადების დღევანდელ ღირებულებას შორის, რომელიც დისკონტირებუ
ლია აქტივის თავდაპირველი ეფექტური საპროცენტო განაკვეთით.
როდესაც ფინანსურ აქტივს გააჩნია ცვალებადი საპროცენტო განაკვეთი, დისკონტირების
განაკვეთი გაუფასურების ზარალის შეფასებისთვის გამოიყენება ხელშეკრულების მიხედ
ვით განსაზღვრული მიმდინარე ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი.
ფინანსური აქტივისთვის, რომელიც შეფასებულია თვითღირებულებიდან გაუფასურების
ზარალის გამოკლების შედეგად მიღებული თანხით, გაუფასურების ზარალი არის სხვაობა
აქტივის საბალანსო ღირებულებასა და იმ თანხის საუკეთესო შეფასებას (რომელიც აუცი
ლებლად იქნება მიახლოებითი სიდიდე) შორის, რომელსაც საწარმო მიიღებდა მიმდინარე
საანგარიშგებო პერიოდში აქტივის გაყიდვის შემთხვევაში.
3.3 ძირითადი საშუალებები
ძირითადი საშუალებები ბალანსში ასახულია შეძენის ღირებულებით, რომელიც შემცირე
ბულია აკუმულირებული ცვეთის და გაუფასურების ზარალის თანხით. ცვეთის თანხა გა
მოანგარიშებულია წრფივი მეთოდის გამოყენებით.
ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადა განსაზღვრულია ინდივიდუა
ლურად და იგი მერყეობს 2-დან 10 წლამდე. სააღრიცხვო ჯგუფების მიხედვით ცვეთის ნორ
მა შეადგენს:
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ოფისის აღჭურვილობა						
ავეჯი და სხვა ინვენტარი
სარტანსპორტო საშუალებები					

20-30 %
25-50 %
10-15 %

3.4 არამატერიალური აქტივები
არამატერიალური აქტივის შეფასება ხდება თვითღირებულებით, დაგროვილი ამორტიზა
ციისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლებით.
არამატერიალურ აქტივებს, ცვეთადი ღირებულების სისტემატურ საფუძველზე განაწილე
ბის მიზნით, სასარგებლო მომსახურების ვადის განმავლობაში ერიცხებათ ამორტიზაცია
წრფივი მეთოდით. ამორტიზაციის დასარიცხად გამოიყენება წლიური განაკვეთი 15 პრო
ცენტი.
თუ არსებობს არამატერიალური აქტივის ნარჩენი ღირებულების ან მისი სასარგებლო მომ
სახურების ვადის შეცვლის რაიმე ნიშნები, აქტივის ნარჩენი ღირებულების, ამორტიზაციის
მეთოდის ან სასარგებლო მომსახურების ვადის ცვლილება შესწორდება პერსპექტიულად.
3.5 მარაგი
მარაგის შეფასება ხდება თვითღირებულებასა და შეფასებით გასაყიდ ფასს შორის უმცი
რესი თანხით, რომელსაც გამოკლებული აქვს პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდვის
თვის საჭირო დანახარჯები.
მარაგის ღირებულების შემცირების თანხა წარმოადგენს გაუფასურების ზარალს და დაუ
ყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში. მომდევნო საანგარიშგებო თარიღისთვის
მარაგის შეფასების დროს, თუ მარაგის დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანა
ხარჯებით შემცირებული გასაყიდი ფასი გაიზრდება, მოხდება გაუფასურების თანხის აღ
დგენა (უკუგატარებით) იმგვარად, რომ ახალი საბალანსო ღირებულება იყოს უმცირესი,
თვითღირებულებასა და მისი დასრულებისა და გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემ
ცირებულ, შესწორებულ გასაყიდ ფასს შორის.
როდესაც მარაგი გაიყიდება, მისი საბალანსო ღირებულება აღიარდება იმ პერიოდის ხარ
ჯად, როდესაც მიღებულ იქნა შესაბამისი ამონაგები.
გახარჯული მარაგის თვითღირებულების განსაზღვრისთვის გამოიყენება „პირველი შემო
სავალში _ პირველი გასავალში“ (ფიფო) მეთოდი.
3.6 იჯარა
იჯარა კლასიფიცირდება ფინანსურ იჯარად, თუ იგი ითვალისწინებს აქტივის საკუთრებას
თან დაკავშირებული, ფაქტობრივად ყველა რისკისა და ეკონომიკური სარგებლის გადა
ცემას საწარმოსათვის. ყველა სხვა იჯარა კლასიფიცირდება ჩვეულებრივ (საოპერაციო)
იჯარად.
ფინანსური იჯარით ფლობილ აქტივებზე უფლებები აღიარდება, როგორც საწარმოს აქ
ტივები, იჯარით აღებული ქონების რეალური ღირებულების ტოლი თანხით (ან, თუ მას
ზე ნაკლებია, მინიმალური საიჯარო გადასახდელების დისკონტირებული ღირებულებით),
რომელიც განისაზღვრება იჯარის დასაწყისში. მეიჯარის მიმართ შესაბამისი ვალდებულება
აისახება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში, როგორც ფინანსური იჯარის ვალდე
ბულება. საიჯარო გადასახდელები ნაწილდება დარიცხულ ფინანსურ ხარჯებსა და საიჯარო
ვალდებულების შემცირებას შორის ისე, რომ წარმოიქმნება მუდმივი საპროცენტო განაკვე
თი, ვალდებულების დაუფარავი ნაშთის მიმართ. დარიცხული ფინანსური ხარჯები აკლდე
ბა მოგების ან ზარალის შეფასებას. ფინანსური იჯარით ფლობილი აქტივები ჩაირთვება
ძირითად საშუალებებში და მათაც ისევე დაერიცხება ცვეთა და ისევე ხდება მათი გაუფა
სურების ზარალის შეფასება, როგორც საწარმოს საკუთრებაში არსებული აქტივებისთვის.
ჩვეულებრივი იჯარის ფარგლებში გადასახდელი საიჯარო გადასახდელები აისახება მოგე
ბაში, ან ზარალში წრფივი მეთოდით, შესაბამისი იჯარის ვადის განმავლობაში.
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3.7 ანარიცხები
ანარიცხები აღიარდება იმ თანხის საუკეთესო შეფასებით, რომელიც აუცილებელი იქნებო
და (თანხა, რასაც საწარმო, გონივრულ ფარგლებში, დახარჯავდა საანგარიშგებო პერიო
დის ბოლოს) ამ ვალდებულების დასაფარად საანგარიშგებო თარიღისათვის.
ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის ხდება ანარიცხების დაკორექტირება, რათა მათში
ასახული იყოს იმ თანხის ოდენობის საუკეთესო შეფასება, რომელიც საჭირო იქნება ვალ
დებულების დასაფარად საანგარიშგებო თარიღის მდგომარეობით. ანარიცხების აღიარე
ბის და კორექტირების თანხა აისახება მოგებაში ან ზარალში.
3.8 აქტივების გაუფასურება
ყოველი საანგარიშგეო თარიღისათვის ტარდება ძირითადი საშუალებების (რომელიც აღ
რიცხული არ არის გადაფასების მოდელის შესაბამისად) ერთობლივ კონტროლს დაქვემ
დებარებულ საწარმოში განხორციელებული ინვესტიციები განხილვა, რათა დადგინდეს,
არსებობს თუ არა რაიმე ნიშანი იმისა, რომ აღნიშნული აქტივები გაუფასურებულია. იმ
შემთხვევაში, თუ არსებობს შესაძლო გაუფასურების ნიშანი, შეფასდება ნებისმიერი აქტი
ვის (ან დაკავშირებულ აქვტივთა ჯგუფის) ანაზღაურებადი ღირებულება და შეუდარდება
მის საბალანსო ღირებულებას. თუ შეფასებული ანაზღაურებადი ღირებულება ნაკლებია,
საბალანსო ღირებულება შემცირდება მის ანაზღაურებად ღირებულებამდე, ხოლო გაუფა
სურების ზარალი დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.
იმ შემთხვევაში, თუ შემდგომში მოხდება გაუფასურების ზარალის აღდგენა/კომპენსირება,
აქტივის (ან მსგავსი აქტივების ჯგუფის) საბალანსო ღირებულება გაიზრდება აქტივის ანაზ
ღაურებადი ღირებულების (მარაგის შემთხვევაში _ პროდუქციის დასრულებისა და გაყიდ
ვისთვის საჭირო დანახარჯებით შემცირებული სარეალიზაციო ფასის) შესწორებულ შეფა
სებულ სიდიდემდე, მაგრამ არ გაიზრდება იმ თანხაზე მეტად, რომელიც განისაზღვრებოდა
იმ შემთხვევაში, თუ წინა წლებში არ მოხდებოდა აქტივის (ან მსგავსი აქტივების ჯგუფის)
გაუფასურების ზარალის აღიარება. გაუფასურების ზარალის აღდგენის (კომპენსირების)
თანხა დაუყოვნებლივ აღიარდება მოგებაში ან ზარალში.
3.9 დაქირავებულ პირთა მოკლევადიანი გასამრჯელოები
დაქირავებულ პირთა ყველა სახის მოკლევადიან გასამრჯელოსთან დაკავშირებული და
ნახარჯი, რომლის მიღების უფლებაც დაქირავებულმა პირებმა მოიპოვეს საანგარიშგებო
პერიოდში გაწეული მომსახურების სანაცვლოდ, აღიარდება როგორც ვალდებულება და
როგორც ხარჯი (გარდა იმ დანახარჯისა, რომელიც აღიარდება მარაგის, ძირითადი საშუა
ლებების ან სხვა აქტივის თვითღირებულებაში).
საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში, საწარმოს მიერ მოკლევადიანი გასამრჯელოს
სახით აღიარებული თანხები ფასდება დაქირავებული პირის იმ მოკლევადიანი გასამრჯე
ლოების არადისკონტირებული სიდიდით, რომელიც გადასახდელია დაქირავებულის მიერ
გაწეული ზემოაღნიშნული მომსახურების სანაცვლოდ.
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დაგროვებადი ანაზღაურებადი შვებულებების მოსალოდნელი ღირებულება ფასდება, რო
გორც არადისკონტირებული დამატებითი თანხა, რომლის გადახდასაც საწარმო ვარაუდობს
იმ გამოუყენებელი უფლებისათვის, რომელიც დაგროვდა საანგარიშგებო პერიოდის ბო
ლოსთვის.
3.10 ოპერაციები უცხოურ ვალუტაში
უცხოური ვალუტით წარმოებული ოპერაციები თავდაპირველი აღიარებისას აისახება სა
მუშაო ვალუტით, რისთვისაც უცხოურ ვალუტაში გამოსახული თანხის მიმართ გამოიყენება
უცხოური ვალუტის სამუშაო ვალუტაზე გასაცვლელი სპოტ სავალუტო კურსი, ოპერაციის
თარიღისათვის.

ყოველი საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, უცხოური ვალუტით შეფასებული ფულადი
მუხლები ფასდება საბოლოო სავალუტო კურსის გამოყენებით.
საკურსო სხვაობები, რომლებიც წარმოიშობა ფულადი მუხლების საბოლოო ანგარიშსწო
რების, ან ფულადი მუხლების გადაყვანის დროს ისეთი სავალუტო კურსით, რომელიც გან
სხვავდება მოცემულ პერიოდში ან წინა პერიოდების ფინანსურ ანგარიშგებაში თავდაპირ
ველი აღიარების დროს გადასაყვანად გამოყენებული სავალუტო კურსისაგან, აღიარდბა
მოგებაში ან ზარალში იმ საანგარიშგებო პერიოდში, როდესაც წარმოიშობა.
3.11 მოგების გადასახადი
მოგების გადასახადის ხარჯი არის მიმდინარე პერიოდში გადასახდელი გადასახადისა და
გადავადებული გადასახადის ჯამი. მიმდინარე პერიოდში გადასახდელი გადასახადები
ეფუძნება მიმდინარე წლის დასაბეგრ მოგებას.
გადავადებული გადასახადი აღიარდება ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული აქტივებისა და
ვალდებულებების საბალანსო ღირებულებებსა და მათ შესაბამის საგადასახადო ბაზებს
შორის სხვაობასთან (ე.წ. დროებითი სხვაობა) მიმართებით. ყველა დროებითი სხვაობის
მიხედვით, რომელიც მოსალოდნელია, რომ მომავალში გაზრდის საგადასახდო მოგებას,
აღიარდება გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები. გადავადებული საგადასახა
დო აქტივები აღიარდება ყველა დროებითი სხვაობის მიხედვით, რომელიც მოსალოდნე
ლია, რომ მომავალში შეამცირებს საგადასახადო მოგებას, ასევე ყველა გამოუყენებელ
საგადასახადო ზარალთან, ან გამოუყენებელ საგადასახადო კრედიტთან მიმართებით. გა
დავადებული საგადასახადო აქტივების შეფასება ხდება მაქსიმალური შესაძლო თანხით,
რომლის აღდგენაც უფრო მოსალოდნელია, ვიდრე არა, მიმდინარე საგადასახადო მოგე
ბისა, თუ შეფასებული მომავალი საგადასახდო მოგების საფუძველზე.
გადავადებული საგადასახადო აქტივების წმინდა საბალანსო ღირებულება განიხილება
ყოველი საანგარიშგებო თარიღისათვის და მისი კორექტირება ხდება, მომავალი საგადა
სახადო მოგების მიმდინარე შეფასების ასახვის მიზნით. ნებისმიერი კორექტირების თანხა
აღიარდება მოგებაში, ან ზარალში.
გადავადებული გადასახადი გაიანგარიშება იმ საგადასახადო განაკვეთების მიხედვით,
რომლებიც, სავარაუდოდ, გავრცელდება იმ პერიოდების საგადასახადო მოგებაზე (საგა
დასახადო ზარალზე), როდესაც საწარმო მოელის გადავადებული საგადასახადო აქტივის
გამოყენებას, ან გადავადებული საგადასახადო ვალდებულების დაფარვას და უკვე ძალაში
შესულია, ან არსებითად ძალაში შესულია საანგარიშგებო თარიღისთვის.
კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშგებაში მოგების გადასახადთან დაკავშირებული
სააღრიცხვო პოლიტიკა გამოიყენება მხოლოდ ჯგუფის სათავო ერთეულისათვის, რადგან
შვილობილი საწარმოს მიმართ გამოყენებულია განსხვავებული მიდგომა მოგების გადა
სახადის ხარჯად აღიარებისათვის. შვილობილ საწარმოში მოგების გადასახადი ხარჯად
აღიარდება განაწილებული მოგება; გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც ეკონომი
კურ საქმიანობასთან დაკავშირებული არ არის; უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსა
ხურების გაწევა ან/და ფულადი სახსრების გადაცემა; კოდექსით დადგენილ ზღვრულ ოდე
ნობაზე მეტი ოდენობით გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯი.
მოგების გადასახადით დაბეგრის ობიექტი, დივიდენდის სახით განაწილებული მოგების
გარდა, იბეგრება დაბეგრის ობიექტის წარმოშობისთანავე და საგადასახადო ვალდებულე
ბა აღიარდება ყოველი საანგარიშგებო თვის ბოლოს. საწარმოს მიერ მის პარტნიორზე
დივიდენდის სახით გასანაწილებელ დივიდენდთან დაკავშირებული მიმდინარე საგადა
სახადო ვალდებულება ფასდება გაუნაწილებელი მოგების მიმართ გამოსაყენებელი საგა
დასახადო განაკვეთით მანამ, სანამ საწარმო აღიარებს დივიდენდების გადახდის ვალდე
ბულებას.
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4. ძირითადი დაშვებები და განუსაზღვრელობის შესაფასებლად
გამოყენებული ძირითადი წყაროები
ძირითადი საშუალებების სასარგებლო მომსახურების ვადა
საწარმო აკვირდება ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა ცვლილება აქტივის გამოყენების წეს
ში, მნიშვნელოვანი გაუთვალისწინებელი ფიზიკური ცვეთა, ტექნოლოგიური მიღწევები და
საბაზრო ფასების ცვლილებები, რომელიც შეიძლება მიანიშნებდეს, რომ აქტივის ნარჩე
ნი ღირებულება ან მისი სასარგებლო მომსახურების ვადა შეიცვალა უკანასკნელი საანგა
რიშგებო თარიღის შემდეგ. წლის განმავლობაში საწარმოს ხელმძღვანელობამ გაზარდა/
შეამცირა ზოგიერთი ძირითადი საშუალების სასარგებლო მომსახურების ვადა, აქტივის
მოსალოდნელი გამოყენების რეჟიმის გათვალისწინებით.
აღნიშნული ცვლილება, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს აქტივები შენარჩუნებული იქნება
მათი სასარგებლო მომსახურების ვადაში, ცვეთის ხარჯს შეამცირებს 3080 ლარით და იმავე
სიდიდით გაზრდის აქტივების საბალანსო ღირებულებას მიმდინარე და მომავალი წლის
ბოლოს მდგომარეობით.

5. ამონაგები

მომსახურების გაწევა
საქონლის გაყიდვა
სხვა საოპერაციო შემოსავალი
ჯამი

2019 წლის
31 დეკემბერი

2018 წლის
31 დეკემბერი

1,033,578

1,162,730

116,571

126,290

125,600

118,481

1,275,749

1,407,501

რეალიზაცია მოიცავს, როგორც საქონლის ისე საკუთარი წარმოების პროდუქციის რეალი
ზაციიდან ამონაგებს. სასწავლო პროცესის შემოსავლებში გაერთიანებულია ბაფისა და შპს
პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალის
წინებული ყველა ტიპის ტრენინგებიდან და გამოცდებიდან მიღებული ამონაგები.

6. სხვა შემოსავლები
2019 წლის
31 დეკემბერი

2018 წლის
31 დეკემბერი

ფიზიკური პირების საწევრო

123,294

148,802

კორპორაციული წევრების საწევრო

107,954

95,667

საპროცენტო შემოსავალი

68,242

92,369

გაწევრიანების საფასური

3,640

4,065

14,300

1,000

უსასყიდლოდ მიღებული წიგნები

7,200

_

არასასარჩელო შემოსავალი

4,267

14,005

500

590

_

4,905

329,397

361,403

შემოწირულობა
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სხვა შემოსავალი
გადავადებული მოგების კორექტირება
ჯამი

7. სხვა ხარჯები
2019 წლის
2018 წლის
31 დეკემბერი 31 დეკემბერი
შეძენილი მომსახურება

530,984

535,420

საგადასახადო ხარჯი

20,371

7,266

გადახდილი საწევროები

13,372

12,836

ჩამოწერილი საწევროები

10,000

176,632

წარმომადგენლობითი ხარჯი

7,827

9,081

წევრთა ყრილობის ხარჯი

5,941

8,618

უიმედო ვალი

3,379

446

ქველმოქმედება და დახმარება

2,313

1,960

არასაოპერაციო ხარჯი

746

590

ჩამოწერილი ძირ. საშუალებების საბალანსო
ღირებულება

219

8,776

საკურსო სხვაობის ხარჯი

243

840

გადავადებული აქტივის კორექტირება

_

42,582

გადახდილი არარეზ. იურ. პირის საშემოსავლო

_

913

მიღებ. დივიდენდის საშემოსავლო 5%

_

5,381

595,395

811,341

ჯამი

8. ძირითადი საშუალებები
ობიექტის დასახელება

ნაშთი 31.12.19

შემოსვლა

გასვლა

ნაშთი 31.12.18

შენობა -ნაგებობები

662,887

_

_

662,887

ოფისის აღჭურვილობა

192,620

34,495

13,369

171,494

ავეჯი და ინვენტარი

144,970

953

1,176

145,193

სატრანსპორტო საშუალება

105,775

_

_

105,775

1,329

_

_

1,329

1,107,583

35,448

14,545

1,086,678

ნაშთი 31.12.19

ცვეთის
დარიცხვა

ცვეთის
ჩამოწერა

ნაშთი 31.12.18

ოფისის აღჭურვილობა

132,147

13,269

13,198

132,076

ავეჯი და ინვენტარი

112,086

5,146

1,128

108,068

შენობა -ნაგებობები

90,873

8,244

_

82,629

სატრანსპორტო საშუალება

18,375

10,500

_

7,875

391

63

_

328

353,872

37,222

14,326

330,976

თვითღირებულება

ბიბლიოთეკა
ჯამი
ცვეთა

ბიბლიოთეკა
ჯამი
საბალანსო ღირებულება

753,711

755,702
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ძირითადი საშუალების პირვანდელი ღირებულება არის აქტივის შესაძენად მისი შეძენის
მომენტში გადახდილი (გადასახდელი) ფულადი სახსრების ან ფულადი სახსრების ეკვი
ვალენტების ოდენობა, ან გაცემული კომპენსაციის რეალური ღირებულება. პირვანდელი
ღირებულების შეფასებაში მონაწილეობს ქვემოთ ჩამოთვლილი ყველა ელემენტი:
ა)

მისი ნასყიდობის ფასი, მათ შორის, იურიდიული და საბროკერო მომსახურების ღირე
ბულება, საიმპორტო საბაჟო გადასახადები და შესყიდვის დაუბრუნებადი გადასახადე
ბი, ყოველგვარი სავაჭრო ფასდათმობებისა და შეღავათების გარეშე;

ბ)

ნებისმიერი დანახარჯი, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია აქტივის დანიშნულე
ბის ადგილამდე მიტანასა და სამუშაო მდგომარეობაში მოყვანასთან;

გ)

აქტივის დემონტაჟის, ლიკვიდაციისა და ადგილმდებარეობის აღდგენის დანახარჯების
თავდაპირველი შეფასება, რისი ვალდებულებაც საწარმომ აიღო შეძენის მომენტში, ან
შემდეგში.

9. არამატერიალური აქტივები
ობიექტის დასახელება
თვითღირებულება
ვიდეოლექციები
ლიცენზია Strados Studio
საბუღალტრო პროგრამა „ორისი“
ვიდეოლექციების ადმინისტრირების
პროგრამა
პროგრამა ICS(მართვის სისტემა)
ლექციების ჩასაწერი პროგრამა
ჯამი
ამორტიზაცია
ვიდეოლექციები
პროგრამა ICS (მართვის სისტემა)
ლიცენზია Strados Studio
საბუღალტრო პროგრამა „ორისი“
ვიდეო ლექციების ადმინისტრირების
პროგრამა
ლექციების ჩასაწერი პროგრამა
ჯამი
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საბალანსო ღირებულება

ნაშთი
31.12.19

შემოსვლა

გასვლა

ნაშთი
31.12.18

26,076
5,467
5,200
5,000

_

_

1,800
_

_
_

26,076
5,467
3,400
5,000

4,450
552
46,745

_
_
1,800

_
_
_

4,450
552
44,945

ცვეთის
ცვეთის
დარიცხვა ჩამოწერა

ნაშთი
31.12.18

ნაშთი
31.12.19
23,132
3,483
2,596
2,575
2,498

6,889
203
478
256
500

_
_
_
_

16,243
3,280
2,118
2,319
1,998

551
34,835

98
854

_
_

453
26,411

11,910

_

_

18,534

არამატერიალური აქტივების ცვეთა დარიცხულია წრფივი მეთოდით, აქტივიები ბალანსში
ასახულია თვითღირებულებიდან აკუმულირებული ცვეთის თანხის გამოკლებით.

10. მარაგი

მზა პროდუქცია, წიგნები
სხვა მარაგი
საქონელი, აუდიტის სტანდარტები
ჯამი

2019 წლის 31
დეკემბერი

2018 წლის 31
დეკემბერი

196,575
4,578

106,723
76,968

195
201,348

5,885
189,576

საქონლის ნაშთის შემადგენლობაში გაერთიანებულია ბაფში შემოწირულობის სახით მი
ღებული წიგნები და საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამა „ორისი“. მზა პროდუქციის
ნაშთში _ ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები, ხარისხის კონტროლისა
და აუდიტის სტანდარტები და ACCA სახელმძღვანელოები. სხვა მარაგში – წიგნების თარ
გმნისა და გამოცემის უფლების, ბაფისა და შპს პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის
საკანცელარიო ნივთებისა და საწვავის ნაშთი.

11. სავაჭრო და სხვა მოთხოვნები

მოთხოვნები წევრებთან
მოთხოვნები მიწოდებიდან და მომსახ.
საეჭვო მოთხოვნების (საწევრო) კორექტირება
მოთხოვნები პერსონალთან
მომწოდებელზე გადახდილი ავანსები
წინასწარგადახდილი გადასახადები
ჯამი

2019 წლის
31 დეკემბერი

2018 წლის
31 დეკემბერი

239,634
45,247
(89,372)

246,482
54,441
(151,247)
_

159
3,839
18,625

12,597
19,023

218,132

181,296

სავაჭრო დებიტორებში შეტანილი მოთხოვნა ჩვეულებრივი იჯარის მიხედვით
შეუქცევადი ჩვეულებრივი იჯარის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებული მომავალი მინი
მალური საიჯარო გადასახდელები პერიოდების მიხედვით შეადგენს:

არა უგვიანეს ერთი წლისა
ერთი წლის შემდეგ და არა უგვიანეს ხუთი წლისა
ხუთი წლის შემდეგ
ჯამი

2019 წელი
467
1,864
_
2,331

2018 წელი
466
1,864
_
2,330
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12. ფულადი სახსრები და ფულადი სახსრების ეკვივალენტები

ფულადი სახსრები სალარაოში
ფულადი სახსრები ბანკის მიმდინარე ანგარიშებზე
მოკლევადიანი ანაბრები ბანკში
ოვერდრაფტები
ჯამი

2019 წლის
31 დეკემბერი

2018 წლის
31 დეკემბერი

810

2,081
26,965

25,909
827,705

957,653

_

_

854,424

986,699

2019 წლის
31 დეკემბერი

2018 წლის
31 დეკემბერი

28,313

35,932

_

_

28,313

35,932

13. გადავადებული შემოსავალი

მომავალი წლის ფინანსური შემოსავალი
ჯამი

14. სავაჭრო და სხვა ვალდებულებები

მიღებული ავანსები
მოწ. და მომსახ. წარმოშობილი ვალდებულებები
გადასახდელი ხელფასები
სხვა ვალდებულებები
ჯამი

2019 წლის
31 დეკემბერი

2018 წლის
31 დეკემბერი

122,600
73,217
6,400

110,220
32,403
2,400

3,750

5,270

205,967

150,293

სავაჭრო ვალდებულებებში შეტანილი ჩვეულებრივი იჯარის ვალდებულება
საწარმოს ჩვეულებრივი იჯარით აღებული აქვს საოფისე ფართობი, დარჩენილი 5 წლის
ვადით. საიჯარო გადასახდელების გადახდა ხდება ფიქსირებული თანხით. ხარჯად აღია
რებული საიჯარო გადასახდელები შეადგენს:
2019 წ.
2018 წ.
მოკლევადიანი ვალდებულება
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89760

89760

წლის ბოლოს საწარმოს გააჩნია შეუქცევადი ჩვეულებრივი იჯარის მომავალი მინიმალური
საიჯარო გადასახდელების შემდეგი ვალდებულებები:
არა უგვიანეს ერთი წლისა
ერთი წლის შემდეგ და არა უგვიანეს ხუთი წლისა
ხუთი წლის შემდეგ
ჯამი

74755

74755

373775

373775

488530

488530

15. საგადასახადო ვალდებულებები
2019 წლის 31
დეკემბერი
გადასახდელი დღგ
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი
გადასახდელი ქონების გადასახადი
ჯამი

2018 წლის 31
დეკემბერი

3,301
1,456
349
5,106

7,815
3,103
283
11,201

16. დაკავშირებულ მხარეთა ოპერაციები
2019 წლის
31 დეკემბერი
სათავო საწარმოს უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელი
პირების ანაზღაურების (კომპენსაციის) მთლიანი თანხა
შვილობილი საწარმოს უმაღლესი რანგის
ხელმძღვანელი პირების ანაზღაურების (კომპენსაციის)
მთლიანი თანხა
შვილობილი საწარმოდან დივიდენდის სახით მიღებული
შემოსავლები

2018 წლის
31
დეკემბერი

102313

97430

93825

83640

94350

107610

შვილობილი საწარმოდან საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციაში დივიდენდის სახით
მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა

17. საანგარიშგებო პერიოდის შემდეგი მოვლენები
საქართველოში ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების გამო, კომპანიამ განაახ
ლა სამოქმედო გეგმა და ამ ეტაპისთვის უზრუნველყო პროცესების გაგრძელება ჯანმრთე
ლობისა და უსაფრთხოების მკაცრი პროცედურების დაცვით და განაგრძო მომსახურების
მიწოდება მომხმარებლებისთვის. ვინაიდან ამ გაურკვეველი ცვლადებისა და დაშვებების
რაოდენობა დიდია, ხელმძღვანელობა ვერ გააკეთებს საიმედო შეფასებას იმ თანხების
შესახებ, რომელმაც შეიძლება გავლენა იქონიოს კომპანიის შედეგებზე, თუმცა კომპანიის
ხელმძღვანელობა მიიჩნევს, რომ COVID 19-ის გავლენის მიუხედავად, ბაფის ფუნქციონი
რებას საფრთხე არ ემუქრება, რადგან აქვს შესაბამისი ფინანსური რეზერვი, აგრეთვე ბა
ფის ფინანსური მდგრადობის გარანტია წმინდა აქტივების ღირებულება და ლიკვიდობის
მაღალი დონე.

18. ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცება
აუდიტირებული კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება გამოსაქვეყნებლად ხელ
მოწერილია 2020 წლის 17 ივლისს.
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rubrikas uZRveba
babi alaverdaSvili

mincbergis Teoria
organizaciebis Sesaxeb
moduli `buRalteri biznesSi~
(pirveli nawili)

kanadel menejmentis Teoretikoss, makgilis universitetis menejmentis
profesor henri mincbergs (daibada 1939 wels) 15-ze meti wigni da 150-ze meti
statia aqvs gamoqveynebuli menejmentis sakiTxebze. 2009 wels man gamosca
wigni `Managing~, romelSic gaanalizebulia saqmianobis sruliad gansxvavebul
sferoebSi (kerZod, biznesi, saxelmwifo samsaxuri, jandacva da simfoniuri
orkestri) dasaqmebuli 29 menejeris samuSao. gamokvlevis Sedegebis safuZvelze
mincbergma Camoayaliba sistema, romelic naTel warmodgenas gviqmnis,
Tanamedrove menejementis Teoriisa da praqtikis Sesaxeb da arRvevs menejmentis
sferoSi manamde damkvidrebul stereotipebs. am statiaSi Cven, cxadia, misi
moZRvrebidan mxolod im sakiTxebs ganvixilavT, romlebic `buRalteri biznesSi~
modulis saswavlo programaSia Setanili.

mincbergis organizaciuli konfiguracia
misi erT-erTi cnobili da aRiarebuli naSromi organizaciul konfiguraciebs
exeba. organizaciuli konfiguraciebis mincbergis modelis Tavdapirveli
varianti Sedgeboda 5 konfiguraciisgan, romlebsac mincbergi `samSeneblo
blokebs~ uwodebs. mogvianebiT models daemata me-6 `samSeneblo bloki~. es
organizaciuli konfiguraciebi gvexmareba imis gagebaSi, konkretulad, ra axdens
mniSvnelovan gavlenas organizaciaSi miRebul gadawyvetilebebsa da organizaciis
sxvadasxva saxis saqmianobaze. modelis arsi da mTavari upiratesoba is aris, rom
organizaciuli konfiguraciebis SezRuduli (cnobili) raodenoba gvexmareba
mravali iseTi movlenis axsnaSi, romlebic bevr kompaniaSi xdeba.
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mincbegis ZiriTadi konfiguraciebi kompaniis xelmZRvanelobas xels uwyobs,
ufro ukeT gaerkvnen kompaniis saqmianobasa da im tipur problemebSi, romlebsac
regularulad awydeba maTi kompania. garda amisa, mincbergis ZiriTadi ko
figuraciebis gamoyeneba xelmZRvanelobas saSualebas aZlevs, ar dauSvas maTi
kompaniisTvis `araswori~ organizaciuli struqturis SerCeva da Seqmna da Tavidan
aicilon kompaniis farglebSi sxvadasxva qmedebis araefeqtiani koordinacia.
rodis unda gamoviyenoT mincbergis organizaciuli konfiguraciebis modeli
mincbergis organizaciuli konfiguraciebis modelis gamoyeneba SesaZlebelia
organizaciis nebismier strategiasTan dakavSirebuli organizaciuli struq
turebisa da procesebis Sesaswavlad/gamosakvlevad. am modelis meSveobiT

SeiZleba ara marto imis gansazRvra, romel tips miekuTvneba maTi kompania,
aramed imis dadgenac, ra saxis cvlilebebia aucilebelia imisTvis, rom kompa
nia Sinaganad dabalansebuli iyos _ urTierTSeTanxmebulad muSaobdes, aseve
SesaZlebeli iqneba koordinaciaSi arsebuli mimdinare problemebis gadaWrac
/Tavidan mocileba.
Tavi 2

strategebis
gundi
(strategiuli
mwvervali)

teqnostruqtura

damxmare
gundi

saSualo
xazi

saoperacio birTvi

 strategebis gundi – menejmentis umaRlesi done
nax. 1 _ organizaciis 5 ZiriTadi samSeneblo bloki
 saSualo xazi _ saSualo donis menejmenti
rogorc ukve aRvniSneT,
mincbergis
models mogvianebiT
daemata
meeqvse bloki
birTvi –am TanamSromlebi,
romlebic
CarTulebi
arian organisaoperacio
_ ideologia.
zaciis warmoebuli ZiriTadi produqtis an momsaxurebis SeqmnaSi


teqnostruqtura – teqnikuri mxardaWera, romelic ar warmoadgens organizaciis
rogor unda gamoviyenoTZiriTad
modeli saqmianobas (ZiriTadad, dakavebulia organizaciis
procedurebis standartizaciiT). isini analitikosebi arian, romlebic
imisTvis, rom mincbergis
modeli
kompaniam gamoiyenos Tavisi
gegmaven dakonfiguraciebis
akontroleben sxvebis
samuSaos.
struqturis/qvedanayofebis analizisa da xelaxla dasaproeqteblad, man, pirvel
gundi –ZiriTadi
administraciuli
da arapirdapiri
damxmare kompaniis
rigSi, unda daadginos
samSeneblomxardaWera
blokebi. mincbergis
momsaxurebebi
mtkicebiT, yoveli
kompania Sedgeba 6 ZiriTadi samSeneblo blokisgan, kerZod:
mincbergis models mogvianebiT daemata meeqvse bloki:
1. strategebis gundi/strategiuli mwvervali _ menejmentis umaRlesi done/
– organizaciis Rirebulebebi
 ideologia
marTvis umaRlesi
rgoli;
2. saSualo xazi _ saSualo donis menejmenti/marTvis saSualo rgoli;
sailustracio magaliTi 1 – mincbergis samSeneblo blokebi
3. saoperacio birTvi _ personali, romelic uSualod monawileobs organizaciis
scenari an momsaxurebis SeqmnaSi;
ZiriTadi produqtis

Q kompanias
aqvs xuTi
qarxana,uzrunvelyofs
romlebic awyoben
bavSvis saTamaSoebs
4. teqnostruqtura
_ personali,
romelic
organizaciis
ZiriTadi da
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TiToeuls hyavs
Tavisi warmoebis
menejeri.
warmoebis
xuTi menejeri
saxeobis saqmianobebis
teqnikur
mxardaWeras.
isini
analitikosebi
arian, angaromlebic riSebs
gegmaven
da
akontroleben
sxvebis
samuSaos;
Q warudgens direqtorTa sabWos. TanamSroblebi, romlebic awyoben
saTamaSoebs, angariSvaldebulni arian warmoebis menejerebis winaSe.
5. damxmare gundi/personali _ administraciuli da arapirdapiri momsaxurebebi;
Q-s direqtorebma ganacxades, rom kompaniam `unda Seamciros xarjebi,
6. ideologia _ organizaciis Rirebulebebi/normebi/kultura.
investorebis mogebis gasazrdelad~.
pirveli sami Q-m
samSeneblo
rogorc
wesi, formalur
axlaxan blokis
daiqiravaurTierToba,
samuSaos dizainis
specialisti,
romelmacuf
daiwyo
lebamosilebasSeswavla,
eyrdnoba.Tu
amitom
sqemaze
es
blokebi
erTi
konstruqciis
rogor unda iyos samuSao organizebuli da saxiT
cvlisaris
rogori
modeli iqneba yvelaze efeqturi Q-s produqtiulobis gasazrdelad.
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warmodgenili. teqnostruqtura da damxmare gundi, romlebic sqemaze marcxniv
da marjvniv aris naCvenebi, arapirdapir axdens gavlenas kompaniis ZiriTadi
saxeobis saqmianobebze, xolo ideologia (romelic am sqemaze ar aris naCvenebi),
asaxavs kompaniis normebsa da Rirebulebebs (`Zlier kulturas~), romlebic gars
ertymis kompaniis mTel organizaciul garemos da iWreba mis yvela elementSi.
kompaniis zemoaRniSnuli 6 samSeneblo bloki kompaniis Sida faqtorebia, romlebic
gansazRvravs mis evolucias. Tumca, arsebobs aseve mravali gare Zala/faqtori,
magaliTad aqcionerebi, momwodeblebi da momxmareblebi, romelTagan TiToeuli
Taviseburad zemoqmedebs kompaniaze.
mas Semdeg, rac dadgindeba kompaniis ZiriTadi organizaciuli samSeneblo
blokebi, unda gaanalizdes maTi koordinaciis meqanizmebi da SemuSavdes
(saWiroebis SemTxvevaSi) axali Sesaferisi meqanizmebi. koordinaciis gansxvavebuli
meqanizmebis pirobebSi kompaniis saboloo struqtura SesaZloa sruliad
gansxvavebuli iyos. garda amisa, Tu kompanias ara aqvs romelime saWiro
koordinacia, maSin kompaniaSi xSirad warmoiSoba politikanoba, radgan kompaniis
sxvadasxva qvedanayofi Taviseburad cdilobs arsebuli vakuumis Sevsebas da
danarCen qvedanayofebze dominirebis miRwevas, rasac konfliqtebi mohyveba.
mincbergi gamoyofs koordinaciis 6 meqanizms.
konfiguracia koordinaciis ZiriTadi
meqanizmi
komerciuli
organizacia

uSualo dakvirveba

meqanikuri
organizacia

samuSaoTa
standartizacia

teqnostruqtura

profesiuli
organizacia
Sereuli
organizacia

unar-Cvevebis
standartizacia
saboloo produqtis
standartizacia

organizaciuli/
saoperacio birTvi
saSualo donis
menejmenti

inovaciuri
organizacia
misioneruli
organizacia

urTierTSewyoba/
misadageba
normebisa da Rirebulebebis standartizacia

damxmare gundi

politikuri
ara
organizacia
mincbergiis konfiguraciebi
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kompaniis ZiriTadi
nawili/samSeneblo
bloki
strategebis gundi

centralizaciis
tipi

ideologia

vertikaluri da
horizontaluri
centralizacia
SezRuduli horizontaluri decentralizacia
horizontaluri
decentralizacia
SezRuduli vertikaluri decentralizacia
SerCeuli decentralizacia
decentralizacia

ara

nebismieri

Semdeg mincbergi acxadebs, rom organizaciuli mowyobis daproeqtebis arsia
iseTi saproeqto parametrebiT manipulacia, rogoricaa, magaliTad samuSaoTa
specializacia, qcevis/qmedebis specializacia, personalis profesiuli momzadebis
mimarTuleba da done, personalis ideologiurad damuSaveba, qvedanayofebis
formireba, qvedanayofebis sidide, dagegmvisa da kontrolis sistema, aseve
damakavSirebeli rgolebi (magaliTad, Tanamdebobrivi poziciebi, miznobrivi
komitetebi, menejerebi da matriculi struqturebi).
Tumca, mincbergis organizaciuli konfiguraciebis modelSi yvelaze mniSvnelo
vani parametria uflebamosilebebis ganawilebis meTodi/meqanizmi mTeli kompaniis
masStabiT. amaSi igulisxmeba yvela tipis decentralizacia, rac, rogorc cxri
lidan Cans, TiToeul organizaciaSi SeiZleba sxvadasxvanairi iyos. dasasrul,

saproeqto parametrebis SerCeva aseve damokidebulia iseT situaciur/SemTxveviT
faqtorebze, romlebsac menejerebi ver akontroleben (magaliTad, dainterese
bul mxareTa sxvadasxva jgufis warmomadgenlebis asaki, maTi ricxovnoba, aseve
teqnikuri sistemis tipi da misi elementebi, romlebic erTobliobaSi warmoqmnis
organizaciis garemos).

daskvnis saxiT
mincbergis ZiriTadi organizaciuli konfiguraciebis saimedoobis gamo,
warmoiSoba riski imisa, rom mis konfiguraciebs gamoiyeneben, rogorc dogmas.
Tumca, arc erTi organizaciisTvis ar aris maincdamainc advili, Tavis Tavi
miakuTvnos zustad ama Tu im konfiguracias, radgan, erTi mxriv, maT ar hyofniT
organizaciuli konfiguraciis gansazRvrisTvis kriteriumebi, meore mxriv,
praqtikaSi bevri organizacia warmoadgens hibrids anu sxvadasxva konfiguraciis
Sereul models. TumcaRa, SeiZleba namdvilad iTqvas _ aranairi mniSvneloba ara
aqvs imas, SesaZlebelia Tu ara, rom esa Tu is organizacia zustad miekuTvnos
mincbergiseul romelime klasifikacias, vTqvaT komerciuls an inovaciurs.
mincbergis modelis mTavari Rirseba is aris, rom igi gvexmareba, naTeli
warmodgena SeviqmnaT organizaciis bunebasa da masSi gamoyenebul koordinaciis
meqanizmebze.
dasasrul, rac mTavaria, mincbergi amtkicebs, rom ar arsebobs organizaciis
marTvis erTaderTi swori meTodi _ is rac kargia/Zalian kargia jeneral
motosisTvis (General Motors), savsebiT ar miesadageba/ar gamoadgeba jois bodi
Sofs (Joe’s Body Shop).

Tavdapirveli statia ganaxlebulia
`buRalteri biznesSi~ modulis
sagamocdo komisiis wevris mier,
2018 wlis dekemberi
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martivi konsolidirebuli finansuri
angariSgebis momzadeba
moduli `finansuri aRricxva~
finansuri aRricxvis modulis saswavlo programaSi Setanilia Semdegi fass-ebis/
bass-ebis principebi:
•

bass 27 _ individualuri finansuri angariSgeba;

•

bass 28 _ investiciebi mekavSire da erTobliv sawarmoebSi;

•

fass 3 _ sawarmoTa gaerTianeba;

•

fass 10 _ konsolidirebuli finansuri angariSgeba.

miaqcieT yuradReba: saswavlo programa ar moicavs erTobliv sawarmoebs, magram
bass 28 gamoiyeneba mekavSire sawarmoebTan mimarTebiT, rac saswavlo programis
nawilia.
am statiaSi yuradRebas gavamaxvilebT konsolidirebuli finansuri angariSgebis
momzadebis zogierT ZiriTad principze, rac studentebma unda icodnen da
aseve ganvixilavT magaliTebs, rogor SeiZleba am principebis codnis Semowmeba,
gamocdaze obieqturi testebis kiTxvebisa da mravalvariantiani kiTxvebis
meSveobiT.
Cveni mizani ar aris, statiaSi movicvaT konsolidaciasTan dakavSirebuli yvela
teqnikuri aspeqti, aramed gvsurs studentebi `SevaiaraRoT~ instrumentebiT,
romlis codnac maT sWirdebaT finansuri aRricxvis modulis sagamocdo
testirebis stilisa da donis ukeT gasagebad.

rogor unda davadginoT mSobeli-Svilobili sawarmoTa urTierToba?
bass 27-Si konsolidirebuli finansuri angariSgeba ganmartebulia, rogorc
`sawarmoTa jgufis finansuri angariSgeba, romelic warmodgenilia, rogorc erTi
sameurneo erTeulis/ekonomkiuri subieqtis finansuri angariSgeba~.
jgufi Sedgeba mSobeli sawarmosa da misi Svilobili sawarmosgan.
Semdeg sqemaze naCvenebia jgufis tipuri struqtura.

mSobeli
80%
26
Svilobili

sqema gviCvenebs, rogor akontrolebs mSobeli sawarmo Svilobil sawarmos. fi
nansuri aRricxvis modulis saswavlo programis farglebSi igulisxmeba, rom
kontroli maSin arsebobs, Tu mSobel sawarmos ekuTvnis meore sawarmos Cveuleb
rivi aqciebis (saaqcio kapitali) 50%-ze meti _ e.i. mSobeli sawarmo Svilobili
sawarmos aqciebis flobiT iRebs (saarCevno) xmis uflebis 50%-ze mets.
Tumca, praqtikaSi arsebobs iseTi SemTxvevebi, rodesac Cveulebrivi aqciebis
50%-ze naklebis flobamac SeiZleba gamoiwvios kontrolis arseboba. fass 10-Si
kontrolis arsebobis dasadgenad gansazRvrulia garkveuli kriteriumebi.
kerZod, aRniSnulia, rom kontroli maSin arsebobs, rodesac investors (mSobel
sawarmos) gaaCnia:
1. uflebamosileba investiciis mimRebTan (investirebul sawarmosTan) mimarTebiT;
2. eqvemdebareba riskebs, romlebic dakavSirebulia investiciis mimReb sawarmoSi
misi monawileobidan cvalebadi Semosavlebis miRebasTan, an gaaCnia amgvari
Semosavlebis miRebis ufleba; da
3. SesaZlebloba imisa, investiciis mimReb sawarmosTan mimarTebiT Tavisi uf
lebamosileba gamoiyenos, investorebis Semosavlebis odenobaze gavlenis
moxdenis mizniT.
kontroli im SemTxvevaSic SeiZleba arsebobdes, rodesac mSobeli sawarmo flobs
sxva sawarmos xmis uflebis naxevars an naxevarze naklebs, Tuki uflebamosilebis
arseboba SeiZleba dadasturdes yvela an ramdenime Semdegi faqtoris arsebobiT:
•

xmis uflebis naxevarze metis flobis uflebamosileba, rac ganmtkicebulia
sxva investorebTan dadebuli xelSekrulebiT;

•

sxva sawarmos finansuri da saoperacio politikis marTvis uflebamosileba,
rac ganmtkicebulia kanonmdeblobiT an saTanado xelSekrulebiT;

•

uflebamosileba imisa, rom daniSnos an gaaTavisuflos direqtorTa sabWos,
an sxva analogiuri mmarTvelobiTi organos wevrTa umravlesoba; an

•

sawarmos SeuZlia zemoqmedeba xmis umravlesobaze direqtorTa sabWos an
sxva analogiuri mmarTvelobiTi organos sxdomebze da es sabWo an organo
akontrolebs sawarmos.

tipur obieqtur testebSi SesaZloa aRwerili iyos sxvadasxva tipis investicia
da Tqven unda gadawyvitoT, es investicia aris Tu ara Svilobili sawarmo _ e.i.
arsebobs Tu ara kontroli. 1-li magaliTi tipuri kiTxvis sailustracio nimuSia.

1-li magaliTi
kompania grin qous sxva kompaniebSi ekuTvnis Semdegi investiciebi:

violeti
amberi
bleqi

saaqcio kapitalis aqciebi

sxva aqciebi

80%
25%
45%

nuli
80%
25%

garda amisa, grin qoum daniSna bleq qous 7 direqtoridan 5 direqtori.
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am investiciebidan, romeli aisaxeba, rogorc Svilobili sawarmo grin qous
konsolidirebul finansuri angariSgebaSi?

a
b
g
d

mxolod violeti
mxolod amberi
violeti da bleqi
yvela maTgani

pasuxi
axla TiToeuli investicia ganvixiloT rigrigobiT, raTa davadginoT, arsebobs
Tu ara kontroli da, maSasadame, konsolidirebul finansur angariSgebaSi isini
unda aisaxos Tu ara, rogorc Svilobili sawarmo.
•

violeti _ Tu SevxedavT saaqcio kapitalis aqciebs, grin qous ekuTvnis
xmisuflebiani aqciebis 50%-ze meti, kerZod, saaqcio kapitalis 80% wili.
aseTi wili mas kontrolis ganxorcielebis SesaZleblobas aZlevs da, amgvarad,
violeti Svilobili sawarmoa.

•

amberi _ yovelTvis unda gaxsovdeT, rom SexedoT saaqcio kapitalis aqciebs,
vinaidan sxva aqciebis umetesobis floba mis mflobels saarCevno xmis uflebas
ar aniWebs. vinaidan grin qous amberis saaqcio kapitalis aqciebis mxolod
25% ekuTvnis, mas ar gaaCnia amberze kontroli da, maSasadame, amberi ar aris
Svilobili sawarmo.

•

bleqi _ Tu mxolod saaqcio kapitalSi kuTvnili wilis cifrs SexedavT,
SeiZleba arasworad ifiqroT, rom bleqi ar aris Svilobili sawarmo, radgan
grin qous xmis uflebis naxevarze naklebi ekuTvnis. Tumca, kiTxvis pirobaSi
naTqvamia, rom grin qoum daniSna kompania bleqis 7 direqtoridan 5 da,
faqtobrivad, mas gaaCnia uflebamosileba am kompaniis saqmianobasTan mimarT
da am uflebamosilebis gamoyenebis SesaZlebloba _ gavlena moaxdinos bleq
qouSi gadawyvetilebebis miRebaze, rac gavlenas moaxdens investorebis, maT
Soris, mis Semosavlebis odenobaze. analizis Sedegad ukve aSkarad Cans, rom
bleqi aris Svilobili sawarmo.

amgvarad, swori pasuxia `g~.

me-2 magaliTi
kompania finqma 20X2 wlis 1 ianvars SeZina kompania skarletis Cveulebrivi saaqcio
kapitalis 80%.
gvaqvs amonaridebi am kompaniebis 20X2 wlis 31 dekembrisTvis momzadebuli
finansuri mdgomareobis angariSgebidan:
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finqi $

skarleti $

moklevadiani aqtivebi _ debitoruli davalianeba

50,000

30,000

moklevadiani valdebulebebi: kreditoruli
davalianeba

70,000

42,000

wlis manZilze ganxorcielebuli savaWro operaciebis Sedegad kompania finqis
debitoruli davalianebis naSTi moicavs kompania skarletisgan misaReb Tanxas,
$4,600-s.

ra Tanxa unda iyos naCvenebi debitorul da kreditorul davalianebasTan
dakavSirebiT, rogorc konsolidirebuli cifri?

a
b
g
d

debitoruli
davalianeba $

kreditoruli
davalianeba $

80,000

112,000

75,400

112,000

74,000

103,600

75,400

107,400

pasuxi:
kiTxvaSi mocemuli informaciidan vxedavT, rom kompania finqi akontrolebs
skarlets. es imas unda niSnavdes, rom umal gaiTvaliswinebT kompania finqisa da
skarletis naSTebis 100%-iT Sekrebas, kontrolis asaxvis mizniT.
Tumca, wlis bolos arsebuli Sidajgufuri naSTebi gamoiricxeba konsolodaci
is dros, radgan konsolidirebuli angariSgeba jgufs warmoaCens, rogorc erT
ekonomikur subieqts/sameurneo erTeuls. jgufis konsolidirebul finansuri
mdgomareobis angariSgebaSi asaxuli unda iyos mxolod is davalianebebi, romle
bic misaRebia/gadasaxadelia jgufis gareT sxva sawarmoebisgan/sawarmoebisTvis.
kompania finqi aCvenebs $4,600 debitorul davalianebas. maSin skarletis indi
vidualur angariSgebaSi unda arsebobdes Sesabamisi (mokorespondento) kredi
toruli davalianeba $4,600. rodesac es naSTebi gamoiricxeba, miviRebT Semdeg
konsolidirebul cifrebs:

debitoruli davalianeba		

($50,000 + $30,000 – $4,600) = $75,400

kreditoruli davalianeba		

($70,000 + $42,000 – $4,600) = $107,400

amgvarad, swori pasuxia `d~. arasworia `a~ pasuxi, radgan am cifrebSi gamoricxuli
ar aris Sidajgufuri naSTebi. arasworia aseve `b~ pasuxic, radgan valdebulebebidan
gamoricxuli ar aris mokorespondento kreditoruli davalianeba.
Tqven ar unda SearCioT `g~ pasuxi, romelSic arasworad aris Sekrebili kom
pania finqis (mSobeli sawarmo) 100% naSTi da skarletis (Svilobili sawarmo)
naSTis mxolod 80%. marTalia, kompania finqs skarletis aqciebis 80% wili
ekuTvnis, magram is 100%-iT akontrolebs skarlets.
yovelTvis gaxsovdeT: konsolidirebuli finansuri mdgomareobis angariSgeba
asaxavs kontrols da ara sakuTrebas. konsolidaciasTan dakavSirebul kiTxveb
Si yvelaze didi, arsebiTi mniSvnelobis Secdoma iqneba, Tu konsolidaciisas
Svilobili sawarmoebis finansuri mdgomareobis angariSgebis monacemebs asa
xavT mSobeli sawarmos sakuTrebis wilis proporciulad, Tu mSobeli sawarmos
sakuTrebis wili 100%-ze naklebia.

ararealizebuli mogebis koreqtireba
kidev erTi tipuri koreqtireba, romelic SeiZleba mogTxovon sagamocdo kiTxvaSi,
aris ararealizebuli mogebis gauqmeba/gamoricxva. araraealizebuli mogeba im
SemTxvevaSi warmoiqmneba, Tu wlis manZilze ganxorcielda Sidajgufuri vaWroba
da Sesabamisi maragi/maragis nawili saangariSgebo periodis bolos jer isev ar
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aris gayiduli jgufis gare momxmareblebze. sanam es maragi ar gaiyideba jgufis
gareT, maragis saxiT arsebuli mogeba ararealizebul mogebad miiCneva da unda
gamoiricxos jgufis angariSebidan.
Semdegi magaliTi exeba zemoaRniSnul koreqtirebas, konsolidirebuli mogebisa
da zaralis angariSgebis konteqstSi.
me-3 magaliTi
kompania farflem 20X1 wlis 1 oqtombers SeiZina kompania silveris xmisuflebiani
saaqcio kapitalis 70%.
Semdeg cxrilSi mocemulia monacemebi zemoxsenebuli kompaniebis im wlis indi
vidualuri mogebisa da zaralis angariSgebebidan, romelic dasrulda 20X2 wlis
30 seqtembers:

amonagebi
realizebuli produqciis TviTRirebuleba
saerTo mogeba

farfle $

silveri $

79,300
(54,990)
24,310

29,900
(17,940)
11,960

wlis ganmavlobaSi farflem silvers saqoneli mihyida $5,000-ad. farfles Tav
dapirvelad es saqoneli nayidi hqonda $4,000-is TviTRirebulebiT. kompania
silvers am saqonlis naxevari wlis bolos isev maragSi aqvs.
ramdeni iqneba im wlis konsolidirebuli amonagebi, romelic dasrulda 20X2 wlis
30 seqtembers?

a
b
g
d

$104,700
$95,230
$108,700
$104,200

pasuxi
marTalia, am kiTxvaze pasuxis gasacemad saWiroa amonaridi konsolidirebuli
mogebisa da zaralis angariSgebidan, magram konsolidaciis principi igivea,
rac me-2 magaliTSi ganvixileT _ jgufi konsolidirdeba imgvarad, TiTqos
erTi sameurneo erTeuli iyos _ monacemebi ikribeba muxlobrivad (100%-iT) da
Sedegad konsolidirebuli angariSgeba gviCvenebs jgufis mier jgufis gareT sxva
sawarmoebTan ganxorcielebuli operaciebis Sedegebs.
amgvarad, `b~ pasuxi ver iqneba swori, radgan arasworad aris Sekrebili farfles
amonagebis 100% da silveris mxolod 70%.
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konsolidaciis procesTan dakavSirebuli meore koreqtireba, romelic gansa
kuTrebul yuradRebas saWiroebs, aris Sidajgufuri savaWro operaciebi. kon
solidirebuli mogebisa da zaralis angariSgebis Sedgenisas yovelTvis unda
vupasuxoT or kiTxvas:
•

wlis manZilze ganxorcielda raime Sidajgufuri savaWro operacia, imis
miuxedavad, wlis bolos saqoneli asaxulia Tu ara isev maragSi? (1-li
safexuri)

•

wlis bolos saqonlis raime nawili darCenilia maragSi? (me-2 safexuri)

am magaliTSi farflem silvers mihyida $5,000-is saqoneli. es Tanxa unda
gamoiricxos konsolidaciisas, imis miuxedavad, saqonlis raime nawili gauyidavi
darCa Tu ara wlis bolos. es imiT aixsneba, rom konsolidirebulma mogebisa da
zaralis angariSgebam unda gviCvenos is amonagebi da realizebuli produqciis
TviTRirebuleba, romelic asaxavs jgufis mier jgufis gareT, sxva sawarmoebTan
ganxorcielebuli operaciebis Sedegebs.
meore safexurze unda gamoviTvaloT anaricxi maragis saxiT arsebuli arareali
zebuli mogebisTvis. miaqcieT yuradReba: marTalia, Cven amas anaricxs vuwodebT,
magram es ar aris valdebuleba, aramed aqtivis (maragis) gasakoreqtirebeli Tanxaa.
farflem miiRo $1,000-is odenobis mogeba (amonagebi $5,000 _ TviTRirebuleba
$4,000). vinaidan saqonlis mxolod naxevaria darCenili maragSi, maragis Rire
buleba gadidebuli iqneba am mogebis naxevari sididiT, rac aris $500. (SeniSvna:
finansuri aRricxvis modulis bevr sagamocdo kiTxvaSi SeiZleba dagWirdeT
mogebis gamoTvla fasnamatiT an marJiT, kiTxvaSi mocemuli informaciis safuZ
velze. am detalebs Cvens statiaSi ar ganvixilavT).
konsolodaciis koreqtireba gviCvenebs, rom jgufma miiRo $500 mogeba im saqon
lidan, romelic ar gayidula jgufis gareT sxva sawarmoebze. faqtobrivad, Tu
Tqven konsolidaciisas maragis saxiT arsebuli ararealizebuli mogebis koreq
tirebas ar gaiTvaliswinebT, angariSgebaSi asaxuli iqneba $500 mogeba, romelic
jgufma maragis Tavis Tavze gayidvidan miiRo! amis Sedegad gadidebuli iqneba
jgufis maragis Rirebuleba finansuri mdgomareobis angariSgebaSi da mogeba _
mogebisa da zaralis angariSgebaSi.
es koreqtireba buRaltrulad gatardeba Semdegnairad:
debeti: realizebuli produqciis TviTRirebuleba

$500

krediti: maragi (finansuri mdgomareobis angariSgeba) $500
Tumca, Tu yuradRebiT waikiTxavT kiTxvas, mixvdebiT, rom ararealizebuli
mogebis gamoricxva ar aris `saWiro pasuxi~, radgan konsolidirebuli amonagebis
Sesaxeb gekiTxebian.
amgvarad, konsolidirebuli amonagebi gamoiTvleba ase:
$79,300 + $29,900 – $5000 = $104,200
maSasadame, swori pasuxia `d~.
Tu SegekiTxebodnen, ramdenia realizebuli produqciis TviTRirebuleba, swori
pasuxi ase unda gamogeTvalaT:
$54,990 + $17,940 + $500 – $5,000 = $68,430
ararealizebuli mogebis anaricxi axla isev davumateT realizebuli produqciis
TviTRirebulebas, ris Sedegadac Semcirdeba/gauqmdeba mogeba (faqtobrivad, Cven
gavakoreqtireT saboloo maragi, romelic realizebuli produqciis TviTRire
bulebis Semadgeneli erT-erTi cifria/nawilia).
SeniSvna: `a~ pasuxi swori ar aris, vinaidan amonagebis gamoTvlaSi sworad aris
gamoricxuli Sidajgufuri gayidva, magram arasworad aris damatebuli ararea
lizebuli mogebis koreqtirebis Tanxa $500 ($79,300 + $29,900 – $5,000 + $500
= $104,700).
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arc `g~ pasuxi aris swori, radgan gamoTvlebSi gamotovebulia erTi cifri _
gamoricxuli ar aris Sidajgufuri gayidva $5,000 da mis nacvlad gamoTvlebSi
CarTulia (arasworad) ararealizebuli mogebis anaricxi $500 ($79,300 + $29,900
– $500 = $108,700).
rogor gamoiTvleba gudvili?
finansuri aRricxvis modulis sagamocdo kiTxvebSi SeiZleba SegxvdeT kidev erTi
tipuri davaleba _ gudvilis gamoTvla.
am modulis saswavlo programis mixedviT, mxolod sruli gudvilis meTodis (gudvlis
sruli formulis) codna mogeTxovebaT da sruli gudvili gamoiTvleba Semdegnairad:
$
(1)
gadacemuli kompensaciis realuri Rirebuleba
X

(1) plus

aramakontrolebeli wilis realuri Rirebuleba

X

(3) minus

wminda aqtivebis realuri Rirebuleba SeZenisas
gudvili SeZenisas

X
X

gudvilis gamoTvla SeiZleba dagWirdeT obieqturi testis kiTxvaSi, Tumca uf
ro mosalodnelia, rom geqnebaT mravalvariantiani kiTxva, sadac gamoiTvliT
gudvilis Semadgeneli TiToeuli komponentis cifrs _ TviTRirebuleba, arama
kontrolebeli wili da wminda aqtivebi.
im SemTxvevaSic ki, Tu Cven saaqcio kapitalis 80% gvekuTvnis, sruli gudvilis
meTodis dros gudvilis 100% gamoiTvleba konsolidirebuli finansuri mdgoma
reobis angariSgebisTvis. es meTodi SesabamisobaSia sxva aqtivebisTvis dadgenil
midgomasa da kontrolis cnebasTan. swored amitom aramakontrolebeli wilis
realuri Rirebuleba unda gaviTvaliswinoT gudvilis gamoTvlaSi (ixileT me-4
magaliTi, romelic warmoadgens gudvilTan dakavSirebul tipur mravalvarian
tian kiTxvas).

me-4 magaliTi
red qoum 20X2 wlis 1 ianvars SeiZina blu qous Cveulebrivi saaqcio kapitalis
($1-iani 40,000 aqcia) 80%, risTvisac TiTo aqciaSi gadaixada $3.50 naRdi fuli.
SeZenis momentisTvis aramakontrolebeli wilis realuri Rirebuleba iyo $30,000,
xolo SeZenili wminda aqtivebis realuri Rirebuleba _ $125,000.
ra sididis gudvili unda aisaxos konsolidirebul finansur angariSgebaSi blu
qous SeZenasTan dakavSirebiT?
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a

$17,000

b

$45,000

g

$42,000

d

$112,000

pasuxi:
gudvilis gamoTvlis meTodis codnis Semowmeba SesaZlebelia mravalnairad.
gamocdaze muSaoba yovelTvis daiwyeT kiTxvis moTxovnis yuradRebiT
wakiTxviT, raTa gaigoT, ris gakeTebas gTxoven. am kiTxvaSi gTxoven SeZenisas

warmoqmnili gudvilis gamoTvlas, sxva kiTxvebSi SeiZleba mogTxovon investiciis
TviTRirebulebis gamoTvla, romelic unda aisaxos mSobeli sawarmos sabuRaltro
wignebSi.
Tu rigrigobiT vixilavT gudvilis TiToeul komponents, pirveli rigSi, unda
davadginoT, ramdeni gadaixada mSobelma kompaniam Svilobil kompaniaze kont
rolis SesaZenad. am kiTxvaSi red qoum kontrolis mosapoveblad TiTo aqciaSi
gadaixada $3.50 naRdi fuli.
SeniSvna: red qoum SeiZina mxolod blu qous aqciebis 80%, amitom gadacemuli
kompensacia iqneba 80% x 40,000 = 32,000 x $3.50 = $112,000.
Tu SegekiTxebodnen, ra sididis iqneba investiciis TviTRirebuleba, romelic
unda aisaxos mSobeli kompaniis sabuRaltro wignebSi, es iqneboda swori pasuxi,
anu `d~, am kiTxvaSi ki es pasuxi CarTulia, rogorc mravalvariantiani kiTxvis
damabneveli varianti (distraqtori).
meore, mas Semdeg, rac davadgenT Svilobil kompaniaze kontrolis SesaZenad ga
dacemuli kompensaciis odenobas, unda ganvsazRvroT aramakontrolebeli wilis
realuri Rirebuleba. am kiTxvaSi mocemuli gaqvT aramakontrolebeli wilis
realuri Rirebuleba. amitom Cvens gamoTvlebSi dagvWirdeba mxolod am cifris
mimateba gadacemuli kompensaciis cifrisTvis. mravalvariantian kiTxvebSi, sa
varaudod, mocemuli geqnebaT aramakontrolebeli wilis Rirebuleba, rac unda
gamoviyenoT 8,000 aqciis mimarT, romlebic red qous ar SeuZenia.
gamoTvlis bolo etapze aucilebelia gavigoT mTeli SeZenili wminda aqtivebis
(100%) realuri Rirebuleba SeZenisas. am kiTxvaSi es cifric mocemuli gaqvT da
isRa dagvrCenia, saTanadod gaviTvaliswinoT es informacia gudvilis gamoT
vlaSi. sxva mravalvariantian kiTxvebSi SeiZleba ufro bevri samuSao gqondeT
Sesasrulebeli wminda aqtivebis realuri Rirebulebis dasadgenad SeZenis Ta
riRis mdgomareobiT.
axla ukve SegviZlia gudvilis gamoTvla:

$
gadacemuli kompensacia
plus aramakontrolebeli wili
gamoklebuli wminda aqtivebis realuri Rirebuleba SeZenisas
gudvili SeZenisas

112,000
30,000
142,000
(125,000)
17,000

maSasadame, swori pasuxia `a~.
SeniSvna: `b~ pasuxSi ignorirebulia is faqti, rom red qoum SeiZina mxolod
aqciebis 80% da arasworad aris gamoTvlili investiciis TviTRirebuleba 40,000
x $3.50 = $140,000. amis gamo, gudvilis cifric araswori gamodis $140,000 +
$30,000 _ $125,000 = $45,000.
arasworia aseve pasuxi `g~, radgan, marTalia, sworad aris gamoTvlili investiciis
TviTRirebuleba $142,000 = $112,000 + aramakontrolebeli wili $30,000, magram
gudvilis gamoTvlaSi arasworad aris gamoklebuli wminda aqtivebis wili
SeZenisas (80% x $125,000), nacvlad misa, rom gamoklebuli yofiliyo mTeli wminda
aqtivebis realuri Rirebuleba SeZenisas (gudvilis gamoTvla sruli formuliT!)
da, Sesabamisad, gudvilis cifric arasworia _ $42,000.
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ras aRniSnavs mekavSire sawarmo da rogor gamoiyeneba kapital-meTodi
Cven statia daviwyeT imis axsniT, rogor unda dagvedgina Svilobili sawarmo.
finansuri aRricxvis modulis saswavlo programa moicavs mxolod mekavSire
sawarmos ganmartebas, mekavSire sawarmos dadgenas da kapital-meTodis principis
aRweras.
bass 28-Si _ `investiciebi mekavSire da erTobliv sawarmoebSi~ _ mekavSire sawar
mo ganmartebulia Semdegnairad _ `mekavSire aris sawarmo, romelzec investors
gaaCnia mniSvnelovani gavlena~, xolo mniSvnelovani gavlena Semdegnairia:
`investoris mier investirebuli sawarmos finansuri da saoperacio politikis
gadawyvetilebebis miRebaSi monawileobis ufleba, rac ar gulisxmobs investoris
mier am politikaze kontrolis an erToblivi kontrolis uflebas~. (bass 28, p.3).
bass 28-Si aseve aRniSnulia, rom Cveulebrivi (xmisuflebiani) aqciebis 20%-is
an metis floba SeiZleba miCneuli iyos mniSvnelovani gavlenis arsebobad, Tuki
ar arsebobs sarwmuno mtkicebuleba imisa, rom es ar Seesabameba sinamdviles.
gamocdaze mniSvnelovani gavlenis arsebobis indikatorad unda gamoiyenoT
xmisuflebiani aqciebis 20-50% diapazoni. Tumca, unda darwmundeT, rom gaecaniT
kiTxvaSi mocemul nebismier sxva informaciasac, romelic exeba monawileobas an
sxva tipis wilebs (ix. me-5 magaliTi).
piriqiT, garkveul garemoebebSi, mniSvnelovani gavlenis arseboba SeiZleba das
turdebodes im SemTxvevaSic, Tu sawarmos SeZenili aqvs xmis uflebis 20%-ze
naklebi, kerZod, erTi an ramdenime Semdegi faqtiT:
•

investoris warmomadgenlis arseboba investirebuli sawarmos direqtorTa
sabWoSi an sxva analogiur mmarTvelobiT organoSi;

•

monawileobis miReba politikis gansazRvris procesSi;

•

sawarmosa da investirebul sawarmos Soris ganxorcielebuli arsebiTi
operaciebi;

•

mmarTveli personalis urTierTgacvla; an

•

mniSvnelovani teqnikuri informaciis mowodeba.

mas Semdeg, rac davadgenT mekavSire sawarmos arsebobas, Cven ar movaxdenT misi
finansuri angariSgebis muxlobrivad konsolidacias, rogorc amas vakeTebT
Svilobili sawarmoebis SemTxvevaSi _ vinaidan investors (mSobel sawarmos) am
sawarmoze ara aqvs kontroli. kapital-meTodiT aRricxva igive procesi ar aris,
rac konsolidacia.
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mekavSire sawarmos aRricxvisTvis unda gamoviyenoT kapital-meTodi, rac imas
niSnavs, rom mSobeli sawarmo konsolidirebul finansur angariSgebaSi asaxavs
ubralod Tavis wils mekavSire sawarmos saqmianobis SedegebSi. konsolidirebul
mogebisa da zaralis angariSgebaSi mekavSire sawarmodan dividndebis saxiT
miRebuli Semosavali Canacvldeba erTi axali striqonis SemotaniT, romelic
gviCvenebs wils mekavSire sawarmos mogebaSi da aseve iqneba dasaTaurebuli `wili
mekavSire sawarmos mogebaSi~. es pozicia ganTavsdeba uSualod Semdegi poziciis
win `konslodirebuli mogeba dabegvramde~.
konsolidirebul finansuri mdgomareobis angariSgebaSi mekavSire sawarmoSi
kuTvnili investicia naCvenebia erTi cifriT _ `investicia mekavSire sawarmoSi~
saTauris qveS, grZelvadiani aqtivebis ganyofilebaSi. igi gamoiTvleba Semdeg

nairad: investiciis TviTRirebuleba + mSobeli sawarmos wili SeZenis Semdgom
gaunawilebel mogebaSi (e.i. mogebaSi, romelic mekavSire sawarmom miiRo mas Sem
deg, rac mSobelma sawarmom masze moipova mniSvnelovani gavlena.)
gaxsovdeT: kapital-meTodi aris makavSire sawarmoSi flobili investiciis
konsolidirebul finansur angariSgebaSi asaxvis meTodi. am meTodis gamo
sayeneblad, mSobel sawarmos unda evalebodes konsolidirebuli finansuri
angariSgebis momzadeba (e.i. mas unda hqondes sul mcire erTi Svilobili sawarmo
mainc).

me-5 magaliTi
indigo qous kuTvnili qvemoT CamoTvlili investiciebidan, romeli unda
aRiricxos kapital-meTodiT konsolidirebul finansur angariSgebaSi?
kompania grin qous xmis uflebis armqone privilegiuri aqciebis 30%.
kompania blu qous Cveulebrivi saaqcio kapitalis 18% da, garda amisa, indigo
qous aqvs blu qous direqtorTa sabWoSi 5 adgilidan 2.
kompania red qous Cveulebrivi saaqcio kapitalis 45% da, garda amisa, indigo
qous aqvs red qous direqtorTa sabWoSi 6 adgilidan 4.

a

mxolod 1-li da me-2

b

mxolod me-2

g

mxolod 1-li da me-3

d

mxolod me-2 da me-3

pasuxi:
1-li gancxadeba. marTalia, 30% wili Tavsdeba 20-50% diapazonSi, magram es 30%
aris wili xmis uflebis armqone privilegiur saaqcio kapitalSi. bass 28-is
Tanaxmad, amgvari wili indigo qous ar aZlevs mniSvnelovan gavlenas grin qouze
da, maSasadame, grin qou ar aris mekavSire sawarmo da konsolidaciisas ar unda
aisaxos kapital-meTodiT.
me-2 gancxadeba. marTalia, indigo qous ekuTvnis Cveulebrivi saaqcio kapitalis
mxolod 18%, magram daskvnis gamosatanad ar unda gaviTvaliswinoT marto
Cveulebriv saaqcio kapitalSi kuTvnili wili, rogorc ukve zemoT aRvniSneT,
aramed unda gavaanalizoT, SesaZlebelia Tu ara, rom indigo qou axorcielebdes
mniSvnelovan gavlenas. direqtorTa sabWoSi 5 adgilidan 2 adgilis qona indigo
qous aZlevs blu qous gadawyvetilebebis miRebaze gavlenas, magram ara kontrols.
maSasadame, blu qou aris mekavSire sawarmo da unda aRiricxos kapital-meTodiT.
me-3 gancxadeba. ar SexedoT marto imas, rom indigo qous kuTvnili wili 45%-ia da
sxva faqtebis gauTvaliswineblad ar ifiqroT, rom is iqneba mekavSire sawarmo. Tu
gaviTvaliswinebT indigo qous SesaZleblobas direqtorebis daniSvnis sakiTxSi,
kerZod, im faqts, rom red qous 6 direqtoridan 4 indigo qous daniSnulia, amgvari
situacia, faqtobrivad, indigo qous aZlevs kontrolis SesaZleblobas am kompaniis
gadawyvetilebebis miRebaze. maSasadame, vinaidan mas aqvs uflebamosilebac da
kontrolic, naTelia, rom red qou, faqtobrivad, Svilobili sawarmo yofila.
aqedan gamomdinare, unda moxdes misi angariSgebis muxlobrivad konsolidacia
jgufis angariSebSi da ar unda aRiricxos kapital-meTodiT.
amgvarad, swori pasuxia `b~ _ mxolod me-2.
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daskvnis saxiT
gamomcdelis rCevebi
gaxsovdeT, rom modulSi `finansuri aRricxva~ konsolidaciis principebis gasa
gebad saWiroa kargi, myari platforma. Tqven bevri unda ivarjiSoT konsolida
ciasTan dakavSirebul kiTxvebze, romlebic mocemuli gaqvT saxelmZRvanelosa
da savarjiSoebis krebulSi, maT Soris tipur sagamocdo kiTxvebze.
garda amisa, gaiTvaliswineT, rom srul, vrcel kiTxvebze varjiSi Zalian dagex
marebaT konsolidaciis principebisa da procesis ukeT gagebaSi da, cxadia, ufro
ukeT da swrafad upasuxebT obieqtur testebsa da mravalvariantian kiTxvebs.
gamocdaze gaxsovdeT:
•

yuradRebiT waikiTxeT kiTxvebis moTxovnebi da kargad gaicnobiereT, ris
gakeTebas iTxoven Tqvengan;

•

ifiqreT konsolidaciis procesis Sesaferis gaangariSebebze, an amonaridebze,
romlebic SeiZleba dagexmaroT;

•

Tqven TviTon gamoiTvaleT, rac migaCniaT swor cifrad, sanam SexedavT
kiTxvaSi mocmul variantebs _ yuradRebiT iyaviT, distraqtorebs ar misceT
Tqveni `gamoWeris~ saSualeba, amitom guldasmiT SeasruleT gaangariSebebi;

•

xelaxla gadaikiTxeT kiTxva, raTa kidev erTxel darwmundeT, rom sworad
gaigeT, ras iTxoven Tqvengan da SeamowmeT Tqveni pasuxi, Tu Tqveni Tavda
pirveli gaangariSeba pasuxebis arc variants ar emTxveva.
statia moamzada finansuri aRricxvis modulis
sagamocdo komisiis wevrma,
Jurnali `Student accountant~,
2018 wlis ivnisi

ucxoeli momxmareblebis debitoruli
davalianebebis (moTxovnebis) marTva
moduli `finansuri marTva~
ucxoeli momxmareblebis (sagareo) debitoruli davalianebis angariSebis mar
TvasTan zogierTi iseTi problemaa dakavSirebuli, romelsac sawarmo ar awydeba
qveynis farglebSi arsebul momxmareblebTan urTierTobisas.
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Tu momxmarebeli sxva qveyanaSi imyofeba, romelsac gansxvavebuli iuridiuli
sistema aqvs, gamyidvel sawarmos uWirs debitoruli davalianebis amoReba, Tu
momxmareblis davalianebis naSTi gadavadebuli aRmoCndeba. cxadia, SesaZlebelia,
sawarmo ubralod endos ucxoeli momxmareblis keTil nebas, ar moiTxovos raime
damatebiTi uzrunvelyofa da imedi hqondes, rom is davalianebas gadauxdis
dadgenil vadaSi (sakredito periodSi). amgvar midgomas `Ria angariSis~ meTods
uwodeben da masTan dakavSirebulia valis gadauxdelobis riski. amitom zogierTi
eqsportiori sawarmosTvis amgvari donis riskis sakuTar Tavze aReba SesaZloa
miuRebeli iyos.
praqtikaSi arsebobs zemoaRniSnuli riskis Semcirebis ramdenime saSualeba/
meTodi.

ucxoeli momxmareblebis debitoruli davalianebebis Semcireba
eqsportior sawarmos ucxoeli momxmareblebis debitoruli davalianebebis
Semcireba SeuZlia miwodebuli saqonlisTvis saavanso gadaxdis moTxovniT,
mTlianad an nawilobriv. miuxedavad am meTodis aSkara upiratesobisa, yovelTvis ar
aris SesaZlebeli misi gamoyeneba, radgan avansad gadaxdas SeiZleba momxmareblebi
ar daeTanxmon, gansakuTrebiT im SemTxvevaSi, Tu konkurenti momwodebelebi/
gamyidvelebi saqonels kreditiT (ganvadebiT) yidian.
amitom praqtikaSi ufro xSirad sxva meTodebs iyeneben. magaliTad, gamyidvels
(eqsportior sawarmos) SeuZlia bankTan molaparakeba, raTa man ucxoeli
momxmareblebis davalianeba imaze ufro adre daufinansos (gadauxados), vidre
mas unda mieRo vali Cveulebriv xelSekrulebis pirobebiT.
forfeitingi
ucxoeli momxmareblebis debitoruli davalianebis Semcirebis erT-erTi SesaZlo
meTodia forfeitingi. igi iTvaliswinebs finansuri agentis (forfeiteris) mier
gamyidveli sawarmosgan sagareo debitoruli davalianebis yidvas. forfeiteri
Tavis Tavze iRebs garigebasTan dakavSirebul mTel sakredito risks (gamyidvelis
pasuxismgeblobis gareSe) da amitom igi gamyidveli sawarmosgan debitorul
davalianebas fasdaTmobiT yidulobs. SeZenili debitoruli davalianeba
formdeba, rogorc savalo instrumenti (magaliTad, rogorc gadasapirebeli
Tamasuqi), romlis gayidvac SesaZlebelia savaluto birJaze.
es meTodi mimzidvelia eqsportiori sawarmosTvis, radgan debitoruli dava
lianebis myidveli (forfeiteri) gamyidvels ver mosTxovs Sesabamisi Tanxis
dafarvas im SemTxvevaSi, Tu movale (momxmarebeli) ar Seasrulebs Tavis val
debulebebs. Tumca, amave mizeziT forfeitingi sxva meTodebisgan gamoirCeva
gacilebiT maRali RirebulebiT.
Cveulebriv, forfeitingi gamoiyeneba didTanxiani debitoruli davalianebisTvis
(romelic aRemateba $250,000-s) da, amasTan, mxolod Tavisuflad konvertirebadi
ZiriTadi valutebis SemTxvevaSi. rogorc wesi, am meTodisTvis gamoiyeneba mxolod
saSualo an grZelvadiani garigebebi.
akreditivi
sagareo debitoruli davalianebis Semcirebis kidev erTi meTodia akreditivi,
romlis meSveobiT SesaZlebelia eqsportiori sawarmos riskis minimumamde dayvana
da gamyidvel sawarmos uzrunvelyofs garantiiT, rom igi anazRaurebas miiRebs
miwodebuli saqonlisTvis an momsaxurebisTvis.
akreditivis gaformeba ramdenime etapis meSveobiT xdeba.
1. mxareebi aTanxmeben saqonlis an momsaxurebis gayidvis/miwodebis pirobebs;
2. myidveli (importiori) Tavis banks mimarTavs TxovniT, rom gaxsnas (gaaformos)
akreditivi gamyidvelis (eqsportioris) saxelze;
3. akreditivi gaixsneba gamyidvelis bankisTvis, rac uzrunvelyofs imis garantias,
rom gamyidvels gadauxdian Tanxas maSinve, rogorc ki Sesruldeba akreditivSi
gansazRvruli yvela piroba. rogorc wesi, es pirobebi iTvaliswinebs
saqonlis transportirebisa da miwodebis garkveuli dokumentaciis wardgenas
bankisTvis garkveul vadaSi/winaswar dadgenil TariRamde;
4. saqoneli egzavneba momxmarebels, xolo transportirebis dokumentacia ki
momxmareblis (myidvelis) banks;
5. amis Semdeg momxmareblis banki aformebs sabanko aqcepts;
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6. gamyidvels (eqsportiors) SeuZlia, bankis aqcepti Seinaxos debitoruli
davalianebis dafarvis vadis dadgomamde, an gayidos savaluto birJaze
fasdaTmobiT.
rogorc vxedavT, akreditivis gaformebis process didi dro sWirdeba, amitom
aucilebelia am meTodis gamoyenebisas drois faqtoris gaTvaliswineba da
akreditivis gaformebis procesis dawyeba saqonlis an momsaxurebis gayidvamde.
amis gamo, rogorc wesi, akreditivs, ZiriTadad, im SemTxvevaSi iyeneben, rodesac
gadauxdelobis riski sakmaod maRalia.
meore mxriv, am meTodis gamoyenebisas gasaTvaliswinebelia sxva faqtoric _
bankma akreditivis gaformebaze SeiZleba uari uTxras Tavis klientebs (anu
importior sawarmoebs), romelTac cudi sakredito istoria aqvT, an saerTod
ara aqvT sakredito istoria. akreditivis gaformeba dakavSirebulia bankis
klientebis mniSvnelovan danaxarjebTan da, garda amisa, zRudavs maTi moqmedebis
moqnilobas _ akreditivis pirobebis Sesabamisad, isini valdebulebi arian, banks
Tanxa gadauxadon maSinac ki, Tundac maT ar hqondeT sakmarisi fuladi saxsrebi
akreditiviT gaTvaliswinebuli gadaxdis TariRisTvis.
amasTan, eqsportiori gamyidveli sawarmo akreditiviT fulis gadaxdas miiRebs
mxolod akreditivSi miTiTebuli pirobebis Sesrulebis Semdeg, magaliTad, Tu
is banks warudgens zustad im dokumentebs, romlebic miTiTebulia akreditivis
pirobebSi. es ki imas niSnavs, rom akreditivi icavs orive mxares _ myidvelsac
da gamyidvelsac. amasTan, gamyidveli ver miiRebs/ver moiTxovs gadaxdas im
SemTxvevaSi, Tu, magaliTad saqoneli gaigzavna TviTmfrinaviT, magram akreditivis
pirobaSi miTiTebuli iyo, dokumentaciis wardgena sazRvao gadazidvis Sesaxeb.
Semxvedri vaWroba
Semxvedri vaWrobis meTodis farglebSi, fuladi saxsrebiT angariSsworebis
nacvlad, erTi saxis saqoneli an momsaxureba icvleba meore saxis saqonelze an
momsaxurebaze.
Semxvedri vaWrobis meTodis erT-erTi upiratesoba isaa, rom igi sawarmoebs sa
Sualebas aZlevs, ar daxarjon fuli da mainc gavidnen ucxour bazrebze, rasac,
sxva SemTxvevaSi, savaraudod, isini ver SeZlebdnen.
am meTodis ZiriTadi naklovaneba isaa, rom SesaZloa gaurkveveli iyos sanacvlod
miRebuli saqonlis an momsaxurebis Rirebuleba, gansakuTrebiT im SemTxvevaSi,
rodesac xSirad icvleba fasi im saqonlis, romelic gacvlis Sedegad unda miiRos
sawarmom (`gamyidvelma~). garda amisa, Semxvedri vaWrobis meTods sxva naklova
nebebic axasiaTebs. rTulia amgvar gacvlis pirobebze molaparakeba da, garda
amisa, saqonlis lojistikasTanac problemebia dakavSirebuli, gansakuTrebiT im
SemTxvevaSi, rodesac Semxvedri vaWrobis garigebaSi orze meti mxare monawileobs.
eqsportis sakredito dazRveva

38

eqsportis sakredito dazRveva sawarmos icavs ucxoeli momxmareblis gadauxde
lobis riskisgan. eqsportiorebs SeuZliaT, ucxoeli momxmareblebis debitoruli
davalianeba daicvan sxvadasxva saxis riskisgan, romelsac SeuZlia gadauxdelobis
gamowveva.
eqsportis sakredito dazRveva, rogorc wesi, gamyidvels icavs/azRvevs magaliTad,
komerciuli riskebisgan _ myidvelis/momxmareblis gakotrebis an gaWianurebuli
gadaxdis riskisgan da aseve garkveuli politikuri riskebisganac, ramac SeiZleba
gamoiwvios gadauxdeloba (rogoricaa, magaliTad omi, masobrivi areuloba da

revolucia). amasTan, eqsportis sakredito dazRvevis meSveobiT SesaZlebelia
Tavis dacva valutis arakonvertirebadobisgan da importis an eqsportis ope
raciebTan dakavSirebuli kanonmdeblobis moTxovnebis cvlilebisgan.
amgvarad, eqsportis sakredito dazRveva gamyidvels exmareba gadauxdelobis
riskis SemcirebaSi, Tumca, am meTods garkveuli naklovanebebic axasiaTebs, maT
Soris SedarebiT didia gadasaxdeli sadazaRvevo premiis Tanxa da dazRveva,
rogorc wesi, mTlianad ar faravs sagareo gayidvebis Rirebulebas.
eqsportis faqtoringi
eqsportis faqtoringis farglebSi ucxoeli momxmareblebis debitorul davalia
nebasTan mimarTebaSi faqtori (faqtoringuli kompania) imave funqciebs asrulebs,
rasac asrulebs saSinao debitorul davalianebasTan mimarTebaSi. Sesabamisad, mas
SeuZlia sawarmos daexmaros fuladi saxsrebis Semosvlis/miRebis gaumjobesebaSi/
daCqarebaSi. Tumca, SesaZlebelia, rom eqsportis faqtoringi ufro mniSvnelovan
danaxarjebTan iyos dakavSirebuli, vidre eqsportis sakredito dazRveva. garda
amisa, zogierT qveyanaSi (gansakuTrebiT ganviTarebad qveynebSi) ar arsebobs am
meTodis gamoyenebis SesaZlebloba.
sxva SesaZleblobebi
myidvel sawarmos SeuZlia adgilobrivi bankisgan moipovos eqsportiori sawar
mosTvis Tanxis gadaxdis garantia, magram amis gakeTeba SeiZleba mxolod im Sem
TxvevaSi iyos mizanSewonili, rodesac myidvel sawarmos ara aqvs eqsportiorze
gavlenis moxdenis SesaZlebloba.
ucxoeli momxmareblebis debitoruli davalianebebis marTvis
zogadi principebi/politika
miuxedavad imisa, rom, rogorc vnaxeT, arsebobs ucxoeli momxmareblebis debi
torul davalianebasTan dakavSirebuli riskebis Semcirebis garkveuli meTodebi,
es eqsportior gamyidvel sawarmos im faqtis ugulebelyofis uflebas ar aZlevs,
rom savaWro krediti unda gasces mxolod gadaxdisunarian momxmareblebze.
gamyidvelma yvelanairi angariSsworeba aucileblad konvertirebad valutaSi unda
moiTxovos da iseTi formiT, romelic nebadarTuli iqneba momxmareblis qveynis
kanonmdeblobiT. es SeiZleba imas niSnavdes, rom, magaliTad gayidvis/miwodebis
gansaxorcieleblad aucilebeli iqneba nebarTvis mopoveba savaluto kontrolis
an importis operaciebTan dakavSirebuli, kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli
sxva moTxovnebis Sesabamisad.
statia moamzada modulis `finansuri marTva~
sagamocdo komisiis wevrma
Jurnali `Student accountant~,
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saba ZaZamia
proeqtebis menejeri
START-BUSINESS SOLUTIONS

IFAC mouwodebs didi oceulis qveynebs,
Seusabamon COVID-19-is sapasuxo qmedebebi
globalur prioritetebs
ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციამ
დიდი ოცეულის ქვეყნების ლიდერებს მოუ
წოდა, შეინარჩუნონ ფოკუსი გრძელვადიან
პროგრესზე, პანდემიის საპასუხოდ გადად
გმული ნაბიჯების პარალელურად.
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ფედერაციამ, რომელიც 3 მილიონამდე ბუ
ღალტერს აერთიანებს მსოფლიოს მასშტა
ბით, აღნიშნა, რომ დიდი ოცეულის ქვეყნები
უდიდეს როლს თამაშობენ ისეთი ინსტი
ტუციებისა და მმართველობის მოდელების
განვითარებაში, რომლებსაც შეუძლია მო
მავალი კრიზისების განჭვრეტა და მათთან
გამკლავება.
„ჩვენ მნიშვნელოვანი რყევების მომსწრენი
ვართ, მსოფლიოში მრავალი სხვადასხვა
მიზეზიდან გამომდინარე. მიუხედავად იმი
სა, რომ პანდემიის საპასუხოდ მოქმედება

აუცილებელია, არ უნდა გადავდგათ ისეთი
ნაბიჯები, რომლებიც სხვა მნიშვნელოვან
გლობალურ პრიორიტეტებსა და პროგრესს
რისკის ქვეშ დააყენებენ.“ _ განაცხადა IFACის აღმასრულებელმა დირექტორმა, კევინ
დანსიმ. „გადაწყვეტილებები, რომლებსაც
ამჟამად ვიღებთ და ნაბიჯები, რომლებსაც
ვდგამთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ძლიერი,
მდგრადი ეკონომიკის შექმნის პროცესში და
იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 21-ე საუკუნის
შესაძლებლობების რეალიზება თითოეული
ადამიანისთვის შესაძლებელი იყოს.“
იმისათვის, რომ გლობალური ეკონომიკა
გამყარდეს პანდემიით გამოწვეული საფრ
თხეების დროს, ბუღალტერთა საერთაშორი
სო ფედერაცია მოუწოდებს დიდი ოცეულის
ლიდერებს:

1.

გააუმჯობესონ მდგრადობა და ინკლუ
ზიურობა;

3. ებრძოლონ რეგულაციურ ფრაგმენტა
ციას;

IFAC-ის მესვეურთა აზრით, COVID-19-ის კრი
ზისი უფრო მდგრად და ინკლუზიურ გლობალურ ეკონომიკაზე გადასვლის აუცილებ
ლობას უსვამს ხაზს. ბიზნესსაზოგადოებამ
და სახელმწიფოებმა ერთად უნდა შეასრულონ მნიშვნელოვანი როლი ამ ტრანსფორ
მაციის განხორციელებაში, რაც გრძელვა
დიანი ღირებულების შექმნას ემსახურება.

რეგულაციური ფრაგმენტაცია გლობალურ
ეკონომიკას წელიწადში $780 მილიარდზე
მეტი უჯდება და აღნიშნული ხარჯი მეტწი
ლად მცირე და საშუალო ბიზნესებს აწევს.
IFAC მოუწ ოდ ებს პოლ იტ იკ ოს ებს რეგ უ
ლაციური პოლიტიკის ჰარმონიზაციისა და
კოორდინაციისკენ იმისთვის, რომ ყველა
საწარმოს ჰქონდეს წარმატების შესაძლებ
ლობა.

2. ფოკუსი საჯარო სექტორის გამჭვირვა
ლობასა და ინტეგრირებულობაზე;
პანდემიის საპასუხო აქტივობებმა უზარ
მაზარი ზრდა გამოიწვია საჯარო სექტო
რის ხარჯვით ნაწილში. საჯარო სექტორის
გამჭ ვირვ ალ ობ ა და ინტ ეგრ ირ ებ ულ ობ ა
აუცილებელ ფაქტორს წარმოადგენს სა
ხელმწიფოებსა და მათ მოქალაქეებს შორის
დადებული სოციალური კონტრაქტის პირ
ნათლად შესრულებაში. IFAC დიდი ოცეულის
ქვეყნებს მოუწოდებს, ზომები გააძლიერონ
ანტი-კორუფციული გეგმების შემუშავების
მიმართულებით, დანერგონ საჯარო სექტო
რის აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარ
ტები და დარიცხვის მეთოდი სახელმწიფოს
ყველა დონეზე.

4. დაუბრუნდნენ გლობალურ კოლაბო
რაციას.
თანამშრომლობისა და კრიზისების მართვის
გლობალური ინსტიტუციები _ როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში _ ახლა განსა
კუთრებით მნიშვნელოვანი არიან. მყარი,
სამ ართ ლიან ი და მეტ ი კეთ ილდ ღეობ ის
მქონე მომავლის შესაქმნელად აუცილებელია მრავალმხრივი მხარდაჭერა. ორგა
ნიზაციამ დიდი ოცეულის ლიდერებს მოუ
წოდა, ერთად იმუშაონ გლობალური ინსტიტუციების გამოყენებით, რათა განჭვრი
ტონ და გაუმკლავდნენ 21-ე საუკუნის გლო
ბალურ პრობლემებს.

წყარო: accountingtoday.com

saxelmwifoebma balansi unda daicvan
krizisis dros finansebis samarTavad
ACCA, მსოფლიო ბანკი და IFAC აცხადებენ,
რომ საჯარო ფინანსების მართვაში აუცილე
ბელია უკეთესი ფინანსური ინფორმაციისა
და აზროვნების სტილის გამოყენება. ეკო
ნომიკური ინდიკატორები უნდა ატარებდეს
მეტ სიცხადეს იმისათვის, რომ უკეთესად
აღწ ერ ონ საჯ არ ო სექტ ორ ის ფინ ანს ურ ი
მდგომარეობა ტურბულენტურ დროს.
პანდემიიდან გამომდინარე, სახელმწიფოე
ბის მიერ საბიუჯეტო ხარჯვამ მნიშვნელოვ
ნად იმატა და საერთაშორისო სავალუტო
ფონდის პროგნოზით, აღნიშნული ჯამური
მაჩვენებელი $9 ტრილიონს მიაღწევს.
ACCA-ს, მსოფლიო ბანკისა და IFAC-ისთვის
პრობლემატურ საკითხია ის ფაქტი, რომ

საჯარო სექტორის ფისკალური პოლიტიკა
და ინტერვენციები სწორად ვერ აღიწერე
ბა სახელმწიფოთა მიერ იმის გამო, რომ
აღნიშნულთან დაკავშირებით არასწორი
აღრიცხვის მეთოდი გამოიყენება.
30 ივლისს სამი ორგანიზაციის მიერ ერ
თობლ ივ ად გამ ოც ემ ულ ი ანგ არ იშ ი სა
ხელწოდებით „მდგრადი საჯარო ფინან
სები Covid-19-ს დროში“ სახელმწიფოებს
მოუწოდებს ბალანსი დაიცვან ფინანსების
მართვის პროცესში და მეტი ყურადღება
მიაქციონ საჯარო სექტორის ნეტო ღირე
ბულ ებ ას. ზოგ იერთ ისთ ვის აღნ იშნ ულ ი
რეკომენდაცია აღრიცხვის საკასო მეთო
დიდან დარიცხვის მეთოდზე გადასვლას
გულისხმობს.
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ანგ არ იშ ის ავტ ორ ი და ACCA-ის საჯ არ ო
სექტორის პოლიტიკის თავმჯდომარე, ალექს
მეტქალფი აცხადებს: „გლობალური პანდე
მიის კრიზისი შესაძლოა ერთგვარი კატა
ლიზატორი იყოს მრავალი სახელმწიფოს
მიერ აღნიშნული მიდგომის ათვისებაში. ამ
მეთოდს შეუძლია გადაწყვეტილების მიღე
ბის პროცესის გაუმჯობესება, ფისკალური
მიზნების უკეთ განსაზღვრა და სახელმწი
ფოების მიერ ეკონომიკის რეაბილიტაციის
ხელშეწყობა.“
ფინანსების მართის ბალანსის დაცვით სახელმწიფოები სხვადასვა სარგებელს მიი
ღებენ:
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•

მეტი სიზუსტე საჯარო ფინანსების რეა
ლურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით,
რაც გააადვილებს იმის განსაზღვრას, თუ
რამხელა დამატებითი ზემოქმედების
რესურსი გააჩნია სახელმწიფოს;

•

გაუმჯობესებული ფულის ღირებულება
და ფინანსურად მდგრადი გადაწყვეტი
ლებების მიღება;

•

საჯარო სექტორის გამძლეობის ზრდა
და ძირითადი ფინანსური საზომების
ათვისების შესაძლებლობა, რათა გაუმ
ჯობესდეს მენეჯმენტის პროცესი.

მსოფლიო ბანკის მართვის გლობალური
პრაქტიკის დირექტორმა განაცხადა: „პან
დემია მოითხოვს, რომ სახელმწიფოებმა
ერთგვარი ბალანსი დაიცვან ერთი მხრივ
სტანდარტულ ფისკალურ დისციპლინას და
კონტროლს, ხოლო მეორე მხრივ კი სის
წრაფესა და მოქნილობას შორის საჯარო
ფინანსების მართვის პროცესში. იმისათვის,
რომ უკეთესად შევძლოთ რეაბილიტაცია,
ფინანსთა სამინისტროებს სჭირდებათ მრა
ვალი ინსტრუმენტი საჯარო ფულის უკეთ
სამართავად, რათა უზრუნველყონ მოქალა
ქეთა კეთილდღეობა.“
IFAC-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა
კი განმარტა: „ეს გლობალურ საუკეთესო
პრაქტიკას ეხება. ვერც ერთი სახელმწიფო
დამოუკიდებლად ამას ვერ გააკეთებს - პან
დემიის გლობალური ბუნება ამას ცხადყოფს.
გლობალური საუკეთესო პრაქტიკისკენ ნაბიჯების გადადგმა იმას გულისხმობს, რომ
ჩვენ, როგ ორც პროფ ეს იის წარმომად
გენლები, ვსაუბრ ობთ კოლ ეგ ებთ ან და
პოლიტიკოსებთან საჯარო სექტორში ფი
ნანსური ანგარიშგების მომავალზე. პრო
ფესიონალი ბუღალტრები არაფინანსისტ
გად აწყ ვეტ ილ ებ ებ ის მიმღებთ უნდ ა აწ
ვდიდნენ სწორ და სანდო სურათს სექტორის
ფინანსური მდგომარეობის შესახებ.“
წყარო: accaglobal.com

ვებგვერდი, 26/06/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200000000.05.001.019890

საქართველოს კანონი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ
მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №54,
12.10.2010, მუხ. 343) 39-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ს“ და „ტ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„ს) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირს − ციფრული მმართველობის სააგენტოს − ამ სააგენტოს მიერ აღნიშნული
ინფორმაციის საჯარო სამართლის იურიდიული პირისთვის − საჯარო სამსახურის ბიუროსთვის
გადასაცემად, „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“
საქართველოს კანონითა და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით
გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით, მონაცემების ელექტრონული
მიმოცვლის სისტემის ფუნქციონირებისთვის;
ტ) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის
იურიდიულ პირს − ციფრული მმართველობის სააგენტოს − საერთაშორისო ვაჭრობაში ჩართულ
სუბიექტებს შორის დოკუმენტაციის ელექტრონული მიმოცვლის სისტემის ფუნქციონირებისთვის
საჭირო ინფორმაცია“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
12 ივნისი 2020 წ.
N6301-IIს

ვებგვერდი, 22/07/2020
სარეგისტრაციო კოდი
230000000.05.001.019972

საქართველოს კანონი
საქართველოს საბაჟო კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ
მუხლი 1. საქართველოს საბაჟო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.
gov.ge), 04.07.2019, სარეგისტრაციო კოდი: 230000000.05.001.019529) 44-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“
ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) საქართველოს ფარგლების გარეთ შესრულებული ინჟინერია, დამუშავება, საკონსტრუქტორო
და სამხატვრო-დიზაინერული საქმიანობა, მხაზველობითი სამუშაოები, პროექტები, სქემები, ესკიზები
და სხვა სამუშაოები (მომსახურება საქართველოს ფარგლების გარეთ გაწეულად მიიჩნევა, თუ
მომსახურების გაწევის ადგილად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1621 მუხლის საფუძველზე
არ მიიჩნევა საქართველო და ოპერაცია არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით
უკუდაბეგვრას).“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
14 ივლისი 2020 წ.
N6818-რს
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ვებგვერდი, 22/07/2020
სარეგისტრაციო კოდი
240000000.05.001.019974

საქართველოს კანონი
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე

44

მუხლი 1. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს პარლამენტის უწყებები,
1994, №№21−22, მუხ. 455) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 პუნქტი:
„6. ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს
კანონით განსაზღვრულ ერთობლივ საინვესტიციო ფონდებზე.“.
2. 51 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 31 პუნქტი:
„31. „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ავტორიზებული
საინვესტიციო კომპანიის სარეგისტრაციო დოკუმენტის ცვლილების მიზნით დაინტერესებული პირი
წარადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკის თანხმ ობას, გარდა საქართველოს ეროვნული ბანკის სა
მართლებრივი აქტით განსაზღვრული შემთხვევებისა.“.
3. 91 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-11 პუნქტი:
„11. „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაფუძნებული საინ
ვესტიციო კომპანიის (კომანდიტური საზოგადოების) წესდებით შეიძლება განისაზღვროს საზოგადოე
ბის პარტნიორებზე (მათ შორის, კომანდიტებზე) ხმის უფლების გადანაწილების და ამ უფლებით სარ
გებლობის ამ მუხლის მე-10 პუნქტით გათვალისწინებულისგან განსხვ ავებული წესი.“.
4. 131 მუხლის მე-10 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„10. ეს მუხლი არ ვრცელდება კომერციულ ბანკებზე, რომელთა საქმიანობა რეგულირდება
„კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს კანონით, ანგარიშვალდებულ საწარმო
ებზე, რომელთა საქმიანობა რეგულირდება „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კა
ნონით, მზღვეველებზე, რომელთა საქმიანობა რეგულირდება „დაზღვევის შესახებ“ საქართველოს კა
ნონით, საინვესტიციო კომპანიებზე, რომელთა საქმიანობა რეგულირდება „საინვესტიციო ფონდების
შესახებ“ საქართველოს კანონით, და არასახელმწ
 იფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლებზე, რომელთა
საქმიანობა რეგულირდება „არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ“ სა
ქართველოს კანონით.“.
5. მე-14 მუხლის:
ა) 31 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„31. მარეგისტრირებელი ორგანო ვალდებულია საქართველოს ეროვნულ ბანკს დაუყოვნებლივ
მიაწოდოს ინფორმაცია „საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს
კანონის შესაბამისად მოქმედი სისტემის მონაწილე საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების
დარეგისტრირების თაობაზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).“;
ბ) მე-10 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-11 პუნქტი:
„11. ამ მუხლით გათვალისწინებული საწარმოს ლიკვიდაციის წესი არ ვრცელდება „საინვესტიციო
ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაფუძნებულ საინვესტიციო კომპანიასა და
იმავე კანონით განსაზღვრულ ლიცენზირებულ/რეგისტრირებულ აქტივების მმართველ კომპანიაზე.“.
6. 142 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 61 პუნქტი:
„61. მარეგისტრირებელი ორგანო „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორ
განული კანონით განსაზღვრული საფინანსო სექტორის წარმომადგენლების მიმართ, რომელთა
ლიკვიდაციას ახორციელებს საქართვ ელოს ეროვნული ბანკი, შესაბამისი ხარვეზის დადგენის შემ
თხვევაში აღნიშნულის შესახებ წერილობით აცნობებს საქართველოს ეროვნულ ბანკს. ამ პუნქტ
 ით
გათვალისწინებული სუბიექტების ლიკვიდაციის პროცესს საქართველოს ეროვნული ბანკი ახორციე
ლებს „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და საქართველოს
სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესაბამისად.“.
7. 144 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-11 პუნქტი:
„11. ამ მუხლით გათვალისწინებული საწარმოს რეორგანიზაციის წესი ვრცელდება „საინვესტიციო
ფონდების შესახებ“ საქართვ ელოს კანონის შესაბამისად დაფუძნებულ საინვესტიციო კომპანიებზე, თუ
იმავე კანონით ან მის საფუძველზე მიღებული კანონქვემდებარე აქტებით სხვა რამ არ არის განსაზღვ
რული.“.
8. 34-ე მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. კომანდიტური საზოგადოების წესდების მიღების, მასში და სარეგისტრაციო მონაცემებში
ცვლილებების შეტანის უფლება აქვთ მხოლოდ სრულ პარტნიორებს (კომპლემენტარებს).
„საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაფუძნებული საინვესტიციო
კომპანიის (კომანდიტური საზოგადოების) წესდებით ეს უფლება შესაძლებელია აგრეთვე მიენიჭოთ
კომანდიტური საზოგადოების შეზღუდულ პარტნიორებს (კომანდიტებს).

5. თუ სრული პარტნიორი (კომპლემენტარი) გამოთქვამს საწარმოდან გასვლის სურვილს, საწარმოს
მიმართ იხსნება გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება, საწარმოდან გადის ყველა შეზღუდული
პარტნიორი (კომანდიტი) ან საწარმოში შედის ახალი პარტნიორი, საწარმოს მიმართ ხორციელდება
ამ კანონის 144 მუხლის მე-6 და მე-8 პუნქტებით გათვალისწინებული საწარმოს რეორგანიზაციის
ღონისძიებები. ეს წესი არ ვრცელდება „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონის
შესაბამისად დაფუძნებულ საინვესტიციო კომპანიაზე (კომანდიტურ საზოგადოებაზე). საინვესტიციო
კომპანიის კრედიტორების წინაშე არსებული კომპლემენტარის ვალდებულება, რომელიც მისი
წევრობის შეწყვეტამდე წარმოიშვა, მიუხედავად წევრობის შეწყვეტისა, ძალაში რჩება.“.
9. 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. წილის დათმობისას საჭიროა სანოტარო წესით დამოწმებული წერილობითი ხელშეკრულება.
ხელშეკრულების სანოტარო წესით დამოწმება სავალდებულო არ არის, თუ ხელშეკრულების
საფუძველზე შემძენს გადაეცემა „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად
დაფუძნებული საინვესტიციო კომპანიის (კომანდიტური საზოგადოების) წილი.“.
10. 51-ე მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. სააქციო საზოგადოება, რომლის აქციონერთა რაოდენობა 50-ზე მეტია, ვალდებულია
აქციათა რეესტრი აწარმოოს დამოუკიდებელი რეგისტრატორის მეშვეობით, მასთან დადებული
ხელშეკრულების საფუძველზე. თუ აქციონერთა რაოდენობა 50 ან 50-ზე ნაკლებია, საზოგადოებას
შეუძლია აწარმოოს აქციათა რეესტრი თვითონ ან დამოუკიდებელი რეგისტრატორის მეშვეობით, გარდა
„ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ანგარიშვალდებული
საწარმოსი, რომლის აქციათა რეესტრს უნდა აწარმოებდეს დამოუკიდებელი რეგისტრატორი. ეს
პუნქტი არ ვრცელდება „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად
დაფუძნებულ საინვესტიციო კომპანიის ერთეულის მფლობელთა რეესტრის წარმოებაზე, რომელიც
იმავე კანონით განისაზღვრება.“.
11. 53-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 15 პუნქტი:
„15. ამ მუხლით გათვალისწინებული აქციონერის მიერ აქციათა უპირატესი შესყიდვის წესები არ
ვრცელდება „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაფუძნებულ ღია
ან ინტერვალურ საინვესტიციო კომპანიებზე.“.
12. 532 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი:
„4. ამ მუხლით გათვალისწინებული სავალდებულო სატენდერო შეთავაზების წესები არ
ვრცელდება „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაფუძნებულ ღია
ან ინტერვალურ საინვესტიციო კომპანიებზე.“.
13. 534 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 პუნქტი:
„5. ამ მუხლით გათვალისწინებული აქციათა სავალდებულო მიყიდვის წესები არ ვრცელდება
„საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაფუძნებულ ღია ან
ინტერვალურ საინვესტიციო კომპანიებზე.“.
14. 54-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-9 პუნქტი:
„9. ამ მუხლით გათვალისწინებული საერთო კრების მოწვევის, საერთო კრებაზე მონაწილეობის,
ხმის მიცემისა და საერთო კრების კომპეტენციის წესები ვრცელდება „საინვესტიციო ფონდების შესა
ხებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაფუძნებულ საინვესტიციო კომპანიებზე (სააქციო საზოგა
დოებებზე), თუ იმავე კანონით ან მის საფუძველზე მიღებული კანონქვ ემდებარე აქტებით სხვა რამ არ
არის განსაზღვრული.“.
15. 59-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-9 პუნქტი:
„9. ამ მუხლით გათვალისწინებული კაპიტალის გაზრდისა და ახალი აქციების გამოშვების წესი არ
ვრცელდება „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაფუძნებულ ღია
ან ინტერვალურ საინვესტიციო კომპანიებზე.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 90-ე დღეს.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,
14 ივლისი 2020 წ.
N6807-რს
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მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსს (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №54,
12.10.2010, მუხ. 343) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 231 მუხლი:
„მუხლი 231. საინვესტიციო ფონდები
1. საინვესტიციო ფონდი არის საწარმო, რომელიც „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს
კანონის შესაბამისად დაფუძნებულია ერთობლივი საინვესტიციო ფონდის ან საინვესტიციო კომპანიის
სახით.
2. „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, საინვესტიციო ფონდის
მართვასა და ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული საქმიანობა, აგრეთვე საინვესტიციო ფონდისთვის
დეპოზიტარული მომსახურების გაწევა ფინანსურ მომსახურებად განიხილება.
3. ერთობლივი საინვესტიციო ფონდის მიერ მიღებული მოგება და ზარალი განიხილება
ერთობლივი საინვესტიციო ფონდის თითოეული ერთეულის მფლობელის მიერ ერთობლივი
საინვესტიციო ფონდის გარეშე მიღებულ მოგებად და ზარალად, მის მფლობელობაში არსებული
ერთეულის (ერთეულების) ღირებულების პროპორციულად. ამ ნაწილის საფუძველზე ერთობლივი
საინვესტიციო ფონდის ერთეულის მფლობელისთვის მიკუთვნებული ზარალი არ უნდა აღემატებოდეს
მის მიერ საინვესტიციო ფონდში განხორციელებული შენატანის ოდენობას და აქტივების მმართველი
კომპანიისთვის გადახდილ ხარჯებსა და საკომისიოს.
4. ერთობლივი საინვესტიციო ფონდის აქტივების მმართველი კომპანია ვალდებულია თითოეულ
ერთეულის მფლობელს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და საქართველოს ეროვნული ბანკის
ერთობლივი ბრძანებით დადგენილი წესით გაუხსნას საინვესტიციო ანგარიში და აწარმოოს ერთეულის
მფლობელის მოგებისა და ზარალის აღრიცხვა.
5. ერთობლივი საინვესტიციო ფონდის ერთეულის მფლობელის მიერ ერთეულის რეალიზაციით
ან გამოსყიდვით მიღებული ნამეტი შემოსავალი მცირდება იმ ოდენობით, რა ოდენობითაც ეს ნამეტი
შემოსავალი გათვალისწინებულია ამავე ერთეულის მფლობელის დასაბეგრ შემოსავალში ამ მუხლის
მე-3 ნაწილის საფუძველზე.
6. ერთობლივი საინვესტიციო ფონდის ერთეულის მფლობელები დამოუკიდებლად
ახორციელებენ საგადასახადო ანგარიშგებას. ერთობლივ საინვესტიციო ფონდსა და მის აქტივების
მმართველ კომპანიას არ ეკისრებათ ამ კოდექსის 154-ე მუხლით გათვალისწინებული საგადასახადო
აგენტის ვალდებულება.
7. ერთობლივი საინვესტიციო ფონდის ერთეულის მფლობელის მიერ ან მისი სახელით
„საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქმიანობის განხორციელება
ამ ერთეულის მფლობელისთვის არ წარმოშობს მუდმივ დაწესებულებას საქართველოში.
8. ერთობლივი საინვესტიციო ფონდის მიერ „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს
კანონით განსაზღვრული საქმიანობის ფარგლებში განაწილებული მოგება და ამ კოდექსის 97-ე
მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“−„დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ხარჯები/განაცემები მოგების
გადასახადით არ იბეგრება.
9. საინვესტიციო კომპანიის მიერ ფიზიკური პირისთვის ან არარეზიდენტი საწარმოსთვის
გადახდილი დივიდენდი გადახდის წყაროსთან არ იბეგრება და შემოსავლების მიმღების ერთობლივ
შემოსავალში არ ჩაირთვება.
10. საინვესტიციო კომპანიის მიერ „საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს
კანონით განსაზღვრული საქმიანობის ფარგლებში ამ კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი ნაწილის
„ბ“−„დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ხარჯები/განაცემები გათავისუფლებულია მოგების
გადასახადისგან.
11. საინვესტიციო კომპანიის მიერ მოგების განაწილება, თუ დივიდენდის მიმღები არარეზიდენტი
ან ფიზიკური პირია, იბეგრება ამ კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად:
ა) 15%-იანი განაკვეთით, გარდა ამ ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;
ბ) 5%-იანი განაკვეთით, თუ საინვესტიციო კომპანია ინვესტიციას ახორციელებს მხოლოდ საბანკო
დეპოზიტებში ან/და ფინანსურ ინსტრუმენტებში, გარდა რეზიდენტი საწარმოსგან მიღებული მოგების
განაწილების შემთხვევისა.
12. მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებულია საინვესტიციო კომპანიის მიერ
არარეზიდენტისთვის ან ფიზიკური პირისთვის მოგების განაწილება, თუ შემოსავალი, რომლიდანაც
ხორციელდება დივიდენდის გადახდა:
ა) არ მიეკუთვნება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალს;
ბ) მიეკუთვნება რეზიდენტი იურიდიული პირის მიერ საქართველოში საჯარო შეთავაზებით
გამოშვებული და საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აღიარებულ ორგანიზებულ ბაზარზე

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

სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
14 ივლისი 2020 წ.
N6815-რს
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ვებგვერდი, 22/07/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200000000.05.001.019968

საქართველოს კანონი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ
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მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №54,
12.10.2010, მუხ. 343) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. მე-8 მუხლის მე-5 ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ვ“ ქვეპუნქტი:
„ვ) პირს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით საგადასახადო ორგანოში
წარდგენილი აქვს წერილობითი განცხადება საგადასახადო მოთხოვნის გასაჩივრებაზე უარის თქმის
შესახებ.“.
2. მე-9 მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. ეკონომიკურ საქმიანობად განიხილება ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება
შემოსავლის ან კომპენსაციის მისაღებად, მიუხედავად ამ საქმიანობის შედეგისა, თუ ამ კოდექსით სხვა
რამ არ არის გათვალისწინებული.“.
3. მე-12 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 და მე-4 ნაწილები:
„3. ამ მუხლით გათვალისწინებული დაქირავებულ პირთა შესახებ ინფორმაცია დამქირავებელმა
უნდა ასახოს დაქირავებულ პირთა რეესტრში, რომელსაც აწარმოებს შემოსავლების სამსახური.
4. დაქირავებულ პირთა რეესტრში ასასახი ინფორმაციის ნუსხა და ინფორმაციის ასახვის წესი
განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.“.
4. მე-13 მუხლის მე-2 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.
5. მე-15 მუხლის:
ა) მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ფინანსურ მომსახურებად/ოპერაციად განიხილება:
ა) ყველა სახის ანგარიშის (მათ შორის, მიმდინარე, ანგარიშსწორების, სადეპოზიტო, საბროკერო
და სხვა ანგარიშის) გახსნა, განკარგვა, დახურვა, აგრეთვე ნებისმიერი საგადახდო ინსტრუმენტით
სარგებლობა, მათ შორის, საგადახდო სისტემაში ტრანსფერორდერის დამუშავება/შესრულება,
კლირინგი და ანგარიშსწორება ნაღდი ან უნაღდო ფორმით (მათ შორის, საინკასაციო მომსახურება);
ბ) ფინანსური ინსტრუმენტის მიმოქცევა და მიმოქცევასთან დაკავშირებული ოპერაციები ნაღდი
და უნაღდო ფორმით და ნებისმიერი საგადახდო ინსტრუმენტით სარგებლობა;
გ) კრედიტის (სესხის) აღება/გაცემა/გადაცემა, სინდიცირება, სტრუქტურირება, მართვა და
განკარგვა, მათ შორის, კრედიტის (სესხის) უზრუნველსაყოფად განხორციელებული ქმედებები
(ქონების/აქტივის დაგირავება, საკრედიტო რისკის მესამე პირზე ნაწილობრივ ან მთლიანად გადაყიდვა,
გარანტიების ან ანალოგიური შინაარსის ფინანსური ინსტრუმენტების გაცემა/დამოწმება/მართვა/
განკარგვა ან ასეთი ინსტრუმენტის შეძენა/მის ბენეფიციარად ყოფნა), კრედიტის (სესხის) მომსახურება
(საპროცენტო სარგებლისა და ძირის გადახდა) და კრედიტზე (სესხზე) საპროცენტო სარგებლისა და
კრედიტის (ძირის) დაფარვის მიღება, აგრეთვე ფაქტორინგი;
დ) კაპიტალში წილის, აქციის, ობლიგაციის, სერტიფიკატის, თამასუქისა და სხვა ფასიანი
ქაღალდების გამოშვებასთან, შეძენასთან, მიმოქცევასთან ან/და მიწოდებასთან (მათ შორის, მომავალში)
დაკავშირებული ოპერაციები, მათ შორის, მათი მიმოქცევის უზრუნველყოფა;
ე) ფულადი სახსრების, ფასიანი ქაღალდის ან/და სხვა ფინანსური ინსტრუმენტის ემისია,
მართვა (მათ შორის, საპენსიო და საინვესტიციო ფონდების ან დანაზოგთა სხვა კოლექტიური და
ინდივიდუალური სქემების ფორმირება, მათში ფინანსური ინსტრუმენტების აკუმულირება), განკარგვა,
განთავსება (მათ შორის, მესამე პირებთან, გარანტირებულ და არაგარანტირებულ საფუძვლებზე),
ნომინალურ მფლობელობაში მიღება/გადაცემა, სესხება/გასესხება დროებით (რეპოს) საფუძველზე,
ადმინისტრირება, მათ შორის, რეგისტრაცია (რეესტრის ფორმირება/წარმოება), გადაცემა, დაბლოკვა/
განბლოკვა, დატვირთვა/განტვირთვა, სხვა დეპოზიტარული (მათ შორის, სპეციალური დეპოზიტარის)
და კასტოდიანური (შენახვა და აღრიცხვის წარმოება) ოპერაციები, მათი სამართლიანი ღირებულების
დადგენა, აგრეთვე ფინანსური გირაოს გაცემა/მიღება/მართვა;
ვ) ფინანსური ინსტრუმენტით გარიგების პირობებისა და ანგარიშსწორების გარანტად (მათ შორის,
მესამე მხარედ) გამოსვლა;
ზ) კორპორატიული ოპერაციები, კერძოდ, აქციის და კაპიტალში წილის დანაწევრება,
კონსოლიდაცია, კაპიტალის გაზრდა/შემცირება (მათ შორის, კაპიტალის გაზრდაში მონაწილეობის
უფლებების ემისია, შეძენა/გასხვისება და მიმოქცევა), ორი ან ორზე მეტი იურიდიული პირის შერწყმა/
იურიდიული პირის ორ ან ორზე მეტ იურიდიულ პირად დაყოფა, ლიკვიდაცია, დივიდენდის
დარიცხვასთან/აღრიცხვასთან და გადახდასთან დაკავშირებული მომსახურება (ფულადი ან კანონით
დაშვებული ნებისმიერი სხვა ფორმით);

თ) დაზღვევა ან/და გადაზღვევა, თანმდევი მომსახურებების ჩათვლით, რომელსაც სადაზღვევო
ბროკერი ან/და სადაზღვევო აგენტი ახორციელებს;
ი) საგადახდო მომსახურების პროვაიდერისა და საგადახდო სისტემის ოპერატორის მომსახურება
„საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად;
კ) ამ ნაწილით გათვალისწინებულ რომელიმე ფინანსურ მომსახურებასთან/ოპერაციასთან
უშუალოდ დაკავშირებული მომსახურება.“;
ბ) მე-3 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.
6. მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. მომსახურების გაწევად განიხილება პირის მიერ სხვა პირისთვის მისივე ნებით, კომპენსაციის
სანაცვლოდ ან უსასყიდლოდ ისეთი მოქმედების შესრულება, რომელიც არ არის საქონლის მიწოდება.“.
7. 23-ე მუხლის:
ა) მე-5 და მე-6 ნაწილები ამოღებულ იქნეს;
ბ) მე-7 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7. საერთაშორისო კომპანიაში დაქირავებით მუშაობის შედეგად მიღებული შემოსავალი 5
პროცენტით იბეგრება.“;
გ) მე-12 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„12. საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული ხარჯის საქართველოში გაწევის
შემთხვევაში საერთაშორისო კომპანიას უფლება აქვს, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ
დადგენილი წესით შეამციროს მოგების გადასახადით დასაბეგრი თანხა, ამ ხარჯის ოდენობით.“.
8. 261 მუხლის:
ა) მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) უზრუნველყოს, რომ შენობის (სასტუმროს) ექსპლუატაციაში მიღებიდან არაუმეტეს 10
კალენდარული წლის განმავლობაში კონკრეტული ობიექტიდან (სასტუმროდან) ტურისტული
საწარმოს მიერ ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ობიექტის/მისი ნაწილის სასტუმროდ
ფუნქციონირებისთვის/ოპერირებისთვის მოწვეული პირის/პირების მიერ დეკლარირებული (მათ
შორის, საგადასახადო ორგანოს მიერ აღნიშნული ობიექტის მიხედვით შესაბამის პერიოდში დამატებით
დარიცხული) დღგ-ით დასაბეგრი ბრუნვა ჯამურად (გარდა დღგ-ისგან გათავისუფლებული
ოპერაციებისა) არ იყოს სასტუმროს აქტივების/მათი ნაწილის მიწოდების შედეგად ამ კოდექსის
172-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ქ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით
გათავისუფლებული ბრუნვის 1.18-ზე გაყოფის შედეგად მიღებულ თანხაზე ნაკლები.“;
ბ) მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. პირს ტურისტული საწარმოს სტატუსს კონკრეტული ობიექტის (სასტუმროს) მიხედვით
ანიჭებს შემოსავლების სამსახური, რომელიც უფლებამოსილია ტურისტულ საწარმოს მოსთხოვოს
უზრუნველყოფის საშუალებების წარდგენა, რომელთა ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს ამ
კოდექსის 172-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ქ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით
გათავისუფლებული ბრუნვის 1.18-ზე გაყოფის შედეგად მიღებული თანხის 18 პროცენტს.“.
9. 34-ე მუხლის მე-6 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. საქართველოს რეზიდენტობა, გარდა ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული
შემთხვევისა, შეიძლება მიენიჭოს მნიშვნელოვანი ქონებით უზრუნველყოფილ პირს საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის მიერ განსაზღვრული წესითა და პირობებით. მნიშვნელოვანი ქონებით
უზრუნველყოფილი პირი არის „ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონით
განსაზღვრული პირი.“.
10. 39-ე მუხლის:
ა) 11 ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ჟ“ ქვეპუნქტი:
„ჟ) პირისთვის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერის/გაცემის შეჩერების შესახებ.“;
ბ) მე-2 ნაწილის:
ბ.ა) „ღ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ღ) საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს − საპენსიო სააგენტოს „დაგროვებითი პენსიის
შესახებ“ საქართველოს კანონითა და მის საფუძველზე გამოცემული საქართველოს კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტებით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების განხორციელების მიზნით;“;
ბ.ბ) „ყ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „შ“ და „ჩ“ ქვეპუნქტები:
„შ) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს − მისთვის საქართველოს კანონმდებლობით
მინიჭებული არბიტრაჟში ან უცხო ქვეყნის სასამართლოში სახელმწიფო წარმომადგენლობის,
აგრეთვე საერთაშორისო სასამართლოში, კერძოდ, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში,
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ
საერთაშორისო პაქტის საფუძველზე შექმნილ ადამიანის უფლებათა კომიტეტსა და გაერთიანებული
ერების ორგანიზაციის სხვა კონვენციების საფუძველზე შექმნილ კომიტეტებში და გაერთიანებული
ერების
ორგანიზაციის
მართლმსაჯულების
საერთაშორისო
სასამართლოში
სახელმწიფო
წარმომადგენლობის უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით;
ჩ) საქართველოს საზღვაო სივრცის სამართლებრივი რეჟიმის კონტროლის უზრუნველყოფის
მიზნით, სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სუბიექტებისა და სახელმწიფო სასაზღვრო რეჟიმის დაცვასთან
დაკავშირებული საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოების საზღვაო ოპერაციების
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ერთობლივი მართვის ცენტრს − საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილების
განხორციელებისას.“;
გ) მე-6 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. ეს მუხლი არ გამოიყენება ამ კოდექსის 44-ე მუხლით გათვალისწინებული საჯარო შეტყობინების,
აგრეთვე ეკონომიკური საქმიანობის ყალბი საგადასახადო დოკუმენტებით განმახორციელებელ პირთა
შესახებ ინფორმაციის შემოსავლების სამსახურის მიერ გავრცელების მიმართ.“.
11. 47-ე მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. შემოსავლების სამსახური პირის მიმართვის საფუძველზე უფლებამოსილია გამოსცეს
წინასწარი გადაწყვეტილება განსახორციელებელი ან განხორციელებული ოპერაციის მიხედვით:
ა) ამ კოდექსით და საქართველოს საბაჟო კოდექსით გათვალისწინებული ანგარიშგების წესების
ან/და შესასრულებელი საგადასახადო/საბაჟო ვალდებულებების თაობაზე;
ბ) იმ მოსაკრებელთან დაკავშირებული ანგარიშგების წესების ან/და შესასრულებელი
ვალდებულებების თაობაზე, რომლის ადმინისტრირებასაც საგადასახადო ორგანო ახორციელებს.“.
12. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 491 მუხლი:
„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.“.
13. 50-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 50. პირადი საგადასახადო მრჩეველი
1. ამ კოდექსით დადგენილ უფლებათა განხორციელებისას და დაწესებულ ვალდებულებათა
შესრულებისას საგადასახადო ორგანოსთან ურთიერთობის ხელშეწყობის მიზნით გადასახადის
გადამხდელი უფლებამოსილია ისარგებლოს პირადი საგადასახადო მრჩევლის მომსახურებით.
2. პირადი საგადასახადო მრჩეველი არის საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი, რომელიც
გადასახადის გადამხდელს უწევს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრულ
მომსახურებას. პირადი საგადასახადო მრჩევლის მომსახურება არ ითვალისწინებს გადასახადის
გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულების თანხობრივი ოდენობის განსაზღვრას.
3. პირადი საგადასახადო მრჩევლის მიერ გადასახადის გადამხდელისთვის გასაწევი მომსახურების
სახეებს, მომსახურებით სარგებლობის წესსა და პირობებს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა
მინისტრი.“.
14. 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის:
ა) „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) ინფორმაცია ამ კოდექსის 154-ე მუხლის შესაბამისად გადახდილი თანხების შესახებ;“;
ბ) „ე“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტები:
„ვ) ინფორმაცია ამ კოდექსის 1611 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საქონლის
რეალიზაციის დღგ-ით დაბეგვრის შესახებ;
ზ) საგადასახადო/საბაჟო სამართალდარღვევათა საქმის წარმოებისას გამოვლენილი ინფორმაცია.“.
15. 63-ე მუხლის:
ა) მე-5 ნაწილი ამოღებულ იქნეს;
ბ) მე-6 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.
16. 64-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) ამ კოდექსის 240-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად მესამე პირზე გადახდევინების
მიქცევის შესახებ გადაწყვეტილება;“.
17. 66-ე მუხლის მე-4 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი, პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ან
ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მქონე პირი, აგრეთვე აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა
და ცხინვალის რეგიონში (ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში) ლეგიტიმურად მცხოვრები
პირები, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით არიან რეგისტრირებული და
რომლებსაც მინიჭებული აქვთ პირადი ნომერი (გარდა მეწარმე ფიზიკური პირისა), უფლებამოსილი
არიან საქართველოში გადასახადის გადახდის ან/და დეკლარირების ვალდებულების დადგომისას,
საგადასახადო ორგანოში საგადასახადო აღრიცხვის პროცედურების გავლის გარეშეც, მოქალაქის
პირადობის მოწმობაში, პირადობის ნეიტრალურ მოწმობაში ან ნეიტრალურ სამგზავრო დოკუმენტში
აღნიშნული პირადი ნომერი, აგრეთვე რეგისტრაციის დროს მინიჭებული ნომერი (საიდენტიფიკაციო
ნომერი) მიუთითონ წარმოშობილი საგადასახადო, მათ შორის, საბაჟო ვალდებულებების
დეკლარირებისას და გადასახადის საბანკო დაწესებულებაში გადახდისას. საქართველოს მოქალაქე
ფიზიკური პირის, პირადობის ნეიტრალური მოწმობის ან ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის
მქონე პირის, აგრეთვე აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ცხინვალის რეგიონში (ყოფილ
სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში) ლეგიტიმურად მცხოვრები პირების, რომლებიც საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით არიან რეგისტრირებული და რომლებსაც მინიჭებული აქვთ

პირადი ნომერი, საგადასახადო აღრიცხვა ხორციელდება მათი საგადასახადო დეკლარაციების, საბაჟო
დეკლარაციების/რეექსპორტის დეკლარაციების ან/და ბანკში წარდგენილი, გადასახადის გადახდის
დამადასტურებელი საგადახდო დავალებების მონაცემების საფუძველზე.“.
18. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარის 661 მუხლი:
„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.“.
19. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 701 მუხლი:
„მუხლი 701. მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის ანგარიშგება
1. მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის საბოლოო მშობელი საწარმო, რომელიც საქართველოს
რეზიდენტია, ვალდებულია საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს ქვეყნების მიხედვით ანგარიში
საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 31 დეკემბრამდე.
2. მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის შემადგენელი საქართველოს რეზიდენტი საწარმო,
რომელიც არის საბოლოო მშობელი ან სუროგატი მშობელი დაწესებულება, ვალდებულია აღნიშნულის
შესახებ საანგარიშო წლის ბოლომდე აცნობოს საგადასახადო ორგანოს.
3. ამ მუხლის მიზნებისთვის:
ა) მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფი არის ნებისმიერი ჯგუფი, რომელიც:
ა.ა) შეიცავს ორ ან ორზე მეტ საწარმოს, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის/იურისდიქციის
საგადასახადო რეზიდენტები არიან ან შეიცავს საწარმოს, რომელიც წარმოადგენს საგადასახადო
მიზნისთვის ერთი ქვეყნის რეზიდენტს და ექვემდებარება დაბეგვრას სხვა ქვეყანაში/იურისდიქციაში,
თავისი მუდმივი დაწესებულების საშუალებით განხორციელებულ ეკონომიკურ საქმიანობასთან
დაკავშირებით;
ა.ბ) არ წარმოადგენს გამონაკლის მულტინაციონალურ საწარმოთა ჯგუფს;
ბ) გამონაკლისი მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფი − ჯგუფის ნებისმიერ ფისკალურ
წელთან დაკავშირებით, ჯგუფი, რომლის მთლიანი კონსოლიდირებული ჯგუფური შემოსავალი
750 მლნ ევროზე ნაკლებია იმ ფისკალური წლის განმავლობაში, რომელიც უშუალოდ წინ უსწრებს
საანგარიშსწორებო ფისკალურ წელს, როგორც ეს ასახულია მის კონსოლიდირებულ ფინანსურ
ანგარიშში ამ წინა ფინანსური წლისთვის;
გ) საბოლოო მშობელი საწარმო მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის შემადგენელი საწარმო,
რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ კრიტერიუმებს:
გ.ა) პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს საკმარისი რაოდენობის წილებს ასეთი მულტინაციონალური
საწარმოთა ჯგუფის ერთ ან ერთზე მეტ შემადგენელ საწარმოში, რომ მას ევალება კონსოლიდირებული
ფინანსური ანგარიშების მომზადება იმ ქვეყანაში/იურისდიქციაში ზოგადად მოქმედი საბუღალტრო
პრინციპების შესაბამისად, რომლის საგადასახადო რეზიდენტსაც წარმოადგენს, ან ვალდებული
იქნებოდა მოემზადებინა იგი თავისი წილებით საჯარო ფასიანი ქაღალდების ბირჟაზე ვაჭრობის
შემთხვევაში;
გ.ბ) არ არსებობს ასეთი მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის სხვა შემადგენელი საწარმო,
რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს ამ ნაწილის „გ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ
წილებს აღნიშნულ შემადგენელ საწარმოში;
დ) სუროგატი მშობელი დაწესებულება − მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის შემადგენელი
დაწესებულება, რომელიც ქვეყანაში/იურისდიქციაში, რომლის რეზიდენტსაც იგი წარმოადგენს,
დანიშნულ იქნა ამ მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის მიერ ქვეყნების მიხედვით ანგარიშის
წარდგენისთვის საბოლოო მშობელი დაწესებულების ერთადერთ შემცვლელად, როდესაც
დაკმაყოფილებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით გათვალისწინებული პირობები;
ე) შემადგენელ საწარმოდ განიხილება:
ე.ა) მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის ნებისმიერი განცალკევებული ეკონომიკური
ერთეული, რომელიც შეყვანილია მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის კონსოლიდირებულ
ფინანსურ ანგარიშებში ფინანსური ანგარიშგების მიზნისთვის ან შეყვანილი იქნებოდა მასში
მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის ასეთი ეკონომიკური ერთეულის წილებით საჯარო ფასიანი
ქაღალდების ბირჟაზე ვაჭრობის შემთხვევაში;
ე.ბ) ნებისმიერი განცალკევებული ეკონომიკური ერთეული, რომელიც არ არის შეტანილი
მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის კონსოლიდირებულ ფინანსურ ანგარიშებში მხოლოდ
ზომის ან არსებითობის საფუძველზე;
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ე.გ) „ე.ა“ და „ე.ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის
ნებისმიერი განცალკევებული ეკონომიკური ერთეულის ნებისმიერი მუდმივი დაწესებულება იმ
პირობით, რომ ეკონომიკური ერთეული ამზადებს განცალკევებულ ფინანსურ ანგარიშს ასეთი მუდმივი
დაწესებულებისთვის ფინანსური/საგადასახადო ანგარიშგების და შიდა მენეჯერული კონტროლის
მიზნებისთვის.
4. მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის ანგარიშის წარდგენის წესი განისაზღვრება
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.“.
20. X თავი ამოღებულ იქნეს.
21. მე-80 მუხლის:
ა) მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. არარეზიდენტი ფიზიკური პირის ერთობლივი შემოსავალი, რომელიც დაკავშირებული
არ არის საქართველოში მის მუდმივ დაწესებულებასთან, იბეგრება ამ კოდექსის 134-ე მუხლის
შესაბამისად გადახდის წყაროსთან გამოქვითვების გარეშე, გარდა ამ მუხლის მე-4 და მე-6 ნაწილებით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.“;
ბ) მე-5 ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 ნაწილი:
„6. არარეზიდენტი ფიზიკური პირის, რომელიც ქონების იჯარისთვის/გაქირავებისთვის
ანაზღაურებას იღებს პირისგან, რომელიც არ არის ამ კოდექსის 154-ე მუხლის პირველი ნაწილით
გათვალისწინებული საგადასახადო აგენტი, საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია სხვაობა
კალენდარული წლის განმავლობაში საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ ერთობლივ
შემოსავალსა და ამ შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული გამოქვითვების თანხებს შორის.“.
22. 82-ე მუხლის:
ა) პირველი ნაწილის:
ა.ა) „ვ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ.გ) 2 წელზე მეტი ვადით საკუთრებაში არსებული აქტივის მიწოდებით მიღებული ნამეტი,
გარდა გამსხვისებლის მიერ აქტივის მიწოდებამდე ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენების ან/და ამ
ქვეპუნქტის „ვ.ა“ და „ვ.ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
შენიშვნა: ამ ქვეპუნქტის მიზნისთვის ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებად არ განიხილება
ფასიანი ქაღალდის/წილის მხოლოდ ფლობა დივიდენის/პროცენტის მიღების მიზნით. ამასთანავე,
აქტივის ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენება მხედველობაში არ მიიღება, თუ მისი ეკონომიკურ
საქმიანობაში გამოყენების დასრულების მომენტიდან მის მიწოდებამდე გასულია 2 წელი;“;
ა.ბ) „ო“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;
ბ) მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ა1“ და „ა2“ ქვეპუნქტები:
„ა1) აქტივის საკუთრებაში ფლობის 2-წლიანი ვადის მიზნებისთვის გაითვალისწინება ფიზიკური
პირის მიერ და იმ მამკვიდრებლის/მჩუქებლის საკუთრებაში ფლობის ვადა ჯამურად, რომლის I რიგის
მემკვიდრეც არის ეს ფიზიკური პირი;
ა2) აქტივის მიწოდების, მათ შორის, რეალიზაციის მომენტად მიიჩნევა საკუთრების
დამადასტურებელი იმ დოკუმენტის შედგენის თარიღი, რომლის საფუძველზედაც ხორციელდება
მარეგისტრირებელ ორგანოში სხვა პირისთვის საკუთრების უფლების გადაცემის რეგისტრაცია.
ხოლო, თუ არ ხდება საკუთრების უფლების მარეგისტრირებელ ორგანოში რეგისტრაცია − საკუთრების
უფლების გადაცემის მომენტი;“.
23. 85-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) მცირე ბიზნესის სტატუსის მიღებისას – მიკრო ბიზნესისთვის დადგენილი წესის შესაბამისად;“.
24. 89-ე მუხლის:
ა) მე-2 ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ე“ ქვეპუნქტი:
„ე) პირი არ აკმაყოფილებს ამ კოდექსის 88-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ
მოთხოვნას.“;
ბ) მე-4 ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 ნაწილი:
„5. ამ მუხლის მე-2 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, მცირე ბიზნესის
სტატუსი გაუქმებულად მიიჩნევა შესაბამისი საფუძვლის წარმოშობის თარიღიდან.“.
25. 92-ე მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელსაც წარმოეშვა დღგ-ის
გადამხდელად სავალდებულო რეგისტრაციის ვალდებულება, ამ კოდექსის 165-ე მუხლის შესაბამისად
ვალდებულია გატარდეს რეგისტრაციაში.“.
26. 93-ე მუხლის მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი საქართველოში ეკონომიკური საქმიანობის
შეწყვეტიდან 30 სამუშაო დღის ვადაში საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს დეკლარაციას.“.
27. 97-ე მუხლის:
ა) მე-4 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. არარეზიდენტი საწარმოს მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი,
რომელიც საქართველოში მის მუდმივ დაწესებულებას არ მიეკუთვნება, იბეგრება გადახდის წყაროსთან
გამოქვითვების გარეშე, ამ კოდექსის 134-ე მუხლის შესაბამისად, გარდა ამ მუხლის მე-5, მე-6 და მე-11
ნაწილებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.“;

ბ) მე-10 ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-11 ნაწილი:
„11. არარეზიდენტ საწარმოს, რომელიც ქონების იჯარისთვის/ გაქირავებისთვის ანაზღაურებას
იღებს პირისგან, რომელიც არ არის ამ კოდექსის 154-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული
საგადასახადო აგენტი, მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია სხვაობა კალენდარული წლის
განმავლობაში საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ ერთობლივ შემოსავალსა და ამ
შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული გამოქვითვების თანხებს შორის.“.
28. 981 მუხლის მე-2 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ვ“ ქვეპუნქტი:
„ვ) მიღებული დივიდენდის შემდგომი განაწილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 21-ე
მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული პირის (გარდა უცხოური საწარმოს
მუდმივი დაწესებულებისა) მიერ, რომელსაც მართვის ადგილი გადმოტანილი აქვს საქართველოში.“.
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.“.
30. 101-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ე“ და „ვ“
ქვეპუნქტები:
„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.“.
31. 103-ე მუხლის პირველ ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ე“ ქვეპუნქტი:
„ე) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად სავალდებულო დაზღვევის ფარგლებში
დამქირავებლის მიერ დაქირავებულის სასარგებლოდ სადაზღვევო პრემიის გადახდით მიღებული
სარგებლისა.“.
32. 106-ე მუხლის შენიშვნა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„შენიშვნა: ამ კოდექსის 82-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ვ“ და „ლ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში პირს უფლება აქვს, გამოქვითოს გათავისუფლებული შემოსავლის
მიღებასთან დაკავშირებული ხარჯები. ამ უფლების გამოყენების შემთხვევაში პირი ვალდებულია
საშემოსავლო გადასახადით დაბეგროს ამ კოდექსის 82-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ვ“ და „ლ“
ქვეპუნქტების შესაბამისად საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლებული შემოსავალი.“.
33. 109-ე მუხლის მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ბანკები და საკრედიტო კავშირები, კომერციული ბანკების მიერ აქტივების კლასიფიკაციისა და
შესაძლო დანაკარგების რეზერვების შექმნისა და გამოყენების შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის
მიერ დადგენილი წესით, ახორციელებენ ამავე წესით განსაზღვრული სესხების შესაძლო დანაკარგების
რეზერვების გამოქვითვას.“.
34. 130-ე მუხლის 31 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.
35. 131-ე მუხლის:
ა) პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ან რეზიდენტის მიერ ან მათი სახელით ფიზიკური
პირისთვის ან საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტისთვის გადახდილი
პროცენტი იბეგრება გადახდის წყაროსთან გადასახდელი თანხის 5-პროცენტიანი განაკვეთით.“;
ბ) მე-4 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.
36. 136-ე მუხლის მე-8 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.
37. 153-ე მუხლის:
ა) მე-5 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. მეწარმე ფიზიკური პირი, საწარმო და ორგანიზაცია ვალდებული არიან, არაუგვიანეს
საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა საგადასახადო ორგანოს წარუდგინონ დეკლარაცია
საანგარიშო თვის მიხედვით გაცემული შრომის ანაზღაურების თანხების და დაკავებული გადასახადის
შესახებ.“;
ბ) მე-10 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„10. საწარმო, ორგანიზაცია და არარეზიდენტი საწარმოს მუდმივი დაწესებულება (საწარმოები,
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რომლებიც მოგების გადასახადით იბეგრებიან ამ კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი−მე-3 ნაწილებით
გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტების მიხედვით) ვალდებული არიან, ყოველთვიურად,
არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა საგადასახადო ორგანოს წარუდგინონ
დეკლარაცია მოგების გადასახადის შესახებ.“.
38. 154-ე მუხლის პირველი ნაწილის „მ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მ) პირი, რომელიც ქონებას უსასყიდლოდ გადასცემს ფიზიკურ პირს, რომელიც ინდივიდუალურ
მეწარმედ რეგისტრირებული არ არის, გარდა ამ პირის მიერ ამავე ფიზიკური პირისთვის საგადასახადო
წლის განმავლობაში 1000 ლარამდე ღირებულების ქონების უსასყიდლოდ გადაცემისა. ასეთ
შემთხვევაში, საგადასახადო აგენტის მიერ გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესს ადგენს
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი;“.
39. 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ც“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.
40. 174-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ვ1“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.
41. VI კარი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„კარი VI
დამატებული ღირებულების გადასახადი
თავი XXI
ზოგადი ნაწილი
მუხლი 156. ზოგადი დებულებები
1. ეს კარი განსაზღვრავს დამატებული ღირებულების გადასახადის (შემდგომ − დღგ)
გამოანგარიშების და გადახდის წესს.
2. დღგ არის საქონლის/მომსახურების მოხმარებაზე დადგენილი გადასახადი, რომელიც ამ
საქონლის/მომსახურების ფასის პირდაპირპროპორციულია.
3. დღგ-ის გადახდის ვალდებულება წარმოიშობა საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის
ყველა ეტაპზე, საცალო მიწოდების ჩათვლით.
4. ამ კარით გათვალისწინებულ შემთხვევებში დღგ-ის გადასახდელი თანხა შესაძლებელია
შემცირდეს საქონლის მიწოდებასთან/მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ხარჯის სხვადასხვა
კომპონენტის ღირებულებაზე პირდაპირ მიკუთვნებული დღგ-ის თანხით.
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მუხლი 157. ტერმინთა განმარტებები
ამ კარის მიზნებისთვის გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) პირი:
ა.ა) ფიზიკური პირი;
ა.ბ) საწარმო ან ორგანიზაცია ამ კოდექსის შესაბამისად;
ა.გ) პირთა გაერთიანება, რომელიც დამოუკიდებლად მონაწილეობს სამართლებრივ
ურთიერთობებში, მაგრამ არა აქვს იურიდიული პირის სტატუსი;
ბ) დასაბეგრი პირის დაფუძნების ადგილი − ადგილი, საიდანაც დასაბეგრი პირი ახორციელებს
თავის ძირითად ეკონომიკურ საქმიანობას, სადაც ფუნქციონირებს დასაბეგრი პირის მმართველობითი
ორგანო და მიიღება მის საქმიანობასთან/მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი გადაწყვეტილებები.
შენიშვნა: თუ ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული კრიტერიუმები არ იძლევა დასაბეგრი პირის
დაფუძნების ადგილის ზუსტად განსაზღვრის საშუალებას, უპირატესობა ენიჭება ადგილს, სადაც
მიიღება მის საქმიანობასთან/მართვასთან დაკავშირებული ძირითადი გადაწყვეტილებები;
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;
დ) მუდმივი მისამართი − ფიზიკური პირის მისამართი, სადაც ის რეგისტრირებულია
კანონმდებლობით დადგენილი წესით ან მისამართი, რომლის შესახებ ფიზიკურმა პირმა აცნობა
საგადასახადო ორგანოს, თუ არ არსებობს მტკიცებულება, რომ ეს მისამართი არ ასახავს რეალობას;
ე) საცხოვრებელი ადგილი − ადგილი, რომელსაც ფიზიკური პირი ჩვეულებრივ საცხოვრებლად
ირჩევს, პირადი ან ეკონომიკური საქმიანობის მიზნიდან/ვალდებულებიდან გამომდინარე, მისი ამ
საცხოვრებელ ადგილთან მჭიდრო/სტაბილური კავშირის არსებობის გათვალისწინებით;
ვ) საქართველოს ტერიტორია − საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ტერიტორია, მათ
შორის, სახმელეთო სივრცე, მისი წიაღი და საჰაერო სივრცე მის ზემოთ, შიდა წყლები და ტერიტორიული
ზღვა, მათი ფსკერი, წიაღი და საჰაერო სივრცე მათ ზემოთ, აგრეთვე, მის ტერიტორიულ ზღვასთან
მიმდებარე ზონა, განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონა და კონტინენტური შელფი, რომელთა მიმართ
საქართველოს შეუძლია განახორციელოს თავისი სუვერენული უფლებები ან/და იურისდიქცია
საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად;
ზ) სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოები − ორგანოები, რომლებიც საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად ახორციელებენ საკანონმდებლო, აღმასრულებელ ან სასამართლო
ხელისუფლებას, აგრეთვე სახელმწიფო ზედამხედველობასა და კონტროლს;

თ) უძრავი ნივთი:
თ.ა) მიწის ზედაპირზე ან მის ქვეშ არსებული ნებისმიერი ადგილი, რომელზედაც შესაძლებელია
წარმოიშვას საკუთრების ან მფლობელობის უფლება;
თ.ბ) მიწაზე ან მის ქვეშ განთავსებული ნებისმიერი შენობა/ნაგებობა, რომელიც მყარად არის
დაკავშირებული მიწასთან და არ არის გამიზნული დროებითი სარგებლობისთვის;
თ.გ) ნებისმიერი ნივთი, რომელიც შენობის/ნაგებობის განუყოფელი ნაწილია და რომლის გარეშეც
ეს შენობა ან ნაგებობა არასრულია, კერძოდ, კარი, ფანჯარა, სახურავი, კიბე, ლიფტი და სხვა მსგავსი
ნივთები;
თ.დ) ნებისმიერი ნივთი, აღჭურვილობა ან მანქანა-დანადგარი, რომელიც მუდმივად
დამონტაჟებულია შენობაში/ნაგებობაში და რომლის გადაადგილება შეუძლებელია მისი განადგურების,
გადაკეთების ან მისთვის დანიშნულების შეცვლის გარეშე;
ი) 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;
კ) სავაჭრო შუამავალი − დასაბეგრი პირი, რომლის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს შესყიდული
ბუნებრივი გაზის ან ელექტროენერგიის გადაყიდვა და რომლის მიერ აღნიშნული საქონლის პირადი
მიზნისთვის მოხმარების მოცულობა უმნიშვნელოა;
ლ) დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი ქვედანაყოფი − დასაბეგრი პირის აქტივების ნაწილი,
რომელიც წარმოადგენს ერთმანეთთან ფუნქციურად დაკავშირებული ძირითადი საშუალებებისა და
თანმხლები კომუნიკაციების ერთობლიობას და რომლის დამოუკიდებლად ფუნქციონირება არ არის
დამოკიდებული მესაკუთრის შეცვლაზე;
მ) 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;
ნ) უშუალოდ დაკავშირებული მომსახურება/საქონელი − მომსახურება/საქონელი, რომლის
მიწოდება ხორციელდება ძირითადი მომსახურების/საქონლის მიწოდების უზრუნველსაყოფად და
რომლის განხორციელება აუცილებელია ამ ძირითადი ოპერაციის შესრულებისთვის;
ო) უწყვეტი მომსახურება − მომსახურება, რომლის შედეგით სარგებლობა მომხმარებლისთვის
ხელმისაწვდომია უწყვეტად, საანგარიშო პერიოდის ნებისმიერ მომენტში;
პ) 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;
ჟ) 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;
რ) საბაზრო ფასი − ფასი, რომელიც გადასახდელი იქნებოდა მომხმარებლის მიერ შესაბამის დროს
ამ საქონლის ან მომსახურების შესყიდვისას იმავე დონის ბაზარზე, სადაც თავისუფალი კონკურენციისა
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:
რ.ა) საქონლისთვის − ფასი, რომელიც არ უნდა იყოს ამ ან ანალოგიური საქონლის შესყიდვის
ფასზე ნაკლები, ხოლო, თუ შესყიდვის ფასი არ არსებობს, ამ საქონლის წარმოების ღირებულება მისი
მიწოდების მომენტში;
რ.ბ) მომსახურებისთვის − ფასი, რომელიც არ უნდა იყოს ნაკლები ამ მომსახურების გაწევასთან
დაკავშირებული ყველა დანახარჯის ღირებულებაზე;
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ს) 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;
ტ) ერთჯერადი ვაუჩერი − ვაუჩერი, რომლის გამოშვებისას იდენტიფიცირებადია მასთან
დაკავშირებული საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის ადგილი და ამ ოპერაციასთან
დაკავშირებით დასარიცხი დღგ;
უ) მრავალჯერადი ვაუჩერი − ვაუჩერი, რომელიც არ არის ერთჯერადი ვაუჩერი;
ფ) 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;
ქ) 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;
ღ) სეს ესნ − საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა;
ყ) 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;
შ) ტუროპერატორი − პირი, რომელიც ახორციელებს ტურისტული პროდუქტის ფორმირებას და
ტურისტისთვის მიწოდებას;
ჩ) ტურისტი – ფიზიკური პირი, რომელსაც მიეწოდება ტურისტული პროდუქტი, საქართველოში
არანაკლებ 24 საათის და არაუმეტეს ერთი წლის ვადით მოგზაურობის (მათ შორის, დასვენების ან/და
გაჯანსაღების) მიზნით;
ც) ტურისტული პროდუქტი – ტურისტული მომსახურების სახეობათა (მათ შორის,
ტრანსპორტირება, განთავსება, კვება, გიდის მომსახურება, აგრეთვე ტურისტული მომსახურების
დამხმარე მომსახურება) არანაკლებ ორი კომპონენტის ერთობლიობა;
ძ) ძირითადი საშუალების (შენობის/ნაგებობის) რემონტი – შენობის/ნაგებობის ელემენტების
მოდიფიკაცია (რეკონსტრუქცია) მათი სასარგებლო მომსახურების ვადის გახანგრძლივების მიზნით
და მათი მწარმოებლურობის ამაღლების უზრუნველსაყოფად, გარდა მიმდინარე საექსპლუატაციო
ხარჯებისა, რომლებიც გაიწევა ძირითადი საშუალების ამოსავალი მწარმოებლურობის აღდგენის ან
შენარჩუნების მიზნით.
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მუხლი 158. დღგ-ით დასაბეგრი პირი
1. დღგ-ით დასაბეგრ პირად (შემდგომ − დასაბეგრი პირი) განიხილება ნებისმიერი პირი, რომელიც
ნებისმიერ ადგილზე დამოუკიდებლად ახორციელებს ნებისმიერი სახის ეკონომიკურ საქმიანობას,
მიუხედავად ამ საქმიანობის მიზნისა და შედეგისა.
2. ამ კარის მიზნებისთვის ეკონომიკურ საქმიანობად განიხილება:
ა) „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით
გათვალისწინებული საქმიანობა;
ბ) საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის ოპერაციების განმახორციელებელი პირების
საქმიანობა, გარდა ერთჯერადი/ არარეგულარული ხასიათის საქმიანობისა, ამ მუხლის მე-3 ნაწილის
გათვალისწინებით;
გ) ქონების გამოყენება რეგულარული შემოსავლის მიღების მიზნით.
3. ერთჯერადი/არარეგულარული ხასიათის მიუხედავად, ნებისმიერ შემთხვევაში, ეკონომიკურ
საქმიანობად განიხილება არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობის/ნაგებობის მიწოდება.
4. ეკონომიკურ საქმიანობად არ განიხილება:
ა) ამ კოდექსის მე-9 მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ−ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საქმიანობები;
ბ) სახელმწიფო ხელისუფლების/მუნიციპალიტეტის 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:
ბ.ა) ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებისა;
ბ.ბ) წყლის, გაზის, ელექტროენერგიის ან თბოენერგიის მიწოდებისა;
ბ.გ) საქონლის ტრანსპორტირებისა;
ბ.დ) პორტის ან აეროპორტის მომსახურებისა;
ბ.ე) მგზავრის ტრანსპორტირებისა;

ბ.ვ) რეალიზაციის მიზნით წარმოებული საქონლის მიწოდებისა;
ბ.ზ) საშუამავლო სააგენტოს მეშვეობით სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მიწოდებისა და
მომსახურების გაწევისა;
ბ.თ) გამოფენა-გაყიდვის ორგანიზებისა;
ბ.ი) დასაწყობებისა;
ბ.კ) სარეკლამო საქმიანობისა;
ბ.ლ) ტურისტული აგენტის საქმიანობისა;
ბ.მ) საზოგადოებრივი კვებისა;
ბ.ნ) რადიო- და ტელესამაუწყებლო საქმიანობისა.
5. 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.
თავი XXII
დასაბეგრი ოპერაციები
მუხლი 159. დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციები
1. დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციებია:
ა) დასაბეგრი პირის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში
ანაზღაურების სანაცვლოდ საქონლის მიწოდება;
ბ) დასაბეგრი პირის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში
ანაზღაურების სანაცვლოდ მომსახურების გაწევა;
გ) საქონლის იმპორტი.
2. 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.
მუხლი 160. საქონლის მიწოდება
1. 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.
2. ელექტროენერგია, გაზი, წყალი, თბოენერგია, გაგრილების ენერგია და სხვა მსგავსი ქონება
განიხილება მატერიალურ ქონებად. ფული (გარდა საკოლექციო ნიმუშის ან/და ნუმიზმატური
დანიშნულების მონეტისა), აგრეთვე, კრიპტოგრაფიული ვალუტა (კრიპტოაქტივი), საქონლად არ
განიხილება.
3. ანაზღაურების სანაცვლოდ, საქონლის მიწოდებად ასევე განიხილება:
ა) დასაბეგრი პირის მიერ საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდება, თუ მას ამ საქონელზე ან მასზე
გაწეულ ხარჯზე დღგ სრულად ან ნაწილობრივ აქვს ჩათვლილი. ამასთანავე, საქონლის გადაცემა/
გამოყენება ნიმუშის ან მცირე ღირებულების საჩუქრის სახით, არ განიხილება ანაზღაურების
სანაცვლოდ საქონლის მიწოდებად;
ბ) დასაბეგრი პირის მიერ საკუთარი წარმოების შენობის/ნაგებობის ძირითად საშუალებად
გამოყენება, თუ იგი სრულად ვერ მიიღებდა დღგ-ის ჩათვლას ამ შენობის/ნაგებობის სხვა პირისგან
შეძენის შემთხვევაში.
შენიშვნა: ამ ქვეპუნქტის მიზნისთვის საკუთარ წარმოებად განიხილება დასაბეგრი პირის
საკუთრებაში/მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე შენობის/ნაგებობის მშენებლობა საკუთარი
ძალებით ან/და სამშენებლო-სამონტაჟო მომსახურების შეძენის გზით;
გ) დასაბეგრი პირის მიერ საქონლის მიწოდება მისი დაქირავებული პირის პირადი
სარგებლობისთვის ან მიწოდება/გამოყენება საკუთარი საქმიანობის მიზნისგან განსხვავებული მიზნით,
თუ მას ამ საქონელზე ან მასზე გაწეულ ხარჯზე დღგ სრულად ან ნაწილობრივ აქვს ჩათვლილი;
დ) დასაბეგრი პირის ან მისი უფლებამონაცვლის მიერ ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტის
შემდეგ საქონლის საკუთარ მფლობელობაში დატოვება, თუ მას ამ საქონელზე ან მასზე გაწეულ ხარჯზე
დღგ სრულად ან ნაწილობრივ აქვს ჩათვლილი;
ე) დასაბეგრი პირის დღგ-ის გადამხდელის რეგისტრაციის გაუქმება, თუ მას დღგ-ის გადამხდელად
რეგისტრაციის გაუქმების მომენტში ნაშთად დარჩენილ საქონელზე ან მასზე გაწეულ ხარჯზე დღგ
სრულად ან ნაწილობრივ აქვს ჩათვლილი;
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ვ) საწარმოს ან ამხანაგობის მიერ, შესაბამისად, პარტნიორისთვის ან ამხანაგობის წევრისთვის,
წილის სანაცვლოდ საქონლის საკუთრებაში გადაცემა;
ზ) ტურისტული საწარმოს სტატუსის მოქმედების ვადის გასვლა ან ვადაზე ადრე შეწყვეტა;
თ) ამ კოდექსით გათვალისწინებული დანაკლისი.
4. უძრავი ნივთის თანამესაკუთრის მიერ თანასაკუთრებაში მისი წილის მიწოდება უძრავი ნივთის
მიწოდებად განიხილება.
5. თუ უძრავი ნივთის შემძენზე საკუთრების უფლება მარეგისტრირებელ ორგანოში მშენებარე
ობიექტზე დარეგისტრირდა, ამ ნივთის მიწოდებასთან დაკავშირებით მისი მიმწოდებლის მიერ
გაწეული სამშენებლო, სამონტაჟო ან/და სარემონტო მომსახურება უძრავი ნივთის მიწოდების ნაწილად
განიხილება.
6. მიწის ნაკვეთის და მასზე დამაგრებული შენობის/ნაგებობის ერთობლივად მიწოდება შენობის/
ნაგებობის მიწოდებად განიხილება.
7. საქონლის მიწოდებად არ განიხილება:
ა) დასაბეგრი პირის მიერ ყველა აქტივის ან მისი ნაწილის (დამოუკიდებლად ფუნქციონირებადი
ქვედანაყოფის) სხვა დასაბეგრი პირისთვის მიწოდება;
ბ) საწარმოს კაპიტალში ან ამხანაგობაში აქტივის შეტანა;
გ) აქტივის გადაცემა საწარმოს რეორგანიზაციის მხარე პირებს შორის.
შენიშვნა: ამ ნაწილის მიზნისთვის, პირი, რომელმაც აქტივი მიიღო, განიხილება ამ აქტივის
მიმწოდებლის უფლებამონაცვლედ.
8. ამ მუხლის მე-7 ნაწილის გამოყენების პირობებსა და წესს, აგრეთვე შემთხვევებს, როდესაც ამ
ნაწილით გათვალისწინებული დებულებები არ გამოიყენება, განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა
მინისტრი.
მუხლი 1601 . მომსახურების გაწევა
1. მომსახურების გაწევა არის ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც არ არის საქონლის მიწოდება.
მომსახურების გაწევად ასევე განიხილება:
ა) არამატერიალური ქონების გადაცემა;
ბ) ქმედებისგან თავის შეკავების ან განსაზღვრული ქმედების/სიტუაციის დაშვების ვალდებულება;
გ) მომსახურების გაწევა სახელმწიფო ხელისუფლების/მუნიციპალიტეტის ორგანოს გადაწყვე
ტილების ან/და კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.
2. ანაზღაურების სანაცვლოდ, მომსახურების გაწევად ასევე განიხილება:
ა) დასაბეგრი პირის მიერ მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევა მისი დაქირავებული პირის პირადი
სარგებლობისთვის ან საკუთარი საქმიანობის მიზნისგან განსხვავებული მიზნით;
ბ) 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.
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;
გ) საწარმოს ან ამხანაგობის მიერ, შესაბამისად, პარტნიორისთვის ან ამხანაგობის წევრისთვის
წილის სანაცვლოდ მომსახურების გაწევა.
3. პირი, რომელიც თავისი სახელით, მაგრამ სხვა პირის დავალებით მონაწილეობს მომსახურების
გაწევაში, განიხილება ამ მომსახურების მიმღებად და მომსახურების გამწევად.
4. მომსახურების გაწევად არ განიხილება:
ა) ამ კოდექსის 160-ე მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებული ოპერაციები;
ბ) ფულზე, აგრეთვე კრიპტოგრაფიულ ვალუტაზე (კრიპტოაქტივზე), საკუთრების უფლების
გადაცემა.
5. ამ კოდექსის 160-ე მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებული დებულებები, ამავე ნაწილით
განსაზღვრულ შემთხვევებში, ვრცელდება მომსახურების მიწოდებაზეც.
მუხლი 1602. საქონლის იმპორტი
საქონლის იმპორტი არის საქართველოს საბაჟო კოდექსის შესაბამისად საქონლის თავისუფალ
მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში მოქცევა.
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მუხლი 1603 . ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული ოპერაციები
1. საკუთარი სახელით მოქმედი დასაბეგრი პირის მიერ ერთჯერადი ვაუჩერის სხვა პირისთვის
გადაცემა განიხილება ამ ვაუჩერთან დაკავშირებული საქონლის მიწოდებად ან მომსახურების გაწევად.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ერთჯერადი ვაუჩერის
სანაცვლოდ, საქონლის/მომსახურების ფაქტობრივი მიწოდება არ განიხილება დამოუკიდებელ
დასაბეგრ ოპერაციად.
3. სხვა დასაბეგრი პირის სახელით მოქმედი დასაბეგრი პირის მიერ ერთჯერადი ვაუჩერის
გადაცემა განიხილება იმ დასაბეგრი პირის მიერ განხორციელებულ, ამ ვაუჩერთან დაკავშირებულ
საქონლის მიწოდებად/ მომსახურების გაწევად, რომლის სახელითაც ეს პირი მოქმედებს.
4. თუ დასაბეგრი პირი, რომელიც ახორციელებს საქონლის მიწოდებას/მომსახურების გაწევას, არ
წარმოადგენს ერთჯერადი ვაუჩერის გამომცემ საკუთარი სახელით მოქმედ დასაბეგრ პირს, მიიჩნევა,

რომ მან მიაწოდა ვაუჩერთან დაკავშირებული საქონელი/მომსახურება ამ ვაუჩერის გამომცემ დასაბეგრ
პირს.
5. მიმწოდებლის მიერ მრავალჯერადი ვაუჩერის სანაცვლოდ საქონლის/მომსახურების
ფაქტობრივი მიწოდება განიხილება დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციად. ამასთანავე, ამ მრავალჯერადი
ვაუჩერის ყველა წინა გადაცემა დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციად არ განიხილება.
6. თუ მრავალჯერადი ვაუჩერის გადაცემას ახორციელებს დასაბეგრი პირი, რომელიც არ არის ამ
მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული დასაბეგრი ოპერაციის განმახორციელებელი, ნებისმიერი
მომსახურების გაწევა, რომელიც შესაძლებელია განისაზღვროს, როგორც საქონლის დისტრიბუციის/
გაყიდვების ხელშეწყობის ან მისი მსგავსი მომსახურება, დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციად განიხილება.
7. ვაუჩერის სანაცვლოდ, უწყვეტად ან რეგულარულად საქონლის/ მომსახურების მიწოდების
შემთხვევაში, დღგ-ით დაბეგვრა ხორციელდება შესაბამისი უწყვეტი/რეგულარული მიწოდების
დაბეგვრისთვის, ამ კოდექსის 163-ე მუხლის შესაბამისად განსაზღვრულ მომენტში.
8. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი უფლებამოსილია განსაზღვროს ერთჯერადი ვაუჩერის
მეშვეობით განხორციელებული ცალკეული სახის დასაბეგრი ოპერაციების დაბეგვრის ამ მუხლის
პირველი−მე-3 ნაწილებისგან განსხვავებული წესი.
მუხლი 161. უკუდაბეგვრა
1. დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესით იბეგრება:
ა) საგადასახადო აგენტისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე მომსახურების გაწევა დასაბეგრი
პირის მიერ, რომელიც არ არის დაფუძნებული ან ჩვეულებრივ არ ცხოვრობს საქართველოში, ან
საქართველოში არ გააჩნია ფიქსირებული დაწესებულება, რომელიც მონაწილეობს ამ მომსახურების
გაწევაში;
ბ) სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში
მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის (საქონლის) კრედიტორისთვის საკუთრებაში გადაცემა;
გ) საბაჟო საწყობში ამ კოდექსის 1641 მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში
პირისგან შეძენილი უცხოური საქონელი, რომელიც თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების საბაჟო
პროცედურაში ექცევა;
დ) ამ კოდექსის 1641 მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში თიზ-ის საწარმოსგან
შეძენილი უცხოური საქონელი, რომელიც თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების საბაჟო პროცედურაში
ექცევა.
2. ამ მუხლის მიზნისთვის საგადასახადო აგენტად განიხილება:
ა) ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის მიზნისთვის − ნებისმიერი პირი, რომელიც
დაფუძნებულია საქართველოში (გარდა არამეწარმე ფიზიკური პირისა და თიზ-ის საწარმოსი)
ან საქართველოში აქვს ფიქსირებული დაწესებულება, რომლის მეშვეობით განხორციელდა ამ
მომსახურების შეძენა;
ბ) ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის მიზნისთვის − პირი (კრედიტორი), რომელიც
სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში
საკუთრებაში იღებს მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგანს (საქონელს);
გ) ამ მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტების მიზნისთვის − პირი, რომელიც საქონელს
თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების საბაჟო პროცედურაში აქცევს.
3. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საგადასახადო აგენტი
აწარმოებს დღგ-ის დარიცხვას:
ა) ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში −
მომსახურებისთვის გასაცემ თანხაზე;
ბ) ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში − საკუთრებაში
მიღებული მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის (საქონლის) საბაზრო ფასზე, დღგ-ის გარეშე;
გ) ამ მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში:
გ.ა) თუ საქონლის იმპორტი და მიწოდება არ არის დღგ-ისგან გათავისუფლებული − საბაჟო
საწყობში უცხოური საქონლის შესყიდვის ღირებულებასა და საქონლის იმპორტის თანხას შორის
დადებითი სხვაობის თანხაზე;
გ.ბ) თუ საქონლის იმპორტი გათავისუფლებულია დღგ-ისგან, ხოლო საქონლის მიწოდება დღგით იბეგრება − საბაჟო საწყობში უცხოური საქონლის შესყიდვის ღირებულებაზე;
დ) ამ მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში:
დ.ა) თუ საქონლის იმპორტი და მიწოდება არ არის დღგ-ისგან გათავისუფლებული − თიზ-ის
საწარმოსგან უცხოური საქონლის შესყიდვის ღირებულებასა და საქონლის იმპორტის თანხას შორის
დადებითი სხვაობის თანხაზე;
დ.ბ) თუ საქონლის იმპორტი გათავისუფლებულია დღგ-ისგან, ხოლო საქონლის მიწოდება დღგით იბეგრება − თიზ-ის საწარმოსგან უცხოური საქონლის შესყიდვის ღირებულებაზე.
4. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საგადასახადო აგენტის
მიერ საგადასახადო ორგანოში ანგარიშგების წარდგენისა და დარიცხული გადასახადის ბიუჯეტში
გადახდის წესს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.
5. ამ მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში − დღგ-ის დარიცხვის
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ვალდებულება არ ეკისრება დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირს. ამასთანავე, მიიჩნევა, რომ
ამ საქონელზე მან განახორციელა შესაბამისი ოდენობის დღგ-ის ჩათვლა.
6. დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესით არ იბეგრება:
ა) საქონლის მიწოდება ან მომსახურების გაწევა, რომელიც ამ კოდექსის შესაბამისად
გათავისუფლებულია დღგ-ისგან;
ბ) ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში − ფიზიკური
პირის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის და მასზე დამაგრებული საცხოვრებელი ბინის/სახლის
გადაცემა.
მუხლი 1611. ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით დაბეგვრა
1. საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში
ან სხვა ფულადი ვალდებულების (გარდა სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული წესით
დაკისრებული სანქციებისა) გადახდევინების მიზნით საქონლის აუქციონის, პირდაპირი მიყიდვის ან
სხვა წესით რეალიზაცია (მიწოდება) იბეგრება დღგ-ით ამ მუხლის შესაბამისად, ხოლო ამ ოპერაციაზე
დარიცხული დღგ-ის თანხის პირის (საქონლის მესაკუთრის) სახელით ბიუჯეტში გადახდას
უზრუნველყოფს საქონლის რეალიზაციის განმახორციელებელი უფლებამოსილი პირი. ამასთანავე, ამ
შემთხვევაში დღგ-ით არ იბეგრება:
ა) საცხოვრებელი ბინის/სახლის მიწოდება;
ბ) მიწის ნაკვეთის მიწოდება;
გ) სეს ესნ-ის 8703 კოდში აღნიშნული მსუბუქი ავტომობილის ან/და სეს ესნ-ის 8711 კოდში
აღნიშნული მოტოციკლის (მოპედის ჩათვლით) მიწოდება;
დ) ფიზიკური პირის (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა) საკუთრებაში არსებული ქონების
მიწოდება.
2. „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული
წესით სამეურვეო ქონების აუქციონის, პირდაპირი მიყიდვის ან სხვა წესით რეალიზაცია იბეგრება
დღგ-ით ამ მუხლის შესაბამისად, ხოლო ამ ოპერაციაზე დარიცხული დღგ-ის თანხის პირის (სამეურვეო
ქონების მესაკუთრის) სახელით ბიუჯეტში გადახდას უზრუნველყოფს საქონლის რეალიზაციის
განმახორციელებელი უფლებამოსილი პირი. ამასთანავე, გარდა სამეურვეო ქონების ერთიანი
კომპლექსის სახით რეალიზაციის (მიწოდების) შემთხვევისა, დღგ-ით არ იბეგრება:
ა) ინდივიდუალური მეწარმის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ბინის/სახლის მიწოდება;
ბ) მიწის ნაკვეთის მიწოდება;
გ) ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიწოდება;
დ) სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მიწოდება.
3. ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში:
ა) საქონლის სარეალიზაციო ფასი (მყიდველის მიერ გადახდილი/ გადასახდელი ანაზღაურება)
მოიცავს დღგ-ის თანხას;
ბ) საქონლის მიწოდების დღგ-ით დაბეგვრისას არ ვრცელდება ამ კოდექსის 170-ე−172-ე მუხლების,
ასევე ამ კოდექსით გათვალისწინებული სხვა საკანონმდებლო ნორმების მოქმედება, რომელიც
ითვალისწინებს საქონლის მიწოდების დღგ-ისგან გათავისუფლებას.
4. ამ მუხლით გათვალისწინებული ოპერაციების დღგ-ით დაბეგვრისა და დღგ-ის თანხის
ბიუჯეტში გადახდის წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.
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მუხლი 1612 . ცალკეული საქონლის მიწოდების დაბეგვრის სპეციალური სქემა
1. მეორადი ნივთის, ხელოვნების ნიმუშის, საკოლექციო ან ანტიკვარული ნივთის მიწოდება
შესაძლებელია დღგ-ით დაიბეგროს დაბეგვრის სპეციალური სქემის (შემდგომ − სპეციალური სქემა)
მიხედვით.
2. დასაბეგრი დილერის მოგების მარჟა არის სხვაობა საქონლის მიწოდების ფასსა და მის შესყიდვის
ფასს შორის.
3. დასაბეგრი დილერის მიერ იმპორტირებული საქონლის შესყიდვის ფასი, რომელიც
გათვალისწინებულ უნდა იქნეს მოგების მარჟის გაანგარიშებისას, არის ამ საქონლის იმპორტისას დღგით დასაბეგრი თანხისა და შესაბამისი დღგ-ის თანხის ჯამი.
4. საქონლის მიწოდების შედეგად დღგ-ით დასაბეგრი თანხა მიიღება დასაბეგრი დილერის მიერ
მიღებული მოგების მარჟის ოდენობის 1.18-ზე გაყოფის შედეგად.
5. დასაბეგრ დილერს არ აქვს უფლება, მიიღოს დღგ-ის ჩათვლა იმ საქონელზე, რომლის მიწოდება
იბეგრება სპეციალური სქემით.
6. დასაბეგრ პირს არ აქვს უფლება, მიიღოს დღგ-ის ჩათვლა მისთვის დასაბეგრი დილერის მიერ
მიწოდებულ ან მისაწოდებელ საქონელთან დაკავშირებით, თუ ამ საქონლის მიწოდება სპეციალური
სქემით იბეგრება.
7. დასაბეგრი დილერი ვალდებულია განახორციელოს საგადასახადო ორგანოს ინფორმირება
ამ მუხლით გათვალისწინებული სპეციალური სქემის გამოყენების შესახებ, სადაც მიეთითება ამ
სქემის გამოყენების პერიოდი, რომელიც არ შეიძლება იყოს 24 თვეზე ნაკლები. აღნიშნული ვადა
აითვლება საგადასახადო ორგანოში ამ ნაწილით გათვალისწინებული ინფორმაციის წარდგენის თვის
დასაწყისიდან.

8. ამ მუხლით გათვალისწინებული სპეციალური სქემის გამოყენების და ამ სქემის გამოყენების
შესახებ საგადასახადო ორგანოს ინფორმირების წესს, აგრეთვე ხელოვნების ნიმუშების, საკოლექციო
და ანტიკვარული ნივთების სახეებს, რომელთა მიწოდება შესაძლებელია დაიბეგროს სპეციალური
სქემის მიხედვით, განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.
თავი XXIII.
დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების ადგილი
მუხლი 162. საქონლის მიწოდების ადგილი
1. საქონლის მიწოდების ადგილად განიხილება ადგილი, სადაც მდებარეობს საქონელი მიწოდების
განხორციელების მომენტში, თუ არ ხორციელდება საქონლის გაგზავნა ან ტრანსპორტირება.
2. თუ ხორციელდება საქონლის გაგზავნა ან ტრანსპორტირება, საქონლის მიწოდების ადგილად
განიხილება ადგილი, სადაც მდებარეობს საქონელი მისი შემძენთან გაგზავნის ან ტრანსპორტირების
დაწყების მომენტში.
3. 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.
4. გამანაწილებელი ქსელის მეშვეობით ბუნებრივი გაზის ან ელექტროენერგიის მიწოდებისას,
თუ ამას არ ითვალისწინებს ამ მუხლის მე-3 ნაწილი, საქონლის მიწოდების ადგილად განიხილება
მომხმარებლის მიერ ამ საქონლის ფაქტობრივი გამოყენებისა და მოხმარების ადგილი.
5. თუ ფაქტობრივად არ ხორციელდება მომხმარებლის მიერ ბუნებრივი გაზის ან ელექტრონერგიის
სრულად ან ნაწილობრივ მოხმარება, საქონელი, რომელიც არ იქნა მოხმარებული, მიიჩნევა
გამოყენებულად და მოხმარებულად იმ ადგილზე, სადაც მომხმარებელი ახორციელებს საკუთარ
საქმიანობას ან აქვს ფიქსირებული დაწესებულება, რომლისთვისაც ხორციელდება საქონლის
მიწოდება. თუ არ არსებობს საქმიანობის ადგილი ან ფიქსირებული დაწესებულება, მიიჩნევა, რომ
საქონელი გამოყენებული და მოხმარებულია მომხმარებლის მიერ იმ ადგილზე, სადაც მას აქვს
მუდმივი მისამართი, ან, სადაც ის ჩვეულებრივ ცხოვრობს.
მუხლი 1621 . მომსახურების გაწევის ადგილი
1. თუ ამ მუხლის შესაბამისად, მომსახურება საქართველოს ტერიტორიაზეა გაწეული, მიიჩნევა,
რომ იგი არ გაწეულა სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე, ხოლო თუ მომსახურება არ არის გაწეული
საქართველოს ტერიტორიაზე, იგი განიხილება სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე გაწეულად.
2. მომსახურების გაწევის ადგილის განსაზღვრის მიზნისთვის, პირი (გარდა არამეწარმე ფიზიკური
პირისა) დასაბეგრ პირად განიხილება მისთვის გაწეულ ნებისმიერ მომსახურებასთან დაკავშირებით.
3. თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის დადგენილი:
ა) მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება ადგილი, სადაც მომსახურების მიმღები არის
დაფუძნებული, თუ მომსახურების მიმღები არის დასაბეგრი პირი. ამასთანავე, თუ მომსახურების გაწევა
ხორციელდება მომსახურების მიმღების ფიქსირებული დაწესებულებისთვის, რომელიც არ მდებარეობს
იქ, სადაც მომსახურების მიმღებია დაფუძნებული, მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება
ფიქსირებული დაწესებულების მდებარეობის ადგილი. დაფუძნების ადგილის ან ფიქსირებული
დაწესებულების არარსებობის შემთხვევაში, მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება ადგილი,
სადაც მომსახურების მიმღებს აქვს მუდმივი მისამართი, ან, სადაც ის ჩვეულებრივ ცხოვრობს;
ბ) მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება ადგილი, სადაც მომსახურების გამწევი (დასაბეგრი
პირი) არის დაფუძნებული, თუ მომსახურების მიმღები არ არის დასაბეგრი პირი. ამასთანავე, თუ
მომსახურების გაწევა ხორციელდება მომსახურების გამწევის ფიქსირებული დაწესებულების მიერ,
რომელიც არ მდებარეობს იქ, სადაც მომსახურების გამწევია დაფუძნებული, მომსახურების გაწევის
ადგილად განიხილება ფიქსირებული დაწესებულების მდებარეობის ადგილი. დაფუძნების ადგილის ან
ფიქსირებული დაწესებულების არარსებობის შემთხვევაში, მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება
ადგილი, სადაც მომსახურების გამწევს აქვს მუდმივი მისამართი, ან, სადაც ის ჩვეულებრივ ცხოვრობს.
4. უძრავ ნივთთან დაკავშირებული მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება ადგილი, სადაც
მდებარეობს უძრავი ნივთი, მათ შორის:
ა) უძრავი ნივთის ექსპერტის და აგენტის მომსახურება;
ბ) სამშენებლო სამუშაოების მომზადებისა და კოორდინაციის მომსახურება (სამშენებლო
მოედანზე კონტროლის და ზედამხედველობის განხორციელება).
5. სხვა პირის სახელით და დავალებით მოქმედი შუამავლის მიერ არადასაბეგრი პირისთვის
გაწეული მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება იმ ოპერაციის განხორციელების ადგილი,
რისთვისაც არის გაწეული ეს საშუამავლო მომსახურება.
6. 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
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მომსახურების) გაწევის ადგილად განიხილება ადგილი, სადაც ეს ღონისძიებები ფაქტობრივად
ხორციელდება.
7. 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.
8. მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება მისი ფაქტობრივად განხორციელების ადგილი,
თუ არადასაბეგრი პირისთვის გაწეულია რომელიმე შემდეგი მომსახურება:
ა) 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;
ბ) მოძრავი ნივთის შეფასება ან ასეთ ქონებასთან დაკავშირებული სამუშაო/მომსახურება.
9. მგზავრისთვის ტრანსპორტირების მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება ადგილი,
სადაც ხორციელდება ტრანსპორტირება, გავლილი მანძილის პროპორციულად.
10. არადასაბეგრი პირისთვის საქონლის ტრანსპორტირების მომსახურების გაწევის ადგილად
განიხილება ადგილი, სადაც ხორციელდება ტრანსპორტირება, გავლილი მანძილის პროპორციულად.
11. სარესტორნე ან/და კვების მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება ადგილი, სადაც ეს
მომსახურება ფაქტობრივად ხორციელდება.
12. სატრანსპორტო საშუალების მოკლევადიანი იჯარის მომსახურების გაწევის ადგილად
განიხილება ადგილი, სადაც ეს სატრანსპორტო საშუალება ფაქტობრივად გადადის მომხმარებლის
განკარგულებაში.
13. 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.
14. არადასაბეგრი პირისთვის მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება ადგილი, სადაც იგი
არის დაფუძნებული, აქვს მუდმივი მისამართი ან ჩვეულებრივ ცხოვრობს, თუ მისთვის გაწეულია
რომელიმე შემდეგი მომსახურება:
ა) ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება;
ბ) რადიო- და ტელესამაუწყებლო მომსახურება;
გ) ელექტრონულად გაწეული მომსახურება;
დ) საავტორო უფლების, პატენტის, ლიცენზიის, სავაჭრო ნიშნის ან სხვა მსგავსი უფლების
გადაცემა ან დათმობა;
ე) სარეკლამო მომსახურება;
ვ) საკონსულტაციო, საინჟინრო, იურიდიული, საბუღალტრო და სხვა მსგავსი მომსახურება,
აგრეთვე, მონაცემთა დამუშავება და ინფორმაციის მიწოდების მომსახურება;
ზ) ამ ნაწილით გათვალისწინებული ეკონომიკური საქმიანობის ან უფლების მთლიანად ან
ნაწილობრივ შესრულებისგან ან განხორციელებისგან თავის შეკავების ვალდებულება;
თ) საბანკო, ფინანსური და სადაზღვევო ოპერაციები, მათ შორის, გადაზღვევა, გარდა სეიფის
იჯარისა;
ი) პერსონალით უზრუნველყოფა;
კ) მოძრავი ნივთის იჯარით გადაცემა, გარდა ნებისმიერი სახის სატრანსპორტო საშუალების
იჯარისა.
15. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი უფლებამოსილია განსაზღვროს შემთხვევები, როდესაც
ამ მუხლის მე-3 ნაწილით და მე-12−მე-14 ნაწილებით გათვალისწინებული ცალკეული მომსახურება
განიხილება:
ა) სხვა ქვეყანაში გაწეულად, თუ ის ხორცილდება საქართველოს ტერიტორიაზე, მაგრამ ამ
მომსახურებით ფაქტობრივი სარგებლობა ან/და მისი გამოყენება ხდება საქართველოს ტერიტორიის
გარეთ;
ბ) განიხილება საქართველოში გაწეულად, თუ ის ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიის
გარეთ, მაგრამ ამ მომსახურებით ფაქტობრივი სარგებლობა ან/და მისი გამოყენება ხდება საქართველოში.
თავი XXIII1
დაბეგვრის დრო
მუხლი 163. დაბეგვრის დრო საქონლის მიწოდებისას/მომსახურების გაწევისას
1. საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის დღგ-ით დაბეგვრა ხორციელდება საქონლის
მიწოდების/მომსახურების გაწევის მომენტში, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
2. თუ თანხა სრულად ან ნაწილობრივ ანაზღაურებულია საქონლის მიწოდებამდე/მომსახურების

გაწევამდე, ანაზღაურებული თანხის შესაბამისი დღგ-ის გადახდა ხორციელდება ანაზღაურების
თანხის გადახდის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით, გარდა ამ მუხლის მე-5 და მე-9 ნაწილებით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
3. ამ კოდექსის 160-ე მუხლის მე-3 ნაწილის:
ა) „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ოპერაციის დღგ-ით დაბეგვრა ხორციელდება დასაბეგრი
პირის მიერ მისი წარმოებული შენობის/ნაგებობის (ძირითადი საშუალების) ეკონომიკურ საქმიანობაში
გამოყენების დაწყების მომენტში;
ბ) „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ოპერაციების დღგ-ით დაბეგვრა ხორციელდება
შესაბამისი პირის მიერ ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტის/დღგ-ის რეგისტრაციის გაუქმების
მომენტში;
გ) „ზ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ოპერაციების დღგ-ით დაბეგვრა ხორციელდება
ტურისტული საწარმოს სტატუსის გაუქმების მომენტში;
დ) „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, დღგ-ით დაბეგვრა ხორციელდება ამ
კოდექსით გათვალისწინებული დანაკლისის გამოვლენის მომენტში.
4. ამ კოდექსის 1601 მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ოპერაციის დღგით დაბეგვრა ხორციელდება შენობის/ნაგებობის (ძირითადი საშუალების) რემონტის დასრულების
მომენტში (მომენტში, როდესაც სარემონტო მომსახურების/სამუშაოების გაწევა დღგ-ით დაიბეგრებოდა
მისი დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის მიერ განხორციელების შემთხვევაში).
5. დღგ-ით დაბეგვრა ხორციელდება არაუგვიანეს ყოველი საანგარიშო პერიოდის ბოლო დღისა,
თუ ტელესაკომუნიკაციო/კავშირგაბმულობის მომსახურების გაწევა ან საქონლის (გარანტირებული
სიმძლავრის, ელექტროენერგიის, გაზის, წყლის, თბოენერგიის, გაგრილების ენერგიის ან სხვა მსგავსი
საქონლის) მიწოდება ხორციელდება რეგულარულად ან უწყვეტად.
6. თუ არ დადგა ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული პირობა, დღგ-ით დაბეგვრა
ხორციელდება:
ა) არაუგვიანეს ყოველი საანგარიშო პერიოდის ბოლო დღისა, თუ მომსახურების გაწევა
ხორციელდება რეგულარულად ან უწყვეტად, ამ მუხლის მე-5 ნაწილის გათვალისწინებით;
ბ) გარდა ამ კოდექსის 160-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, უძრავი
ნივთის მიწოდებისას, საკუთრების უფლების რეგისტრაციისთვის მარეგისტრირებელ ორგანოში
წარსადგენი საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შედგენის მომენტში, ხოლო, თუ
საკუთრების უფლების რეგისტრაცია (გადაცემა) დამოკიდებულია ამ დოკუმენტის მხარის (მხარეების)
მიერ გარკვეული ვალდებულების შესრულებაზე ან/და პირობის დადგომაზე − ასეთი ვალდებულების
შესრულების/პირობის დადგომის მომენტში;
გ) ამ კოდექსის 160-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში
− საქონლის ფაქტობრივად გადაცემის მომენტში;
დ) ამ კოდექსის 160-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში − უძრავი ნივთის
ექსპლუატაციაში მიღების მომენტში.
7. ამ კოდექსის 161-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ და „დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ
შემთხვევებში, შესაბამისი ოპერაციის დღგ-ით დაბეგვრა ხორციელდება საქონლის იმპორტის დღგ-ით
დაბევრის მომენტში.
8. ამ მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, თუ დასაბეგრი პირი საქონლის/
მომსახურების მიწოდებას აღრიცხავს საანგარიშო პერიოდის სხვადასხვა დღეს არა კალენდარული
თვის, არამედ გარკვეული პერიოდის (ციკლის) განმავლობაში მიწოდებული საქონლის/მომსახურების
ოდენობის მიხედვით, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს როგორც საანგარიშო პერიოდს, ისე საანგარიშოს
წინა პერიოდს, საანგარიშო პერიოდში მიწოდებულად მიიჩნევა საანგარიშო პერიოდის სხვადასხვა
დღის მიხედვით აღრიცხული (გარკვეული პერიოდის (ციკლის) განმავლობაში მიწოდებული
საქონლის/მომსახურების ოდენობის მიხედვით აღრიცხული) საქონლის/მომსახურების ოდენობა,
მიუხედავად საანგარიშო პერიოდში ფაქტობრივად მიწოდებულისა.
9. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი უფლებამოსილია განსაზღვროს ცალკეული დასაბეგრი
ოპერაციების შემთხვევები, როდესაც ამ მუხლის მე-2 ნაწილი არ გამოიყენება.
მუხლი 1631. დაბეგვრის დრო იმპორტისას
საქონლის იმპორტის დღგ-ით დაბეგვრა ხორციელდება საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობის
შესაბამისად საბაჟო ვალდებულების წარმოშობის მომენტში, ხოლო, თუ საქონელი არ იბეგრება
იმპორტის გადასახადით ან გათავისუფლებულია იმპორტის გადასახადისგან − მომენტში, როდესაც ეს
საქონელი დაიბეგრებოდა, ამ გადასახადისგან გათავისუფლებული რომ არ ყოფილიყო.
თავი XXIII2
დასაბეგრი თანხა
მუხლი 164. დასაბეგრი თანხა საქონლის მიწოდებისას/მომსახურების გაწევისას
1. თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, 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.
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2. ამ კოდექსის 160-ე მუხლის მე-3 ნაწილის:
ა) „ა“−„ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, 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 გამოყენების, გასხვისების, დასაკუთრების
(მფლობელობაში დარჩენის) ან დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების მომენტში;
ბ) „ვ“ და „თ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, დღგ-ით დასაბეგრი თანხა არის
საქონლის საბაზრო ფასი, დღგ-ის გარეშე;
გ) „ზ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, დღგ-ით დასაბეგრი თანხა არის სხვაობა
ამ კოდექსის 172-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ქ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ დღგ-ისგან ჩათვლის
უფლებით გათავისუფლებული ბრუნვის 1.18-ზე გაყოფის შედეგად მიღებულ თანხასა და ტურისტული
საწარმოს ან/და სასტუმროს ფუნქციონირებისთვის/ოპერირებისთვის მოწვეული პირის/პირების მიერ
სასტუმროს (ობიექტის/მისი ნაწილის) ფუნქციონირების შედეგად დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების
(გარდა დღგ-ისგან გათავისუფლებული ოპერაციებისა) დეკლარირებულ (მათ შორის, საგადასახადო
ორგანოს მიერ აღნიშნული ობიექტის მიხედვით დამატებით დარიცხულ) თანხას შორის.
3. ამ კოდექსის 1601 მუხლის მე-2 ნაწილის:
ა) „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, დღგ-ით დასაბეგრი თანხა არის
მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ყველა დანახარჯის ღირებულება;
ბ) „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, დღგ-ით დასაბეგრი თანხა არის
მომსახურების საბაზრო ფასი, დღგ-ის გარეშე.
4. დღგ-ით დასაბეგრი თანხა უნდა მოიცავდეს:
ა) გადასახადებს, მოსაკრებლებს, საფასურებს და გადასახდელებს, გარდა დღგ-ისა;
ბ) თანმდევ ხარჯებს, როგორებიცაა, საკომისიო, შეფუთვის, ტრანსპორტირების, დაზღვევის
ხარჯები, რომლებსაც მიმწოდებელი აკისრებს შემძენს.
5. დღგ-ით დასაბეგრ თანხაში არ შეიტანება:
ა) ფასდაკლება წინასწარი გადახდისთვის;
ბ) საქონლის/მომსახურების შემძენისთვის მინიჭებული და მის მიერ მიწოდების მომენტისთვის
მიღებული ფასდაკლება ან სხვა დათმობა;
გ) დასაბეგრი პირის მიერ საქონლის/მომსახურების შემძენისგან მიღებული თანხა, როგორც
შემძენის სახელითა და დავალებით გაწეული ხარჯების ანაზღაურება. ამასთანავე, დასაბეგრი პირი
ვალდებულია დაასაბუთოს ამ ქვეპუნქტში მითითებული ხარჯების ფაქტობრივი მოცულობა და მას არ
აქვს უფლება, ჩაითვალოს აღნიშნულთან დაკავშირებით გადახდილი დღგ;
დ) ლიზინგის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარგებელი − ამ კოდექსის 160-ე მუხლის
პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში საქონლის ლიზინგით
მიწოდებისას;
ე) სახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევასთან დაკავშირებით მიღებული/მისაღები
პირგასამტეხლო ან სხვა სახის ფულადი ანაზღაურება.
6. მრავალჯერადი ვაუჩერით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდებისას/მომსახურების
გაწევისას დღგ-ით დასაბეგრი თანხა არის ამ ვაუჩერისთვის გადახდილი ანაზღაურება, დღგ-ის
გარეშე. ხოლო ანაზღაურების შესახებ ინფორმაციის არარსებობის შემთხვევაში, დღგ-ით დასაბეგრი
თანხა მიიღება მრავალჯერად ვაუჩერში ან მასთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციაში მითითებული
ღირებულების 1.18-ზე გაყოფის შედეგად.
7. 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.
8. მრავალჯერადი (დაბრუნებადი) საქონლის/ტარის ხარჯები არ შეიტანება დღგ-ით დასაბეგრ
თანხაში. ამასთანავე, თუ აღნიშნული საქონელი არ დაბრუნდა, დღგ-ით დასაბეგრი თანხა
კორექტირდება. ამ ნაწილის გამოყენების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანებით.
მუხლი 1641. დასაბეგრი თანხა საბაჟო პროცედურების დროს
1. საქონლის იმპორტისას დასაბეგრი თანხა არის საქონლის ღირებულება საბაჟო მიზნებისთვის.
2. თუ დასაბეგრი თანხა არ მოიცავს ქვემოთ ჩამოთვლილ კომპონენტებს, მასში შეიტანება:
ა) საქონლის იმპორტიდან გამომდინარე, უცხო ქვეყანაში ან/და საქართველოში კუთვნილი
გადასახადი, მოსაკრებელი, საფასური ან სხვა გადასახდელი, გარდა დღგ-ისა;
ბ) თანმდევი ხარჯები, როგორებიცაა საკომისიო, შეფუთვის, სატრანსპორტო და სადაზღვევო
ხარჯები, რომლებიც გაიწევა საქონლის დანიშნულების პირველ ადგილამდე, აგრეთვე,

ხარჯები, რომლებიც გაიწევა საქართველოს ტერიტორიაზე, დანიშნულების სხვა ადგილზე
ტრანსპორტირებისთვის, თუ ეს სხვა ადგილი ცნობილია საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობის
მომენტში.
შენიშვნა: ამ ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის მიზნისთვის დანიშნულების პირველი ადგილი არის
ადგილი, რომელიც მითითებულია იმ დოკუმენტში, რომლითაც ხორციელდება საქონლის იმპორტი.
ამასთანავე, თუ შესაბამის დოკუმენტში ეს ადგილი მითითებული არ არის, დანიშნულების პირველ
ადგილად განიხილება საქონლის საქართველოს ტერიტორიაზე პირველი ტრანსპორტირების/
გადაცემის ადგილი.
3. დასაბეგრ თანხაში არ შეიტანება:
ა) ფასდაკლება წინასწარი გადახდისთვის;
ბ) შემძენისთვის მინიჭებული და მის მიერ იმპორტის მომენტისთვის მიღებული ფასდაკლება ან
სხვა დათმობა.
4. საბაჟო საწყობში მიწოდებული საქონლის იმპორტის შემთხვევაში, თუ:
ა) საქონლის იმპორტი და მიწოდება არ არის დღგ-ისგან გათავისუფლებული, იმპორტისას
გადასახდელი დღგ-ის თანხის გადახდა ხორციელდება იმპორტის თანხიდან გამომდინარე, ხოლო
იმპორტიორის მიერ საბაჟო საწყობში უცხოური საქონლის შესყიდვის ღირებულებასა და საქონლის
იმპორტის თანხას შორის დადებითი სხვაობის თანხა დღგ-ით იბეგრება უკუდაბეგვრის წესით;
ბ) საქონლის იმპორტი გათავისუფლებულია დღგ-ისგან, ხოლო საქონლის მიწოდება დღგ-ით
იბეგრება, იმპორტიორის მიერ საბაჟო საწყობში უცხოური საქონლის შესყიდვის ღირებულება დღგ-ით
იბეგრება უკუდაბეგვრის წესით;
გ) საქონლის იმპორტი დღგ-ით იბეგრება, ხოლო საქონლის მიწოდება გათავისუფლებულია
დღგ-ისგან, იმპორტიორი იმპორტისას გადასახდელ დღგ-ის თანხას გადაიხდის იმპორტის თანხიდან
გამომდინარე.
5. პირის მიერ, თიზ-ის საწარმოსგან შეძენილი საქონლის იმპორტის შემთხვევაში, თუ:
ა) საქონლის იმპორტი და მიწოდება არ არის დღგ-ისგან გათავისუფლებული, იმპორტისას
გადასახდელი დღგ-ის თანხის გადახდა ხორციელდება იმპორტის თანხიდან გამომდინარე, ხოლო
იმპორტიორის მიერ თიზ-ის საწარმოსგან უცხოური საქონლის შესყიდვის ღირებულებასა და საქონლის
იმპორტის თანხას შორის დადებითი სხვაობის თანხა დღგ-ით იბეგრება უკუდაბეგვრის წესით;
ბ) საქონლის იმპორტი გათავისუფლებულია დღგ-ისგან, ხოლო საქონლის მიწოდება დღგ-ით
იბეგრება, იმპორტიორის მიერ თიზ-ის საწარმოსგან უცხოური საქონლის შესყიდვის ღირებულება
დღგ-ით იბეგრება უკუდაბეგვრის წესით;
გ) საქონლის იმპორტი დღგ-ით იბეგრება, ხოლო, თუ საქონლის მიწოდება გათავისუფლებულია
დღგ-ისგან, იმპორტიორი იმპორტისას გადასახდელ დღგ-ის თანხას გადაიხდის იმპორტის თანხიდან
გამომდინარე.
შენიშვნა: ამ ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, თიზ-ის საწარმოს ამ კოდექსით
გათვალისწინებული ვალდებულებები დღგ-ის ნაწილში, იმპორტიორისთვის საქონლის მიწოდების
ოპერაციასთან დაკავშირებით, შესრულებულად მიიჩნევა.
6. საქართველოს საბაჟო კოდექსის 54-ე მუხლის მე-2, მე-3 ან მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში, იმპორტის თანხა განისაზღვრება იმავე ნაწილით იმპორტის გადასახადის ოდენობის
გაანგარიშებისთვის დადგენილი წესის შესაბამისად.
7. საქონლის ექსპორტი/რეექსპორტი განხორციელებულად მიიჩნევა, თუ ხდება ამ საქონლის
ექსპორტის პროცედურაში დეკლარირება ან მისი რეექსპორტი, რომლის დროსაც, ექსპორტის/
რეექსპორტის თანხა არის საქონლის საბაჟო ღირებულება.
თავი XXIV
დასაბეგრი პირის რეგისტრაცია
მუხლი 165. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია
1. დასაბეგრი პირი, თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, ვალდებულია მის მიერ
ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული დღგ-ით დასაბეგრი
საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის ოპერაციების ჯამური თანხის 100 000 ლარისთვის
გადაჭარბების დღიდან, არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღეში დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის მიზნით,
მიმართოს საგადასახადო ორგანოს.
2. დასაბეგრ პირს დღგ-ის გამოანგარიშების და გადახდის ვალდებულება წარმოეშობა ამ მუხლის
პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების მომენტიდან (ამ
ოპერაციის ჩათვლით), რომლის მიხედვითაც დასაბეგრი ოპერაციების ჯამურმა თანხამ 100 000 ლარს
გადააჭარბა.
3. დასაბეგრი პირი, რომელიც საქართველოში აწარმოებს აქციზურ საქონელს, ვალდებულია
აქციზური საქონლის მიწოდებამდე დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციისთვის მიმართოს
საგადასახადო ორგანოს.
4. რეორგანიზაციის შედეგად შექმნილი პირი, თუ რეორგანიზაციის რომელიმე მხარე დღგ-ის
გადამხდელად რეგისტრირებული პირია, ვალდებულია დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციისთვის
მიმართოს საგადასახადო ორგანოს დღგ-ით ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული
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დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელებამდე, მაგრამ რეორგანიზაციის დასრულებიდან არაუგვიანეს 10
დღისა.
5. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პარტნიორისგან/წევრისგან შენატანის სახით
საქონლის/მომსახურების მიღების შემთხვევაში საწარმო/ამხანაგობა ვალდებულია დღგ-ის
გადამხდელად რეგისტრაციისთვის მიმართოს საგადასახადო ორგანოს ამ მუხლის პირველი
ნაწილით გათვალისწინებული დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელებამდე, მაგრამ შენატანის
განხორციელებიდან არაუგვიანეს 10 დღისა.
6. პირს შეუძლია დღგ-ის გადამხდელად ნებაყოფლობით დარეგისტრირდეს. ამ შემთხვევაში
იგი დღგ-ის გადამხდელად განიხილება საგადასახადო ორგანოსთვის მიმართვის დღიდან, მაგრამ
არაუგვიანეს სავალდებულო რეგისტრაციისთვის გათვალისწინებული ვადისა.
7. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების ჯამური
თანხის განსაზღვრისას არ გაითვალისწინება ამ კოდექსის შესაბამისად დღგ-ისგან გათავისუფლებული
დასაბეგრი ოპერაციები, გარდა:
ა) ამ კოდექსის შესაბამისად დღგ-ისგან გათავისუფლებული ფინანსურ ან უძრავ ნივთთან
დაკავშირებული ოპერაციებისა, თუ მათი განხორციელება დასაბეგრი პირის ძირითადი საქმიანობაა;
ბ) საქონლის ექსპორტის ოპერაციებისა;
გ) ამ კოდექსის 172-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების შესაბამისად დღგ-ისგან
გათავისუფლებული ოპერაციებისა.
8. რეორგანიზაციის შედეგად შექმნილი პირის, ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული
დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების ჯამური თანხის განსაზღვრისას გაითვალისწინება რეორგანიზაციის
მხარეების დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციები, ამ მუხლით დადგენილი წესით.
9. ამ მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების მოთხოვნების მიუხედავად, დასაბეგრ პირს,
რომელსაც აქვს 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.
10. დღგ-ის გადამხდელის რეგისტრაციის წესს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.
მუხლი 1651 . დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმება
1. 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 დღგის გადამხდელად უკანასკნელი რეგისტრაციის თარიღიდან 1 წელია გასული, მას შეუძლია დღგ-ის
გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით მიმართოს საგადასახადო ორგანოს.
2. 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.
3. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია უქმდება:
ა) საწარმოს/ორგანიზაციის ლიკვიდაციისას − სახელმწიფო/სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის
გაუქმების თარიღიდან;
ბ) პირის გარდაცვალებისას − გარდაცვალების თარიღიდან;
გ) დღგ-ის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე პირის განცხადებისას ან თანხმობისას პირის
წერილობითი მიმართვის/თანხმობის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან;
დ) „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული
წესით გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყებისას − სასამართლოს მიერ გამოტანილი გაკოტრების
შესახებ განჩინების გამოქვეყნებიდან.
4. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების წესს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა
მინისტრი.
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მუხლი 1652. დღგ-ის გადახდაზე ვალდებული პირები
1. დღგ-ის გამოანგარიშების და გადახდის ვალდებულება წარმოეშობა დღგ-ის გადამხდელად
რეგისტრირებულ ან რეგისტრაციაზე ვალდებულ პირს, გარდა ამ მუხლის მე-2 ნაწილით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
2. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულების გარეშე, დღგ-ის გამოანგარიშების და
გადახდის ვალდებულება წარმოეშობა:
ა) საქონლის იმპორტის განმახორციელებელ პირს;
ბ) საგადასახადო აგენტს, ოპერაციაზე, რომელიც ამ კოდექსის შესაბამისად უკუდაბეგვრის წესით
იბეგრება;
გ) 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;
დ) საქონლის რეალიზაციის განმახორციელებელ უფლებამოსილ პირს, სამეურვეო ქონების
რეალიზაციისას „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონით
განსაზღვრული წესით;
ე) 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.
თავი XXIV1
დღგ-ის განაკვეთი, საგადასახადო პერიოდი და ანგარიშგება
მუხლი 166. დღგ-ის განაკვეთი
დღგ-ის განაკვეთია 18 პროცენტი.
მუხლი 167. საგადასახადო პერიოდი
დღგ-ის საანგარიშო პერიოდია კალენდარული თვე.
მუხლი 168. დეკლარირების წესი
1. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული დასაბეგრი პირი ვალდებულია საგადასახადო
ორგანოს წარუდგინოს დღგ-ის დეკლარაცია არაუგვიანეს საანგარიშო პერიოდის მომდევნო თვის 15
რიცხვისა და ამავე ვადაში გადაიხადოს გადასახადი.
2. საქონლის იმპორტისას დღგ-ის თანხის გადახდა ხორციელდება იმპორტის გადასახადის
გადახდისთვის დადგენილი წესის შესაბამისად, გარდა ამ მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული
შემთხვევისა.
3. საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული ნუსხის მიხედვით გათვალისწინებული,
სეს ესნ 8401-9033 კოდებში მითითებული საქონლის იმპორტისას დარიცხული დღგ-ის გადახდა
ხორციელდება ამ საქონლის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებიდან არაუგვიანეს 45 დღისა.
4. ამ კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, ოპერაციის უკუდაბეგვრის წესით დაბეგვრისას,
საგადასახადო აგენტი (გარდა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირისა) ვალდებულია
დარიცხული დღგ-ის თანხა გადაიხადოს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით,
არაუგვიანეს საანგარიშო პერიოდის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა.
5. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირი ვალდებულია „გადახდისუუნარობის საქმის
წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული წესით სასამართლოს მიერ გამოტანილი
გაკოტრების შესახებ განჩინების კანონიერ ძალაში შესვლიდან 15 დღის ვადაში საგადასახადო ორგანოს
წარუდგინოს გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყებამდე სრული/არასრული საგადასახადო პერიოდის
(პერიოდების) შესაბამისი წარუდგენელი დეკლარაციები.
თავი XXV
დღგ-ისგან გათავისუფლება
მუხლი 169. ზოგადი დებულებები
1. ეს თავი განსაზღვრავს დასაბეგრი ოპერაციების დღგ-ისგან გათავისუფლების შემთხვევებს.
2. ამ კოდექსის 170-ე და 171-ე მუხლებით გათვალისწინებული დასაბეგრი ოპერაციები დღგისგან გათავისუფლებულია დღგ-ის ჩათვლის უფლების გარეშე, რაც ნიშნავს, რომ ამ ოპერაციების
განხორციელების შემთხვევაში დასაბეგრ პირებს უფლება არ აქვთ ჩაითვალონ დღგ, ამ ოპერაციებზე
გაწეულ ხარჯებთან დაკავშირებით.
3. ამ კოდექსის 172-ე მუხლით გათვალისწინებული დასაბეგრი ოპერაციები დღგ-ისგან
გათავისუფლებულია დღგ-ის ჩათვლის უფლებით, რაც ნიშნავს, რომ ამ ოპერაციების განხორციელების
შემთხვევაში დასაბეგრ პირებს, უფლება აქვთ, ამ კოდექსით დადგენილი წესით ჩაითვალონ ამ
ოპერაციებზე გაწეულ ხარჯებთან დაკავშირებული დღგ.
4. ერთობლივად დღგ-ით დასაბეგრი და დღგ-ისგან გათავისუფლებული საქონლის მიწოდება
ან/და მომსახურების გაწევა განიხილება დღგ-ით დასაბეგრი და დღგ-ისგან გათავისუფლებული
საქონლის მიწოდების ან/და მომსახურების გაწევის ცალკე ოპერაციებად, გარდა ძირითადი საქონლის
მიწოდებასთან/მომსახურების გაწევასთან ერთად მასთან უშუალოდ დაკავშირებული საქონლის
მიწოდების/მომსახურების გაწევის შემთხვევისა.
5. დასაბეგრ პირს უფლება აქვს არ გამოიყენოს ამ კოდექსით გათვალისწინებული საგადასახადო
შეღავათი და დღგ-ით დაბეგროს ამ კოდექსის 171-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ და „გ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული ოპერაციები. ამ ნაწილის გამოყენების წესი განისაზღვრება საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.
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მუხლი 170. შეღავათები სამედიცინო, განათლების, კულტურის, სპორტისა და სოციალურ
სფეროებში
1. დღგ-ისგან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებულია:
ა) 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;
ბ) სამედიცინო მომსახურების გაწევა იმ პირის მიერ, რომელსაც საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად აქვს სამედიცინო ან/და პარასამედიცინო საქმიანობის უფლება;
გ) კბილის ტექნიკოსის მიერ პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში მომსახურების გაწევა, აგრეთვე
სტომატოლოგის ან/და კბილის ტექნიკოსის მიერ კბილის პროთეზირების მომსახურების გაწევა;
დ) ავადმყოფისთვის ან დაშავებული პირისთვის ტრანსპორტირების მომსახურების გაწევა
სპეციალურად ამ მიზნისთვის შექმნილი სატრანსპორტო საშუალებით;
ე) საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განათლების მომსახურების გაწევა, აგრეთვე მასთან
უშუალოდ დაკავშირებული ან/და დამხმარე მომსახურების გაწევა/საქონლის მიწოდება;
ვ) კერძო მასწავლებლის მიერ სასკოლო და საუნივერსიტეტო განათლების მომსახურებების გაწევა,
რომლებიც საგანმანათლებლო დაწესებულების მეშვეობით ხორციელდება;
ზ) 18 წლამდე ასაკის ფიზიკური პირისთვის სახელოვნებო და სასპორტო სწავლების მომსახურების
გაწევა, აგრეთვე ორგანიზაციის მიერ სასპორტო ან/და ფიზიკურ აღზრდასთან/განათლებასთან
უშუალოდ დაკავშირებული მომსახურების გაწევა იმ პირისთვის, რომელიც აღნიშნულ საქმიანობას
ახორციელებს;
თ) საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა, რომელიც უშუალოდ არის დაკავშირებული
მოსახლეობის სოციალურ უზრუნველყოფასთან, მათ შორის, სააღმზრდელო დაწესებულებებში ან/და
ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებში ბავშვთა მოვლა-პატრონობის
მომსახურების გაწევა ან/და ავადმყოფთა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა, 60 წელზე
მეტი ასაკის პირთა მოვლა-პატრონობის მომსახურების გაწევა და მოხუცებულთა თავშესაფრისთვის
საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა;
ი) ბავშვისა და მოზარდის უფლებების დაცვასთან უშუალოდ დაკავშირებული მომსახურების
გაწევა ან/და საქონლის მიწოდება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მეურვეობისა და
მზრუნველობის ორგანოს მიერ;
კ) ორგანიზაციის მიერ მისი საქმიანობის მიზნიდან გამომდინარე, საკუთარი წევრებისთვის
დადგენილი საწევროების სანაცვლოდ მომსახურების გაწევა და მასთან უშუალოდ დაკავშირებული
საქონლის მიწოდება;
ლ) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან
შეთანხმებით მსოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანილი, ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის ან/
და საკულტო-რელიგიური დანიშნულების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების სარესტავრაციო,
სარეაბილიტაციო, საპროექტო და კვლევითი სამუშაოების შესრულება;
მ) რელიგიური ორგანიზაციის მიერ ამ ნაწილის „ა“, „ე“, „თ“ და „ი“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული
რომელიმე საქმიანობის განხორციელების მიზნით პერსონალით უზრუნველყოფის მომსახურების
გაწევა;
ნ) იმ ორგანიზაციის მიერ მომსახურების გაწევა/საქონლის მიწოდება, რომლის საქმიანობა
გათავისუფლებულია ამ ნაწილის „ა“, „ე“ და „ზ“–„ლ“ ქვეპუნქტებიდან რომელიმე ქვეპუნქტის
საფუძველზე, მხოლოდ საკუთარი საქმიანობის მიზნით სახსრების მოზიდვისთვის ორგანიზებული
ღონისძიებების ფარგლებში;
ო) სახელმწიფოს მიერ დელეგირებული უფლებამოსილების ფარგლებში განხორციელებული
უნივერსალური საფოსტო მომსახურება, გარდა მგზავრის გადაყვანის/ტრანსპორტირების
მომსახურებისა და მასთან დაკავშირებით საქონლის მიწოდებისა. უნივერსალური საფოსტო
მომსახურებების ნუსხა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით;
პ) სახელმწიფოს დანიშნული საფოსტო ოპერატორის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული ეროვნული საფოსტო საგადახდო ნიშნის (საფოსტო მარკის) ნომინალური
ღირებულებით მიწოდება;
ჟ) დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურების (მათ შორის, ავტოტრანსპორტით
მომსახურების) გაწევა;
რ) დიაბეტური პურის მიწოდება, რომელიც მიწოდებისას მარკირებულია ასეთად;
ს) საქართველოს საპატრიარქოს მიერ ჯვრის, სანთლის, ხატის, წიგნის, კალენდრისა და სხვა
საღვთისმსახურო საგნის მიწოდება, რომლებიც მხოლოდ რელიგიური მიზნით გამოიყენება;
ტ) ტაძრის ან საეკლესიო ნაგებობის რესტავრაცია ან/და მოხატვა.
2. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი უფლებამოსილია განსაზღვროს ამ მუხლის პირველი
ნაწილით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათების გამოყენების წესი და კრიტერიუმები.
მუხლი 171. ცალკეული კატეგორიის ოპერაციების გათავისუფლება დღგ-ისგან ჩათვლის უფლების
გარეშე
1. დღგ-ისგან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებულია:
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;

გ) მიწის ნაკვეთის მიწოდება;
დ) ფიზიკური პირისთვის მიწის ნაკვეთის და მასზე დამაგრებული საცხოვრებელი ბინის/სახლის
მიწოდება, თუ მიმწოდებელი ამ ქონებას აწვდის იმ ფიზიკურ პირს ან იმ ფიზიკური პირის პირველი
რიგის მემკვიდრეს:
დ.ა) რომლისგანაც ეს ქონება მიიღო მისი ან/და სხვა ფიზიკური პირის სახელშეკრულებო
ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში;
დ.ბ) რომლის ქონებაც აუქციონის ან სხვა წესით შეიძინა მისი ან/და სხვა ფიზიკური პირის
ფულადი ვალდებულების გადახდევინების მიზნით;
ე) ელექტრონული მატარებლების (დისკების) საშუალებით სალექციო კურსების მიწოდება,
რომლებიც საგანმანათლებლო ხასიათისაა და შეიძლება წიგნის ფორმითაც გამოიცეს;
ვ) სეს ესნ 4901, 4902 და 4904 00 000 00 კოდებით გათვალისწინებული საქონლის (ჟურნალების,
გაზეთების, ნოტების) რეალიზაციის მომსახურების, ბეჭდვის მომსახურების ან/და ჟურნალ-გაზეთების
მიერ სარეკლამო მომსახურების გაწევა;
ზ) სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული ქონების მიწოდება, აგრეთვე „სახელმწიფო ქონების
შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ქონების ლიზინგით გადაცემა (მიწოდება);
თ) სახელმწიფო ქონების მიწოდება პრივატიზაციის პროგრამის მიხედვით;
ი) ამხანაგობის წილის (ქონებაზე წინასწარი რეგისტრაციის უფლების) მიწოდება, თუ ამ წილზე
(უფლებაზე) არ არის მიმაგრებული/განპიროვნებული ქონება, გარდა წილის (უფლების) სანაცვლოდ
ქონების საკუთრებაში გადაცემის შემთხვევისა;
კ) იმ საქონლის ლიზინგი, რომლის მიწოდება ამ კოდექსის შესაბამისად დღგ-ისგან ჩათვლის
უფლების გარეშეა გათავისუფლებული;
ლ) რეგულირებადი ფასებითა და ტარიფებით საქალაქო და შიგარაიონულ მარშრუტებზე
სამგზავრო ტრანსპორტით (გარდა ტაქსისა) მომსახურების გაწევა;
მ) მუნიციპალიტეტისთვის დასახლებულ ტერიტორიაზე დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენების
მართვის მომსახურების გაწევა;
ნ) შემოსავლების სამსახურის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით
შერჩეული პირის მიერ აქციზური ან/და არააქციზური საქონლის სავალდებულო ნიშანდების/
მარკირების მომსახურების გაწევა;
ო) ფიზიკური პირის მიერ მის საკუთრებაში არსებული ამ კოდექსის 261 მუხლის პირველი
ნაწილით გათვალისწინებული სასტუმრ
 ოს აქტივების/მათი ნაწილის მიწოდება, თუ ახალი მესაკუთრე
(ფიზიკური პირი) იკავებს ძველი მესაკუთრის ადგილს ძველ მესაკუთრესა და ტურისტულ საწარმოს
შორის არსებულ სახელშეკრულებო ურთიერთობაში;
პ) ამხანაგობის მიერ თავისი წევრისთვის (თანამფლობელისთვის) ქონების მიწოდება (განაწილება),
თუ ამხანაგობის წევრები არიან მხოლოდ ფიზიკური პირები, ამხანაგობის წევრთა შემადგენლობა არ
შეცვლილა ამხანაგობის დაფუძნებიდან ქონების გადაცემის (განაწილების) მომენტამდე და ამხანაგობა
განაწილების მომენტისთვის დღგ-ის გადამხდელი არ არის. ამ ქვეპუნქტის მიზნისთვის ამხანაგობის
წევრის გარდაცვალებისას ამხანაგობის წილის მემკვიდრეზე გადასვლა ან „სააღსრულებო წარმოებათა
შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით ამხანაგობის წევრის წილის რეალიზაცია
ამხანაგობის წევრთა შემადგენლობის ცვლილებად არ განიხილება;
ჟ) სეს ესნ-ის 4820 20 000 00 კოდში მითითებული საქონლის მიწოდება;
რ) თიზ-ის საწარმოს მიერ თიზ-ის სხვა საწარმოსთვის საქონლის მიწოდება;
ს) თიზ-ის საწარმოს მიერ იმავე თიზ-ის სხვა საწარმოსთვის მომსახურების გაწევა;
ტ) საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე წარმოშობილი ან წარმოებული საქონლის
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან სპეციალური საწარმოს სტატუსის მქონე პირისთვის
მიწოდება;
უ) ელექტროენერგეტიკული სექტორის რეაბილიტაციისთვის საქართველოს პარლამენტის მიერ
რატიფიცირებული საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით უცხოეთის სახელმწიფოების
ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გაცემული შეღავათიანი კრედიტით დაფინანსებული
სამშენებლო-სამონტაჟო, სარემონტო, სარესტავრაციო, საცდელ-საკონსტრუქტორო ან/და გეოლოგიურსაძიებო მომსახურების გაწევა;
ფ) მომსახურების გაწევა ხელშეკრულების საფუძველზე, რომელსაც სტიქიური უბედურების,
ავარიისა და კატასტროფის ლიკვიდაციისთვის, ჰუმანიტარული დახმარების მიზნით აფინანსებს
უცხოური ორგანიზაცია და რომლის მონაწილე მხარეა საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების
შესაბამისი ორგანო;
ქ) „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ნავთობისა და
გაზის ოპერაციების წარმოებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობა-დანადგარების, სატრანსპორტო
საშუალებების, სათადარიგო ნაწილებისა და მასალების, აგრეთვე ზემოაღნიშნული კანონით
განსაზღვრული ხელშეკრულებების ან/და ნავთობისა და გაზის ოპერაციების საწარმოებლად გაცემული
ლიცენზიების შესაბამისად ინვესტორებისა და საოპერაციო კომპანიებისთვის ნავთობისა და გაზის
ოპერაციების განსახორციელებლად საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა;
ღ) ამ კოდექსის 173-ე მუხლის „ა“−„ო“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდება;
ყ) სერვიტუტის მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევა.
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2. დღგ-ისგან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებულია დასაბეგრი პირის მიერ იმ
საქონლის მიწოდება, რომელიც მის მიერ გამოყენებულია ამ კოდექსის 170-ე მუხლის პირველი ნაწილის
ან ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად დღგ-ისგან გათავისუფლებული
რომელიმე საქმიანობისთვის, თუ აღნიშნული საქონლის შეძენისას არ წარმოშობილა ან/და არ
გამოყენებულა დღგ-ის ჩათვლის უფლება.
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მუხლი 172. დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლება
1. დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულია შემდეგი საქონლის მიწოდება/
მომსახურების გაწევა:
ა) საქონლის მიწოდება ღია ზღვაში ან მგზავრების ფასიანი გადაყვანისთვის ან კომერციული,
საწარმოო ან თევზჭერის საქმიანობისთვის, ან სამაშველო ან ზღვაში დახმარების ოპერაციისთვის, ან
ნაპირთან თევზაობისთვის განკუთვნილი ხომალდის საწვავით ან სურსათით მოსამარაგებლად;
ბ) საქონლის მიწოდება სეს ესნ-ის 8906 10 00 კოდით გათვალისწინებული საბრძოლო ხომალდის
საწვავით ან სურსათით მოსამარაგებლად, რომელიც ტოვებს საქართველოს ტერიტორიას;
გ) ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ხომალდის მიწოდება,
გადაკეთება, შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება, ფრახტი ან იჯარა და ასეთ ხომალდზე დამონტაჟებული
ან გამოყენებული მოწყობილობის მიწოდება, იჯარა, შეკეთება ან ტექნიკური მომსახურება;
დ) ამ მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულის გარდა, სხვა მომსახურების
გაწევა ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ხომალდის ან მისი ტვირთის
უშუალო საჭიროებისთვის;
ე) საჰაერო ხომალდის საწვავით ან სურსათით მომარაგება;
ვ) საჰაერო ხომალდის მიწოდება, გადაკეთება, შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება ან იჯარა,
აგრეთვე ასეთ ხომალდზე დამონტაჟებული ან გამოყენებული აღჭურვილობის მიწოდება, იჯარა,
შეკეთება ან ტექნიკური მომსახურება;
ზ) ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულის გარდა, სხვა მომსახურების
გაწევა ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ხომალდის ან მისი ტვირთის
უშუალო საჭიროებისთვის;
თ) ექსპორტში, რეექსპორტში, გარე გადამუშავებაში ან ტრანზიტში მოქცეული ან ტრანზიტისთვის
განკუთვნილი (რაც დასტურდება საქონლის თანმხლები დოკუმენტებით) საქონლის გადაზიდვა და ამ
გადაზიდვასთან უშუალოდ დაკავშირებული მომსახურების გაწევა. ასეთ გადაზიდვასთან უშუალოდ
დაკავშირებული მომსახურებებია:
თ.ა) გადაზიდვისას ტვირთის ან/და სატრანსპორტო და გადაზიდვის საშუალების გაგზავნასთან/
მიღებასთან დაკავშირებული მომსახურება, აგრეთვე აეროპორტის, ნავსადგურის, სარკინიგზო ან
საავტომობილო სადგურის/ვაგზლის მიერ გაწეული მომსახურება;
თ.ბ) აერო- ან საზღვაო სანავიგაციო, სადისპეტჩერო ან/და საინფორმაციო მომსახურება;
თ.გ) საექსპედიტორო მომსახურება;
თ.დ) ტვირთის დოკუმენტაციის მომზადების, ინსპექტირების, დათვალიერების, სატრანსპორტო
დამუშავების (მათ შორის, დატვირთვისა და გადმოტვირთვის), ტრანსპორტირებისთვის შეფუთვისა
და შენახვის მომსახურება;
თ.ე) ნავსადგურებში აგენტირების მომსახურება;
ი) მგზავრთა და ბარგის გადაზიდვის მომსახურებისა და ამ გადაზიდვასთან უშუალოდ
დაკავშირებული მომსახურების გაწევა იმ პირობით, რომ გაგზავნის ან დანიშნულების პუნქტი
მდებარეობს საქართველოს ფარგლების გარეთ და ასეთ გადაზიდვაზე გაფორმებულია ერთიანი
სატრანსპორტო დოკუმენტი. ასეთ გადაზიდვასთან უშუალოდ დაკავშირებული მომსახურებებია:
ი.ა) მგზავრის ან/და სატრანსპორტო საშუალების გაგზავნასთან/ მიღებასთან დაკავშირებული
მომსახურება, აგრეთვე აეროპორტების, ნავსადგურების, სარკინიგზო და საავტომობილო ვაგზლების
მიერ გაწეული მომსახურება;
ი.ბ) აერო- ან საზღვაო სანავიგაციო, სადისპეტჩერო ან/და საინფორმაციო მომსახურება, აგრეთვე
სააერნაოსნო მომსახურებაზე ზედამხედველობა;
ი.გ) ინსპექტირების, დათვალიერების, სატრანსპორტო დამუშავების (მათ შორის, დატვირთვისა
და გადმოტვირთვის), ტრანსპორტირებისთვის შეფუთვისა და შენახვის მომსახურება;
ი.დ) მგზავრთა საერთაშორისო გადაყვანის სამგზავრო ბილეთების რეალიზაციის მომსახურება;
ი.ე) აეროპორტებისა და ნავსადგურების საბაჟო კონტროლის ზონაში მგზავრთა მომსახურება,
რომლის ღირებულება შედის საერთაშორისო გადაყვანის სამგზავრო ბილეთის ფასში;
ი.ვ) ნავსადგურებში აგენტირების მომსახურება.
2. დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულია მომსახურების გაწევა სხვა პირის
სახელით მოქმედი შუამავლის მიერ, ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ ოპერაციებში
ან საქართველოს ფარგლების გარეთ განხორციელებულ ოპერაციებში მონაწილეობის შემთხვევაში.
3. დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულია საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების
გაწევა, რომელიც განკუთვნილია უცხოეთის დიპლომატიურ ან მასთან გათანაბრებული წარ
მომადგენლობის ოფიციალური სარგებლობისთვის, აგრეთვე ამ წარმომადგენლობის ან დიპლომატიური
მისიის წევრის (მასთან მცხოვრებ ოჯახის წევრთა ჩათვლით) პირადი სარგებლობისთვის. ამ ნაწილით
გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათის გამოყენების წესს განსაზღვრავს საქართველოს
ფინანსთა მინისტრი.

4. დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით, ასევე გათავისუფლებულია:
ა) თბოელექტროსადგურებისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდება;
ბ) საწარმოს მიერ, რომლის წილის/აქციების 50 პროცენტზე მეტი სახელმწიფოს ან/და
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშია, სახელმწიფოსთვის ან/და მუნიციპალიტეტისთვის აქტივების
მიწოდება საწარმოს კაპიტალიდან გატანის გზით;
გ) სახელმწიფოსთვის ან/და მუნიციპალიტეტისთვის საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემა ან/და
მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევა;
დ) საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული საერთაშორისო ხელშეკრულებებით
განსაზღვრული პროექტების (მათ შორის, მოსამზადებელი ეტაპის) განმახორციელებელი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირების მიერ, რომლებთანაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
გაფორმებული აქვს პროექტის განხორციელების უფლებამოსილების შესახებ ხელშეკრულება, ამ
პროექტების ფარგლებში საქონლის სხვა პირებისთვის გადაცემა;
ე) საქონლის მიწოდება საქართველოს ფარგლების გარეთ (საქონლის ექსპორტი/რეექსპორტი).
ამასთანავე, თუ მგზავრის მიერ საქონელი საქართველოს ფარგლების გარეთ პირადი ბარგით უნდა იქნეს
გადატანილი, ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათი გამოიყენება მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ მგზავრი არ ცხოვრობს საქართველოში (პასპორტში ან საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ სხვა პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში დაფიქსირებული ადგილი არ
არის საქართველო), საქონლის საქართველოდან ტრანსპორტირება ხორციელდება მისი მიწოდებიდან
90 დღის განმავლობაში და საქონლის ფასი, დღგ-ის ჩათვლით, აღემატება 600 ლარს.
შენიშვნა: მგზავრის მიერ საქონლის საქართველოს ფარგლების გარეთ პირადი ბარგით გადატანის
შემთხვევაში, ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათის გამოყენების წესი
განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით;
ვ) საქონლის იმპორტის, საბაჟო საწყობის, დროებითი შემოტანის, შიდა გადამუშავების ან
თავისუფალი ზონის პროცედურაში მოქცევამდე საქართველოს ტერიტორიაზე მდებარე პუნქტებს
შორის საქონლის გადაზიდვა და ამ გადაზიდვასთან უშუალოდ დაკავშირებული, ამ მუხლის პირველი
ნაწილის „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევა, გარდა ტვირთის შენახვის
მომსახურებისა;
ზ) საქართველოს ტერიტორიაზე შემოტანამდე იმპორტის, საბაჟო საწყობის, დროებითი შემოტანის,
შიდა გადამუშავების ან თავისუფალი ზონის პროცედურაში მოქცეული საქონლის საქართველოს
საბაჟო საზღვრიდან საბაჟო დეკლარაციაში მითითებულ დანიშნულების პუნქტამდე გადაზიდვა
და ამ გადაზიდვასთან უშუალოდ დაკავშირებული, ამ მუხლის პირველი ნაწილის „თ“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული მომსახურების გაწევა, გარდა ტვირთის შენახვის მომსახურებისა;
თ) საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ფარგლებში სამოქალაქო საავიაციო რეისებისა და
საავიაციო სამუშაოების განსახორციელებლად ბორტზე მიწოდებისთვის განკუთვნილი საწვავის,
საპოხი და სხვა დამხმარე საშუალებების მიწოდება;
ი) სატრანსპორტო გადაზიდვისას გამოყენებული ცარიელი სატრანსპორტო საშუალებების
(მათ შორის, კონტეინერებისა და ვაგონების) მიმართ გაწეული სატრანსპორტო, დატვირთვის,
გადმოტვირთვისა და შენახვის მომსახურების გაწევა;
კ) საქართველოს ტერიტორიაზე არარეზიდენტის კუთვნილი ვაგონით/კონტეინერით სარკინიგზო
გადაზიდვის განხორციელებისას არარეზიდენტის მიერ ვაგონით/კონტეინერით სარგებლობის
მომსახურების გაწევა, გარდა ვაგონის/კონტეინერის საიჯარო ხელშეკრულებით გადაცემის
შემთხვევისა;
ლ) საქართველოს ტერიტორიის ფარგლების გარეთ საქართველოს რეზიდენტის კუთვნილი
ვაგონით/კონტეინერით სარკინიგზო გადაზიდვის განხორციელებისას საქართველოს რეზიდენტის
მიერ ვაგონით/კონტეინერით სარგებლობის მომსახურების გაწევა;
მ) სპეციალური საწარმოს სტატუსის მქონე პირის მიერ საქონლის საქართველოს ოკუპირებულ
ტერიტორიაზე მიწოდება;
ნ) თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში საქართველოს საქონლის მიწოდება რეალიზაციისთვის და ამ
პუნქტში საქონლის რეალიზაცია ან/და კვების მომსახურების გაწევა;
ო) საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის ოქროს მიწოდება;
პ) ტუროპერატორის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე უცხოელი ტურისტის ორგანიზებული
შემოყვანა და მისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე ტურისტული პროდუქტის მიწოდება;
ჟ) საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე ტვირთის შემოტანისას გემისთვის მომსახურების გაწევა
(კერძოდ, პორტის, საზღვაო-სალოცმანო სამსახურისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის −
საქართველოს სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახურის მიერ მომსახურებების გაწევა);
რ) საბაჟო საწყობში უცხოური საქონლის მიწოდება, გარდა ამ კოდექსის 1641 მუხლის მე-4 ნაწილით
გათვალისწინებული შემთხვევისა;
ს) ლატარიებით, აზარტული და მომგებიანი თამაშობებით მომსახურების გაწევა „ლატარიების,
აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული
იმ ლატარიის ორგანიზატორის მიერ, რომლის წილის 50 პროცენტზე მეტს სახელმწიფო ფლობს;
ტ) სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
სასარგებლოდ გადახდევინების, მათ შორის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების
უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში პირის ქონების (გარდა ფულისა) სახელმწიფოს,
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ავტონომიური რესპუბლიკის ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემა, აგრეთვე სისხლის
სამართლის და ადმინისტრაციული წესით დაკისრებული სანქციების გადახდევინების მიზნით პირის
ქონების რეალიზაცია/გადაცემა;
უ) საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის (გარდა სეს ესნ-ის 0407 11 000
00 და 0407 21 000 00 კოდებით გათვალისწინებული საქონლისა (კვერცხისა) და 0207 11 სუბპოზიციაში
მითითებული საქონლისა (შინაური ქათამი აუქნელი, ახალი ან გაცივებული)) მიწოდება მის
სამრეწველო გადამუშავებამდე (სასაქონლო კოდის შეცვლამდე);
ფ) საქართველოში მთლიანად წარმოებული საქონლისაგან მიღებული სეს ესნ-ის 0201, 0203 11–
0203 19, 0204 10 000 00–0204 23 000 00, 0204 50 110 00–0204 50 390 00 კოდებით გათვალისწინებული
საქონლის (მათ შორის, გატარებული/დაკეპილი ფორმით არსებულის (ფარშის)), საქართველოს
ბინადარი ცხოველისგან მიღებული პროდუქტის სამრეწველო გადამუშავების შედეგად წარმოებული
ყველის, აგრეთვე სეს ესნ-ის 0802 22 000 00 კოდით გათვალისწინებული საქონლის (ნაჭუჭგაცლილი
თხილი) მიწოდება;
ქ) ტურისტული საწარმოს მიერ სასტუმროს აქტივების ან ამ აქტივების ნაწილის სხვა პირის
თვის მიწოდება ამ ქონების უკან მიღების მიზნით. თუ ტურისტული საწარმო სასტუმროს აქტივების
ან ამ აქტივების ნაწილის სხვა პირისთვის მიწოდებიდან 2 წლის განმავლობაში სასყიდლიანი
ხელშეკრულებით უკან მიიღებს იმავე აქტივებს, ოპერაცია ასევე თავისუფლდება დღგ-ისგან ჩათვლის
უფლებით და ეს არის დასაბეგრი ოპერაციის თანხის კორექტირების საფუძველი. ამ შემთხვევაში
ტურისტულ საწარმოს უფლება აქვს, განახორციელოს დასაბეგრი ოპერაციის კორექტირება ამ კოდექსის
179-ე მუხლით დადგენილი წესით;
ღ) ტურისტული საწარმოს მიერ ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ობიექტის
ან ამ ობიექტის ნაწილის სასტუმროდ ფუნქციონირებისთვის/ოპერირებისთვის მოწვეული პირის/
პირების მიერ სასტუმროს აქტივების ან ამ აქტივების ნაწილის მესაკუთრისთვის კალენდარული
წლის განმავლობაში არაუმეტეს 60 დღის ვადით სასტუმრო მომსახურების (სასტუმროში ცხოვრების)
უსასყიდლოდ გაწევა;
ყ) საქართველოში მობილურ ან ფიქსირებულ ქსელში საერთაშორისო ზარის დასრულების
მომსახურება;
შ) შიდა გადამუშავების პროცედურაში მოქცეული საქონლის გადამუშავების მიზნით აღნიშნული
პროცედურის განმახორციელებელი პირის მიერ საქართველოს საბაჟო კოდექსის მე-6 მუხლის პირველი
ნაწილის „ც.ა“, „ც.ბ“, „ც.დ“ და „ც.ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული მომსახურებების გაწევა (გარდა
იმ შემთხვევისა, თუ შემდგომ განხორციელდა გადამუშავებული საქონლის იმპორტი);
ჩ) ელექტროენერგიისა და გარანტირებული სიმძლავრის მიწოდება, გარდა ელექტროენერგიის
„ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული იმ
მომხმარებლისთვის მიწოდებისა, რომელიც ელექტროენერგიას ყიდულობს საკუთარი მოხმარებისთვის,
აგრეთვე გადაცემის ან/და დისპეტჩერიზაციის მომსახურების გაწევა;
ც) საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის ფარგლებში საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის და
საავიაციო სამუშაოების მომსახურების გაწევა;
ძ) შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის და შავი ან/და ფერადი ლითონების ნარჩენების
მიწოდება, თუ შესაძლებელია საქონლის მიმღები მხარის იდენტიფიცირება. ამასთანავე, მიიჩნევა,
რომ საქონლის მიწოდების საანგარიშო პერიოდის მიხედვით საქონლის მიმღებმა პირმა შესაბამის
საქონელზე მიიღო დღგ-ის ჩათვლა.
შენიშვნა: ამ ქვეპუნქტში მითითებული საქონელი არ მოიცავს შავი ლითონის სხმულებს,
ზოდებს, ნაგლინს, სხვა პირველადი გადამუშავების ნედლეულს და ნახევარფაბრიკატებს, რომლებიც
კლასიფიცირებულია სეს ესნ-ის 7201, 7202, 7203, 7205, 7206, 7207 სასაქონლო პოზიციებსა და 7204 50 000
00 სასაქონლო ქვესუბპოზიციაში;
წ) სეს ესნ-ის 4901 და 4903 00 000 00 კოდებით გათვალისწინებული საქონლის (წიგნის) ან
ელექტრონული წიგნის მიწოდება, აგრეთვე ამ საქონლის რეალიზაციისა და ბეჭდვის მომსახურებების
გაწევა;
ჭ) სეს ესნ-ის 8702 90 90 კოდში მითითებული ელექტროძრავიანი ავტობუსის (მათ შორის,
ელექტროძრავიანი მიკროავტობუსის) მიწოდება;
ხ) იმპორტირებულ საქონელთან დაკავშირებით გაწეული მომსახურება, თუ ამ მომსახურების
ღირებულებას მოიცავს ამ კოდექსის 1641 მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად
განსაზღვრული დასაბეგრი თანხა;
ჯ) საქართველოში წარმოებული სამკურნალო/სამედიცინო მიზნისთვის განკუთვნილი საქონლის
ან ფარმაცევტული საწარმოს მიერ, მისივე წარმოებული ფარმაცევტული პროდუქციის მიწოდება.
ამ ქვეპუნქტის მიზნისთვის სამკურნალო/სამედიცინო მიზნისთვის განკუთვნილი საქონლისა და
ფარმაცევტული პროდუქციის ნუსხა განისაზღვრება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინიტრისა და საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით.
5. დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულია საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების
გაწევა ან/და საქონლის იმპორტი, თუ აღნიშნული ხორციელდება საქართველოს პარლამენტის
მიერ რატიფიცირებული და ძალაში შესული საერთაშორისო ხელშეკრულებების ფარგლებში და
ამ ხელშეკრულებების შესაბამისად ასეთი საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა ან/და
საქონლის იმპორტი გათავისუფლებულია დღგ-ისგან.

მუხლი 173. საქონლის იმპორტის დღგ-ისგან გათავისუფლება
დღგ-ისგან გათავისუფლებულია:
ა) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით
დადგენილი ნუსხის მიხედვით:
ა.ა) სამკურნალო/ფარმაცევტული მიზნისთვის განკუთვნილი სეს ესნ-ის 28-ე და 29-ე ჯგუფებით
გათვალისწინებული ნედლეულის ან/და სუბსტანციების იმპორტი;
ა.ბ) სამკურნალო/სამედიცინო მიზნისთვის განკუთვნილი საქონლის იმპორტი;
ა.გ) ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის, აგრეთვე მკვეთრად და
მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის გადაადგილებისთვის
აუცილებელი საქონლის იმპორტი;
ა.დ) ჩვილ ბავშვთა კვების პროდუქტების ან/და ბავშვთა ჰიგიენის ნაწარმის იმპორტი;
ა.ე) სეს ესნ-ის 9619 00 000 00 კოდით გათვალისწინებული საქონლის იმპორტი;
ბ) სეს ესნ-ის 30-ე ჯგუფით გათვალისწინებული საქონლის იმპორტი;
გ) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ რეგისტრირებული სეს ესნ-ის 2844 კოდით გათვალისწინებული
რადიოფარმპრეპარატების, სეს ესნ-ის 8419 20 000 00, 9001 30 000 00, 9001 40 და 9001 50 კოდებით, სეს
ესნ-ის 9018–9022 კოდებით (გარდა 9022 29 000 00 კოდისა), 9025 11 200 00 და 9402 90 000 00 კოდებით
გათვალისწინებული საქონლის, სეს ესნ-ის 8713 და 8714 20 000 00 კოდებით გათვალისწინებული
ეტლებისა და მათი ნაწილების და საკუთნოების, სამედიცინო დანიშნულების რენტგენის ფირების,
სამედიცინო დანიშნულების სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემების, გლუკომეტრების (რომელთა ტესტსისტემები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერაა რეგისტრირებული) იმპორტი;
დ) სეს ესნ-ის 4801, 4802 55, 4802 61 100 00 და 4810 22 კოდებით გათვალისწინებული საქონლის
იმპორტი;
ე) სეს ესნ-ის 1211 90 980 00 სასაქონლო ქვესუბპოზიციით გათვალისწინებული ძირტკბილას
ფესვების, 1211 20 000 00, 1301 20 000 00 და 1301 90 000 00 სასაქონლო ქვესუბპოზიციებით
გათვალისწინებული ბუნებრივი გაუსუფთავებელი შელაქის, სეს ესნ-ის 1504 20, 1515 30, 1520 00 000 00,
1702 11 000 00, 3912 12 000 00, 3912 31 000 00, 7010 10 000 00, 7010 90 790 00 და 9602 00 000 00 (ჟელატინის
კაფსულები) კოდებით გათვალისწინებული საქონლის იმპორტი;
ვ) სეს ესნ-ის 0102 21, 0103 10 000 00, 0104 10 100 00, 0104 20 100 00, 0105 11, 0511 10 000 00, 0602
10, 2503 00, 2803 00, 3101 00 000, 3103–3105 (გარდა მექანიკური ნარევისა), 3808 91, 3808 92 და 3808 93
კოდებით გათვალისწინებული საქონლის იმპორტი;
ზ) სეს ესნ-ის 8703 კოდით გათვალისწინებული მსუბუქი ავტომობილის ან/და 8711 კოდით
გათვალისწინებული მოტოციკლის (მოპედის ჩათვლით) იმპორტი;
თ) სეს ესნ-ის 8903 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული საქონლის იმპორტი;
ი) შემოსავლების სამსახურის ან/და შემოსავლების სამსახურის მიერ საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით შერჩეული პირის მიერ აქციზური მარკების იმპორტი;
კ) განძეულობის ან/და სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული მოძრავი ნივთის იმპორტი;
ლ) დიაბეტური პურის იმპორტი, რომელიც მარკირებულია ასეთად;
მ) სეს ესნ-ის 4901, 4902 და 4904 00 000 00 კოდებით გათვალისწინებული საქონლის (ჟურნალები,
გაზეთები, ნოტები) იმპორტი;
ნ) სეს ესნ-ის 8703 10 110 00 კოდით გათვალისწინებული სატრანსპორტო საშუალების იმპორტი;
ო) ფულის (გარდა საკოლექციო ნიმუშის ან/და ნუმიზმატური დანიშნულების მონეტისა), აგრეთვე
ფასიანი ქაღალდების იმპორტი;
პ) სეს ესნ-ის 8701 90 110 00 – 8701 90 500 00 კოდებში აღნიშნული ტრაქტორებისთვის განკუთვნილი,
სეს ესნ-ის 8706 00 190 00, 8706 00 990 00, 8707 90 100 00, 8707 90 900 00, 8708 10 900 00, 8708 29 100 00 – 8708
40 900 00, 8708 50 900 00 – 8708 70 100 00, 8708 80, 8708 91, 8708 92, 8708 93, 8708 94 და 8708 99 კოდებში
აღნიშნული შასის, ძარის, ნაწილებისა და მოწყობილობების, აგრეთვე სეს ესნ-ის 8432 90 000 00 და 8433
90 000 00 კოდებით გათვალისწინებული საქონლის იმპორტი;
ჟ) ელექტროენერგიის წარმოებისთვის (თბოელექტროსადგურებისთვის) ბუნებრივი აირის
იმპორტი;
რ) საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული ნუსხის მიხედვით სასოფლოსამეურნეო პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების, სასოფლო-სამეურნეო კულტურების სათესი და
სარგავი მასალების იმპორტი;
ს) საქართველოში ავტოსატრანსპორტო საშუალებით შემომსვლელი პირის ავტოსატრანსპორტო
საშუალების ძრავის კვების სისტემასთან კონსტრუქციულად და ტექნოლოგიურად დაკავშირებულ
სტანდარტულ ავზში არსებული საწვავის იმპორტი;
ტ) სეს ესნ-ის 8802 11 100 00, 8802 12 100 00, 8802 20 100 00, 8802 30 100 00 და 8802 40 100 00 შესაბამისი
კოდებით გათვალისწინებული საქონლის ან/და სეს ესნ-ით მისთვის (სამოქალაქო ავიაციისთვის)
განკუთვნილი საქონლის იმპორტი;
უ) საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის გადასაცემი ოქროს იმპორტი;
ფ) საქართველოს საბაჟო კოდექსის 107-ე მუხლით გათვალისწინებული დაბრუნებული საქონლის
იმპორტი, თუ ეს საქონელი გათავისუფლდა საბაჟო გადასახადისაგან;
ქ) სტიქიური უბედურების, ავარიისა და კატასტროფის ლიკვიდაციისთვის, ჰუმანიტარული
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დახმარების მიზნით საქართველოს სახელმწიფო ან/და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის
გადასაცემი საქონლის იმპორტი;
ღ) საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან საკონსულო
დაწესებულების ქონების იმპორტი;
ყ) საქონლის იმპორტი დიპლომატიური და საკონსულო შეთანხმების (საერთაშორისო)
შესაბამისად, თუ ეს საქონელი გათავისუფლდა საბაჟო გადასახადისაგან;
შ) საქართველოს საბაჟო კოდექსის მე-10 წიგნის შესაბამისად იმპორტის გადასახადისაგან
გათავისუფლებული საქონლის იმპორტი, გარდა თიზ-იდან საქონლის იმპორტისა;
ჩ) შემოსავლების სამსახურის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შერჩეული
პირის მიერ იმ საქონლის იმპორტი, რომელიც განკუთვნილია აქციზური ან/და არააქციზური საქონლის
სავალდებულო ნიშანდების/მარკირების განსახორციელებლად;
ც) გრანტის შესახებ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის იმპორტი გრანტის გამცემი
ან მიმღები პირის მიერ;
ძ) პირადი მოხმარების საგნებისა და საყოფაცხოვრებო ნივთების იმპორტი, რომლებიც
განკუთვნილია ნავთობისა და გაზის ძებნა-ძიებისა და მოპოვების სამუშაოებში დასაქმებული უცხო
ქვეყნის მოქალაქეების (მათთან მცხოვრებ ოჯახის წევრთა ჩათვლით) პირადი სარგებლობისთვის;
წ) იმ საქონლის იმპორტი, რომელიც განკუთვნილია უცხოეთის დიპლომატიური ან
მასთან გათანაბრებული წარმომადგენლობის ოფიციალური სარგებლობისთვის, აგრეთვე ამ
წარმომადგენლობის დიპლომატიური და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის (მათთან
მცხოვრებ ოჯახის წევრთა ჩათვლით) პირადი სარგებლობისთვის, იმ სახით, რა სახითაც ასეთი
გათავისუფლება გათვალისწინებულია შესაბამისი საერთაშორისო შეთანხმებებით, რომელთა
მონაწილეც არის საქართველო;
ჭ) „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ნავთობისა და
გაზის ოპერაციების წარმოებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობა-დანადგარების, სატრანსპორტო
საშუალებების, სათადარიგო ნაწილებისა და მასალების, აგრეთვე ზემოაღნიშნული კანონით
განსაზღვრული ხელშეკრულებების ან/და ნავთობისა და გაზის ოპერაციების საწარმოებლად გაცემული
ლიცენზიების შესაბამისად ინვესტორებისა და საოპერაციო კომპანიებისთვის ნავთობისა და გაზის
ოპერაციების განსახორციელებლად საქონლის იმპორტი;
ხ) საქონლის იმპორტი შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ აღიარებული საერთაშორისო
წარმომადგენლობის მიერ საერთაშორისო კონვენციით გათვალისწინებული პირობებით და ლიმიტის
ფარგლებში;
ჯ) თევზჭერის განმახორციელებელი პირის მიერ დაჭერილი იმ საქონლის პორტში იმპორტი,
რომელიც არ არის დამუშავებული ან გაყიდვის წინ დამუშავდა;
ჰ) საერთაშორისო საავიაციო რეისებისა და საერთაშორისო საზღვაო რეისების განსახორციელებლად
ბორტზე მიწოდებისთვის განკუთვნილი საქონლის იმპორტი ან/და მიწოდება, აგრეთვე საქართველოს
სახელმწიფო საზღვრის ფარგლებში სამოქალაქო საავიაციო რეისებისა და საავიაციო სამუშაოების
განსახორციელებლად ბორტზე მიწოდებისთვის განკუთვნილი საწვავის, საპოხი და სხვა დამხმარე
საშუალებების იმპორტი;
ჰ1) სეს ესნ-ის 4901 და 4903 00 000 00 კოდებით გათვალისწინებული საქონლის (წიგნის) იმპორტი;
ჰ2) სეს ესნ-ის 8702 90 90 კოდით გათვალისწინებული ელექტროძრავიანი ავტობუსის (მათ შორის,
ელექტროძრავიანი მიკროავტობუსის) იმპორტი;
ჰ3) ელექტროენერგეტიკული სექტორის რეაბილიტაციისთვის საქართველოს პარლამენტის მიერ
რატიფიცირებული საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების შესაბამისად უცხო სახელმწიფოს
ან/და საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გაცემული შეღავათიანი კრედიტით დაფინანსებული
საქონლის იმპორტი.
თავი XXVI
დღგ-ის ჩათვლა, კორექტირება და დაბრუნება
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მუხლი 174. ზოგადი დებულებები
1. დღგ-ის ჩათვლა არის დასაბეგრი პირის უფლება, შეიმციროს გადასახდელი დღგ-ის თანხა
საქონლის მიწოდებასთან/მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ხარჯის სხვადასხვა კომპონენტის
ღირებულებაზე პირდაპირ მიკუთვნებული დღგ-ის თანხით.
2. დღგ-ის ჩათვლის უფლება წარმოიშობა ჩასათვლელი დღგ-ის თანხის დარიცხვის ვალდებულების
წარმოშობის (შესაბამისი ოპერაციის დღგ-ით დაბეგვრის) მომენტიდან.
3. დღგ-ის ჩათვლის უფლება აქვს მხოლოდ დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ დასაბეგრ
პირს.
4. დღგ-ის ჩათვლის მიღების წესი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.
მუხლი 175. დღგ-ის ჩათვლის უფლება
1. თუ საქონელი/მომსახურება გამიზნულია ან გამოიყენება დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის
განხორციელებისთვის, დასაბეგრ პირს უფლება აქვს ჩაითვალოს:
ა) საქართველოს ტერიტორიაზე სხვა დასაბეგრი პირისგან ამ საქონლის/მომსახურების შეძენისთვის
გადახდილი/გადასახდელი დღგ;
ბ) ამ კარის შესაბამისად საქონლის მიწოდებად ან მომსახურების გაწევად განხილულ ოპერაციებთან
დაკავშირებით გადასახდელი დღგ;

გ) საქონლის იმპორტისას გადახდილი/გადასახდელი დღგ;
დ) უკუდაბეგვრის წესით დაბეგვრის შემთხვევაში დარიცხული დღგ.
2. დასაბეგრ პირს, გარდა ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევებისა,
უფლება აქვს ჩაითვალოს საქონლის/მომსახურების შეძენისთვის გაწეულ ხარჯთან დაკავშირებული
დღგ-ის თანხა, თუ საქონელი ან მომსახურება გამოიყენება:
ა) საქართველოს ტერიტორიის გარეთ მომსახურების გაწევისთვის/ საქონლის მიწოდებისთვის;
ბ) ამ კოდექსის 172-ე მუხლის შესაბამისად, დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულ
ოპერაციებში;
გ) ფინანსური მომსახურებისთვის/ოპერაციისთვის, თუ მომხმარებელი საქართველოს ფარგლების
გარეთაა დაფუძნებული ან თუ ეს ოპერაციები უშუალოდ არის დაკავშირებული საქონელთან, რომელიც
საქართველოდან უნდა იქნეს ექსპორტირებული.
მუხლი 176. დღგ-ის ჩათვლით სარგებლობის წესი
1. დღგ-ის ჩათვლის მიღების საფუძველია:
ა) ამ კოდექსის 175-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებითა და მე-2 ნაწილით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში – საქონლის/მომსახურების შეძენასთან დაკავშირებით ამ კოდექსით
დადგენილი წესით გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა;
ბ) ამ კოდექსის 175-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში
– საქონლის იმპორტთან დაკავშირებით, იმპორტის დეკლარაცია;
გ) დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის მიერ უკუდაბეგვრის შემთხვევაში დარიცხული
და დღგ-ის დეკლარაციაში ასახული უკუდაბეგვრის დღგ-ის თანხა, რომელიც იმავდროულად ჩათვლის
მიღების საფუძველია;
დ) ამ კოდექსის 1611 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში − მყიდველის მიერ საქონლის
შეძენის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს საქონლის
შესაძენად გადახდილი თანხის (მათ შორის, დღგ-ის თანხის) ოდენობა;
ე) საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების საფუძველზე საქონლის იმპორტთან დაკავშირებით
დღგ-ის დარიცხვისას − დარიცხული დღგ-ის ბიუჯეტში გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
2. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი უფლებამოსილია განსაზღვროს ცალკეული შემთხვევები,
როდესაც დღგ-ის ჩათვლა შესაძლებელია განხორციელდეს ამ მუხლის პირველი ნაწილისგან
განსხვავებული საფუძვლით.
მუხლი 177. დღგ-ის პროპორციული ჩათვლა
1. 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.
2. დღგ-ის ჩასათვლელი ნაწილი გამოითვლება წილადის მიხედვით და ფიქსირდება პროცენტად,
სადაც:
ა) მრიცხველი არის იმ ოპერაციების წლიური ბრუნვის თანხა, დღგ-ის გარეშე, რომელთან
დაკავშირებითაც დღგ ექვემდებარება ჩათვლას ამ კოდექსის 175-ე მუხლის შესაბამისად;
ბ) მნიშვნელი არის იმ ოპერაციების წლიური ბრუნვის თანხა, დღგ-ის გარეშე, რომელიც
მრიცხველშია ასახული და ოპერაციებისა, რომლებზეც დღგ არ ექვემდებარება ჩათვლას.
3. დღგ-ის ჩათვლისადმი დაქვემდებარებული პროპორციული წილის გამოთვლისას არ
გაითვალისწინება ბრუნვის თანხა, რომელიც უკავშირდება:
ა) დასაბეგრი პირის მიერ საკუთარი საქმიანობისთვის გამოყენებული ძირითადი საშუალების
მიწოდებას;
ბ) უძრავ ნივთთან დაკავშირებულ ან ფინანსურ ოპერაციებს, თუ ეს ოპერაციები არ არის დასაბეგრი
პირის ძირითადი საქმიანობა.
4. საანგარიშო პერიოდის მიხედვით ჩასათვლელი დღგ-ის თანხა განისაზღვრება:
ა) წინა საგადასახადო წელს ამ მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად დაფიქსირებული წლიური
პროცენტული მაჩვენებლის მიხედვით, რომელიც ზუსტდება მიმდინარე საგადასახადო წლის წლიური
პროცენტული მაჩვენებლის მიხედვით, ამავე წლის ბოლო საანგარიშო პერიოდში;
ბ) ყოველ საანგარიშო პერიოდში, ამ მუხლის მე-2 ნაწილის 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.
5. თუ ძირითადი საშუალება დასაბეგრი პირის მიერ გამოიყენება ან გამიზნულია გამოსაყენებლად
ისეთი ოპერაციებისთვის, რომელზეც აქვს დღგ-ის ჩათვლის მიღების უფლება, ასევე ოპერაციებისთვის,
რომელზეც ეს უფლება არ აქვს და ამ ოპერაციების გამიჯვნა შეუძლებელია, დღგ-ის ჩათვლა
ხორციელდება შემდეგი წესით:
ა) თუ დასაბეგრი პირის მიერ წინა საგადასახადო წლის მიხედვით ოპერაციების თანხა, რომელზეც
მას არ აქვს დღგ-ს ჩათვლის მიღების უფლება, საერთო ბრუნვის (საქონლის მიწოდების/მომსახურების
გაწევის ჯამური თანხა, დღგ-ის გარეშე) 20 პროცენტზე ნაკლებია, პირს უფლება აქვს, ძირითად
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საშუალებაზე პირველივე საანგარიშო პერიოდში სრულად მიიღოს დღგ-ის ჩათვლა, ამასთანავე,
ყოველი კალენდარული წლის ბოლოს გასაუქმებელი დღგ-ის თანხა განსაზღვროს კალენდარული წლის
საერთო ბრუნვის თანხაში იმ დასაბეგრი ოპერაციების თანხის ხვედრითი წილის პროპორციულად,
რომელზეც მას არ აქვს დღგ-ის ჩათვლის მიღების უფლება;
ბ) დასაბეგრ პირს, გარდა ამ ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, უფლება
აქვს ძირითად საშუალებაზე მიიღოს დღგ-ის ჩათვლა მხოლოდ ყოველი კალენდარული წლის
ბოლო საანგარიშო პერიოდის დეკლარაციაში წლის განმავლობაში საერთო ბრუნვაში იმ დასაბეგრი
ოპერაციების თანხის ხვედრითი წილის პროპორციულად, რომელზეც მას აქვს დღგ-ის ჩათვლის
მიღების უფლება.
6. ამ მუხლის მე-5 ნაწილის მიზნებისთვის ყოველწლიურად გასაუქმებელი (ამ მუხლის მე-5
ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის შემთხვევაში) ან ჩასათვლელი (ამ მუხლის მე-5 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის
შემთხვევაში) დღგ-ის თანხა გაიანგარიშება:
ა) უძრავ ნივთზე – ექსპლუატაციაში მიღების წლიდან 10 კალენდარული წლის განმავლობაში,
დღგ-ის თანხის ერთი მეათედის ოდენობით;
ბ) სხვა ძირითად საშუალებებზე – ექსპლუატაციაში მიღების წლიდან 5 კალენდარული წლის
განმავლობაში, დღგ-ის თანხის ერთი მეხუთედის ოდენობით.
7. ამ მუხლის პირველი−მე-6 ნაწილები არ გამოიყენება, თუ კალენდარული წლის განმავლობაში
გაუმიჯნავ ოპერაციებში (ოპერაციებში, რომელზეც პირს აქვს დღგ-ის ჩათვლის მიღების უფლება და
ოპერაციებში, რომელზეც ეს უფლება არ აქვს და ამ ოპერაციების გამიჯვნა შეუძლებელია) ოპერაციების
თანხა, რომელზეც მას არ აქვს დღგ-ის ჩათვლის მიღების უფლება, საერთო ბრუნვის თანხის 5 პროცენტზე
ნაკლებია. ასეთ შემთხვევაში დასაბეგრ პირს უფლება აქვს სრულად მიიღოს დღგ-ის ჩათვლა.
8. ამ კოდექსის 160-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით და 1601 მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ამ მუხლის მე-5 და მე-6 ნაწილებით გათვალისწინებული
დებულებები ვრცელდება იმ ფარგლებში, როგორც ის გავრცელდებოდა შესაბამისად, შენობის/
ნაგებობის ან სარემონტო მომსახურების სხვა პირისგან შეძენის შემთხვევაში.
9. ამ მუხლით გათვალისწინებულ დღგ-ის ბრუნვის თანხაში შეიტანება ამ კოდექსის 163-ე მუხლის
მე-2 ნაწილის შესაბამისად დღგ-ით დაბეგრილი თანხა.
10. 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.
მუხლი 178. შეზღუდვები დღგ-ის ჩათვლის უფლებაზე
დღგ-ის ჩათვლა არ ხორციელდება:
ა) სოციალური მიზნით ან გასართობ ღონისძიებებზე გაწეული ხარჯის ან წარმომადგენლობითი
ხარჯის ღირებულებისათვის მიკუთვნებულ დღგ-ის თანხაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი
ღონისძიებების ფარგლებში განხორციელებული საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა იბეგრება
დღგ-ით;
ბ) ამ კოდექსის 174-ე−177-ე მუხლების გათვალისწინებით, იმ დასაბეგრ ოპერაციაში გამოყენებულ
ან გამოსაყენებლად გამიზნულ საქონელზე/ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯის ღირებულებისთვის
მიკუთვნებულ დღგ-ის თანხებზე, რომლებზეც პირს დღგ-ის ჩათვლის უფლება არ აქვს;
გ) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურით, რომელიც არ იძლევა საქონლის/მომსახურების
გამყიდველის იდენტიფიცირების საშუალებას ან არ არის გამოწერილი საქართველოს საგადასახადო
კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
დ) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურით, რომელშიც ასახული დასაბეგრი ოპერაციის
განხორციელების კალენდარული წლის დასრულებიდან 3 წელია გასული. თუ დღგ-ის ჩათვლა
დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელებიდან მე-3 წელს განხორციელდა, დასაბეგრ ოპერაციაში
მონაწილე მხარეების მიმართ (ამ ოპერაციის ფარგლებში) ამ კოდექსის მე-4 მუხლის პირველი, მე-3
და მე-5 ნაწილებით განსაზღვრული ხანდაზმულობის ვადა 1 წლით გრძელდება. ამასთანავე, დღგის ჩათვლა ხორციელდება არაუგვიანეს ამ უფლების წარმოშობის წლის ბოლო საანგარიშო პერიოდის
შესაბამისი დეკლარაციით (მათ შორის, შესწორებული დეკლარაციით);
ე) იმ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურით, რომელიც ფიქტიურ გარიგებას ან უსაქონლო ოპერაციას
ასახავს.
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მუხლი 179. დღგ-ის თანხის კორექტირება
1. დღგ-ით დასაბეგრი თანხა და, შესაბამისად, დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა კორექტირდება,
თუ შეიცვალა ის გარემოებები/ფაქტორები, რომელთა საფუძველზეც დასაბეგრი ოპერაციის
განხორციელების დროს განისაზღვრა დღგ-ით დასაბეგრი თანხა.
2. დასაბეგრი ოპერაციის თანხის კორექტირება ხორციელდება კორექტირების გამომწვევი
გარემოების დადგომის საანგარიშო პერიოდში.
3. დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა არ უქმდება და არ კორექტირდება ამ კოდექსით დადგენილი წესით
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ჩამოწერის ან საქონლის დანაკარგის არსებობის შემთხვევაში.
4. დღგ-ით დასაბეგრი თანხის კორექტირების შემთხვევებს, აგრეთვე დოკუმენტის გამოწერისა და
წარდგენის წესს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.

მუხლი 180. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა
1. თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არის დადგენილი, დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული
დასაბეგრი პირის მიერ სხვა დასაბეგრი პირისთვის საქონლის მიწოდების ან მომსახურების გაწევის
შემთხვევაში, გამოიწერება საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ
განსაზღვრულ შემთხვევებში შესაძლებელია გამოიწეროს გამარტივებული ფორმის საგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურა.
2. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა გამოიწერება წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით.
3. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული დასაბეგრი პირის მიერ საბოლოო მომხმარებლისთვის
საქონლის მიწოდების ან მომსახურების გაწევისას, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა გამოიწერება
მომხმარებლის მოთხოვნის შემთხვევაში.
4. თუ პირი მომსახურების გაწევას ან საქონლის (გარანტირებული სიმძლავრის, ელექტროენერგიის,
გაზის, წყლის, თბოენერგიის, გაგრილების ენერგიის ან სხვა მსგავსი საქონლის) მიწოდებას
აღრიცხავს ციკლური დარიცხვებით, როდესაც მომხმარებელთან ანგარიშსწორება ხორციელდება არა
კალენდარული თვის, არამედ გარკვეული პერიოდის (ციკლის) განმავლობაში მიწოდებული საქონლის/
გაწეული მომსახურების ოდენობის მიხედვით, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს, როგორც საანგარიშო
პერიოდს, ისე საანგარიშოს წინა პერიოდს, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა შეიძლება გამოიწეროს
ასეთი პერიოდის (ციკლის) მიხედვით.
5. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის (მათ შორის, გამარტივებული ფორმის საგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურის) ფორმებს, რეკვიზიტებს, მისი გაცემის, აღრიცხვისა და გამოყენების (მათ შორის,
გამოყენებაზე შეზღუდვის) წესებს, ასევე ცალკეულ შემთხვევებს, როდესაც საქონლის მიწოდების/
მომსახურების გაწევის შემთხვევაში საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა არ გამოიწერება, განსაზღვრავს
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.
მუხლი 181. დღგ-ის თანხის დაბრუნება
1. დასაბეგრ პირს წარმოეშობა დღგ-ის თანხის დაბრუნების უფლება, თუ საანგარიშო პერიოდში
დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა დღგ-ის დასარიცხ თანხას აღემატება.
2. გრანტის მიმღებ პირს, რომელმაც გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში შეიძინა საქონელი
ან/და მომსახურება, უფლება აქვს ჩაითვალოს ან დაიბრუნოს ამ საქონლისთვის/მომსახურებისთვის
გადახდილი დღგ, საგადასახადო ორგანოში საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ან უკუდაბეგვრისას
ბიუჯეტში დღგ-ის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე.
3. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში დღგ-ის ჩათვლა ან დაბრუნება
ხორციელდება, თუ გრანტის მიმღებმა პირმა შესაბამისი დოკუმენტი საგადასახადო ორგანოს
წარუდგინა დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების თვის დასრულებიდან 3 თვის ვადაში.
4. ამ მუხლის პირველი−მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში დღგ-ის თანხის
დაბრუნება ხორციელდება ამ კოდექსის 63-ე მუხლით დადგენილი წესით.
5. უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საქართველოში შეძენილი საქონლის საქართველოს ტერიტორიიდან
გატანისას უფლება აქვს, დაიბრუნოს ამ საქონელზე გადახდილი დღგ-ის თანხა.
6. ამ მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში დღგ-ის თანხის დაბრუნება
ხორციელდება:
ა) საქონლის უფლებამოსილი გამყიდველის მიერ გამოწერილი სპეციალური ქვითრის
საფუძველზე;
ბ) თუ საქართველოს ტერიტორიიდან საქონლის გატანა ხდება მისი შეძენიდან 3 თვის განმავლობაში
და შეძენილი საქონლის ღირებულება ერთი ქვითრის მიხედვით აღემატება 200 ლარს (დღგ-ის გარეშე).
7. დღგ-ის თანხის დაბრუნების წესს, კრიტერიუმებს, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს
საქონლის უფლებამოსილი გამყიდველი, აგრეთვე იმ საქონლის ნუსხას, რომელზედაც არ ვრცელდება
ამ მუხლის მე-5 და მე-6 ნაწილები, განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.
მუხლი 1811 . 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 საქონლის იმპორტისას გადახდილი
დღგ-ის თანხა, თუ აღნიშნული პირი აკმაყოფილებს ყველა შემდეგ პირობას:
ა) პირს საქართველოში არ აქვს ფიქსირებული დაწესებულება ან მისი საქმიანობის ან/და მუდმივი
საცხოვრებელი ადგილი საქართველოში არ არის;
ბ) პირის მიერ საქართველოში შეძენილი საქონელი/მომსახურება ან იმპორტირებული საქონელი
დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებში გამოიყენება;
გ) მსგავსი ოპერაციის განხორციელების შემთხვევაში საქართველოში დღგ-ის გადამხდელად
რეგისტრირებული პირი, ამ კოდექსის შესაბამისად, უფლებამოსილი იქნებოდა, ჩაეთვალა გადახდილი
დღგ.
2. ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს დასაბეგრი პირი ვალდებულია დღგ-ის თანხის დაბრუნების
მიზნით, 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
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წესსა და პირობებს, აგრეთვე კრიტერიუმებს, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს უფლებამოსილი
წარმომადგენელი, განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.“.
42. 185-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 ნაწილი:
„11. საქართველოს საბაჟო კოდექსის 54-ე მუხლის მე-2, მე-3 ან მე-4 ნაწილით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში, აქციზური საქონლის იმპორტის თანხა განისაზღვრება იმავე ნაწილით იმპორტის
გადასახადის ოდენობის გაანგარიშებისათვის დადგენილი წესის შესაბამისად.“.
43. 192-ე მუხლის:
ა) 31 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„31. აქციზური მარკა შესაძლებელია იყოს მატერიალური ან არამატერიალური ფორმის.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილ შემთხვევებში აქციზური მარკებით სავალდებულო
ნიშანდების მომსახურებას ახორციელებს შემოსავლების სამსახურის მიერ საქართველოს მთავრობის
დადგენილებით განსაზღვრული წესით შერჩეული პირი.“;
ბ) მე-5 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. საგადასახადო/საბაჟო ორგანოები დადგენილი წესით ახორციელებენ აქციზური მარკის გარეშე,
წესების დარღვევით შემოტანილი ან გასაყიდად მიღებული აქციზური მარკებით სავალდებულო
ნიშანდებისადმი დაქვემდებარებული საქონლის ჩამორთმევას. ჩამორთმევის მომენტიდან საქონელი
სახელმწიფო საკუთრებად ითვლება და მისი რეალიზაცია ან განადგურება ხორციელდება საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით.“.
44. 1921 მუხლის მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. მატერიალური და არამატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირების მომსახურებას
ახორციელებს შემოსავლების სამსახურის მიერ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით
განსაზღვრული წესით შერჩეული პირი.“.
45. 193-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 193. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა
აქციზური საქონლის რეალიზაციისას აქციზის გადამხდელი ვალდებულია საქონლის მიმღებს,
მოთხოვნის შემთხვევაში, გამოუწეროს და გადასცეს ამ კოდექსის 180-ე მუხლით გათვალისწინებული
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა.“.
46. 199-ე მუხლის „კ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„კ) ამ კოდექსის 173-ე მუხლის „ღ“ და „წ“–„ჯ“ ქვეპუნქტების მოთხოვნების შესაბამისად საქონლის
იმპორტი;“.
47. 201-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) რეზიდენტი საწარმო/ორგანიზაცია:
ა.ა) მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად ან/და საინვესტიციო ქონებად აღრიცხულ აქტივებზე,
დაუმონტაჟებელ მოწყობილობებზე, დაუმთავრებელ მშენებლობაზე, აგრეთვე მის მიერ ლიზინგით
გაცემულ ქონებაზე;
ა.ბ) სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში
მიღებულ (დასაკუთრებულ) უძრავ ქონებაზე, იახტაზე (კატარღაზე), შვეულმფრენზე, თვითმფრინავსა
და სხვა სატრანსპორტო საშუალებაზე;
ა.გ) ფულადი ვალდებულების (გარდა სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული წესით
დაკისრებული სანქციებისა) გადახდევინების ფარგლებში აუქციონის, პირდაპირი მიყიდვის ან სხვა
წესით შეძენილ უძრავ ქონებაზე, იახტაზე (კატარღაზე), შვეულმფრენზე, თვითმფრინავზე და სხვა
სატრანსპორტო საშუალებაზე;“.
48. 202-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-9 ნაწილი:
„9. დასაბეგრ ქონებაზე ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის გაანგარიშება ხორციელდება
საგადასახადო პერიოდის განმავლობაში ამ ქონების მის საკუთრებაში არსებობის დროის
პროპორციულად.“.
49. 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის:
ა) „ტ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ტ1“ ქვეპუნქტი:
„ტ1) 2011 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით იძულებით გადაადგილებული ფიზიკური პირის
საკუთრებაში არსებული 5 ჰექტარამდე ფართობის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
ნაკვეთი;“;
ბ) „ქ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ქ) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე პირის საკუთრებაში
არსებული, მაღალმთიანი დასახლების ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთი;“.
50. 238-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 111 ნაწილი:
„111. თუ პირს სურს დაფაროს აღიარებული საგადასახადო დავალიანების თანხა (იმ
ოდენობით, რა ფარგლებშიც მის ქონებაზე ვრცელდება საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა), რომლის
გადახდევინების უზრუნველსაყოფადაც ამ კოდექსის 239-ე მუხლის მე-5 ნაწილის საფუძველზე მისი
ქონების მიმართ გავრცელებულია საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა, შესაძლებელია, ამ მუხლის მე-8−
მე-10 ნაწილებით დადგენილი წესითა და პირობებით, მას გაუფორმდეს ხელშეკრულება (გრაფიკი)
აღნიშნულ საგადასახადო დავალიანებაზე. ამ შემთხვევაში, აღნიშნულ ქონებაზე ამ კოდექსის 241-ე
და 242-ე მუხლებით გათვალისწინებული ღონისძიებები შეიძლება გაუქმდეს საგადასახადო ორგანოს
უფროსის გადაწყვეტილებით.“.

51. 240-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 31 ნაწილი:
„31. საგადასახადო ორგანო ამ მუხლის პირველი−მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებული
შემთხვევების გარდა, უფლებამოსილია განახორციელოს ამ კოდექსის 238-ე მუხლის პირველი
ნაწილის „ა“ და „გ“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ღონისძიებები ამ კოდექსის 1611 მუხლის
პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებული საქონლის რეალიზაციის განმახორციელებელი
უფლებამოსილი პირის მიმართ, თუ ეს პირი არ შეასრულებს იმავე მუხლით გათვალისწინებულ დღგის თანხის ბიუჯეტში გადახდის ვალდებულებას.“.
52. 269-ე მუხლის მე-11 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„11. საგადასახადო შემოწმების შედეგად დარიცხული ჯარიმების თანხების 50 პროცენტი უქმდება,
თუ გადასახადის გადამხდელს ამ საგადასახადო შემოწმების შედეგად გამოცემული საგადასახადო
მოთხოვნის ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში ბიუჯეტში სრულად აქვს გადახდილი საგადასახადო
მოთხოვნით გათვალისწინებული გადასახადების, აგრეთვე ჯარიმების 50 პროცენტის ტოლფასი თანხა
და პირის მიერ ამავე ვადაში აღიარებულია შესაბამისი საგადასახადო მოთხოვნით გათვალისწინებული
თანხა.“.
53. 279-ე მუხლის მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. საგადასახადო ორგანოსათვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდება სასაქონლო-მატერიალური
ფასეულობის ჩამოწერის თაობაზე − იწვევს დაჯარიმებას წარდგენილი ინფორმაციის შედეგად
დაუდასტურებელი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის სააღრიცხვო ღირებულებით.“.
54. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 2791 მუხლი:
„მუხლი 2791. მულტინაციონალური საწარმოს მიერ ანგარიშგების წარდგენის ვადის დარღვევა ან
არასრულყოფილი ანგარიშის წარდგენა
ამ კოდექსის 701 მუხლით გათვალისწინებული ანგარიშგების საგადასახადო ორგანოსთვის
წარდგენის დადგენილი ვადის დარღვევა ან არასრულყოფილი ანგარიშის წარდგენა, −
იწვევს დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით.“.
55. 282-ე მუხლის მე-4 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. 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.“.
56. 286-ე მუხლის:
ა) პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. სამეწარმეო საქმიანობისათვის საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირება,
მყიდველის მოთხოვნისას სასაქონლო ზედნადების გაუცემლობა ან საქონლის შეძენისას სასაქონლო
ზედნადების მიღებაზე უარის თქმა, −
იწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.“;
ბ) 31 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.
57. 299-ე მუხლის მე-9 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„9. საჩივარი დავის განმხილველ ორგანოს, როგორც წესი, ელექტრონული ფორმით წარედგინება.
საჩივრის ფორმა განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული რეგლამენტით.“.
58. მე-300 მუხლის პირველ ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ი“ ქვეპუნქტი:
ი) საჩივარი წარმომადგენლის მიერ არის წარდგენილი და მას არ ერთვის წარმომადგენლობის
უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.“.
59. 301-ე მუხლის:
ა) „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) არ არსებობს დავის საგანი;“;
ბ) „თ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.
60. 304-ე მუხლის:
ა) პირველი ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;
ბ) მე-2 ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 21 ნაწილი:
„21. თუ გასაჩივრებული გადაწყვეტილება/საგადასახადო მოთხოვნა გამოცემულია დავის
განმხილველი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად, დავის განმხილველი ორგანო
იღებს გადაწყვეტილებას საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ. აღნიშნულ საკითხს
იხილავს ის ორგანო, რომლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მიხედვითაც იქნა გამოცემული
გასაჩივრებული გადაწყვეტილება/საგადასახადო მოთხოვნა.“;
გ) მე-4 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილება მხარეებს, როგორც წესი, ელექტრონულად
ეგზავნებათ.“.
61. 309-ე მუხლის:
ა) მე-12 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„12. 2009 წლის 7 აგვისტომდე შექმნილი ამხანაგობის მიერ საკუთარი წევრისთვის წილის
სანაცვლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა დღგ-ითა და მოგების გადასახადით არ
იბეგრება.“;
ბ) 23-ე ნაწილი ამოღებულ იქნეს;
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გ ) 36-ე ნაწილი ამოღებულ იქნეს;
დ) 37-ე ნაწილის:
დ.ა) „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) აღიარებული, 2013 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილი და ჩამოწერის მომენტისათვის არსებული
საგადასახადო დავალიანება და მასზე დარიცხული საურავი, თუ პირს 2013 წლის 1 იანვრის შემდგომი
პერიოდისათვის (თანხის ჩამოწერამდე) საგადასახადო ორგანოსთვის არ წარუდგენია საგადასახადო
დეკლარაცია/გაანგარიშება (გარდა პირის ქონების გადასახადის დეკლარაციისა/გაანგარიშებისა,
აგრეთვე ამ კოდექსის 1761 მუხლის პირველი ნაწილის ან 309-ე მუხლის 58-ე და 59-ე ნაწილების
მიხედვით განხორციელებული დეკლარირებისა ან/და დარიცხვისა) ან საგადასახადო ორგანოსთვის
წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების (გარდა პირის ქონების გადასახადის
დეკლარაციისა/გაანგარიშებისა, აგრეთვე ამ კოდექსის 1761 მუხლის პირველი ნაწილის ან 309-ე
მუხლის 58-ე და 59-ე ნაწილების მიხედვით განხორციელებული დეკლარირებისა ან/და დარიცხვისა)
საფუძველზე გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის თანხა ნულის ტოლია (გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციით/გაანგარიშებით ერთობლივი შემოსავლის თანხა
ნულზე მეტია ან/და ჩასათვლელი თანხა დარიცხულ თანხას აღემატება); საგადასახადო დავალიანების
ჩამოწერის ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული წესი გამოიყენება 2021 წლის 1 იანვრამდე;“;
დ.ბ) „ა“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ა1“ ქვეპუნქტი:
„ა1) აღიარებული, 2013 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილი და ჩამოწერის მომენტისათვის არსებული
საგადასახადო დავალიანება და მასზე დარიცხული საურავი, თუ პირს 2013 წლის 1 იანვრის შემდგომი
პერიოდისათვის (თანხის ჩამოწერამდე) საგადასახადო ორგანოსთვის არ წარუდგენია საგადასახადო
დეკლარაცია/გაანგარიშება (გარდა პირის ქონების გადასახადის დეკლარაციისა/გაანგარიშებისა,
აგრეთვე ამ კოდექსის 1611 მუხლის პირველი ნაწილის ან 309-ე მუხლის 58-ე და 59-ე ნაწილების
მიხედვით განხორციელებული დეკლარირებისა ან/და დარიცხვისა) ან საგადასახადო ორგანოსთვის
წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების (გარდა პირის ქონების გადასახადის
დეკლარაციისა/გაანგარიშებისა, აგრეთვე ამ კოდექსის 1611 მუხლის პირველი ნაწილის ან 309-ე
მუხლის 58-ე და 59-ე ნაწილების მიხედვით განხორციელებული დეკლარირებისა ან/და დარიცხვისა)
საფუძველზე გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის თანხა ნულის ტოლია (გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციით/გაანგარიშებით ერთობლივი შემოსავლის თანხა
ნულზე მეტია ან/და ჩასათვლელი თანხა დარიცხულ თანხას აღემატება);“;
ე) 44-ე ნაწილი ამოღებულ იქნეს;
ვ) 57-ე ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„57. ამ კოდექსის 82-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ჰ“ და „ჰ1“ ქვეპუნქტების, 99-ე მუხლის პირველი
ნაწილის „ფ“ ქვეპუნქტის, 153-ე მუხლის 51 ნაწილის, 1611 მუხლის მე-2 ნაწილის, 1651 მუხლის მე-3
ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის, 1652 მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის, 168-ე მუხლის მე-5 ნაწილის,
205-ე მუხლის 101 ნაწილის, 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ჰ4“ ქვეპუნქტისა და 272-ე მუხლის 31
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ნაწილის მოქმედება არ ვრცელდება იმ პირებზე, რომლებიც „ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი
გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ახორციელებენ ელექტროენერგიის განაწილების
საქმიანობას.“;
ზ) 63-ე ნაწილი ამოღებულ იქნეს;
თ) 68-ე−78-ე ნაწილები ამოღებულ იქნეს;
ი) 79-ე ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„79. დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით თავისუფლდება უძრავი ქონების მიწოდება, აგრეთვე უძრავი
ქონების მიმწოდებლის მიერ მიწოდებულ ქონებასთან დაკავშირებული სამშენებლო-სამონტაჟო
მომსახურების გაწევა, თუ შესრულებულია ყველა შემდეგი პირობა:
ა) უძრავი ქონების მიწოდება და მასთან დაკავშირებული სამშენებლო-სამონტაჟო მომსახურების
გაწევა 2015 წლის 1 იანვრიდან 2026 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში განხორციელდა;
ბ) მიწოდებული უძრავი ქონება გათავსებულია 2008 წლის 8 აგვისტოსთვის ძალაში მყოფი
მშენებლობის ნებართვით გათვალისწინებულ ობიექტში ან იმ ობიექტში, რომელზედაც 2008 წლის 8
აგვისტოს მდგომარეობით საპროექტო დოკუმენტაცია (არქიტექტურული პროექტი) უფლებამოსილ
ორგანოსთან შეთანხმებული იყო, მშენებლობის ნებართვა კი შემდგომ გაიცა;
გ) უძრავი ქონების მიმწოდებელი ამ ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ობიექტზე
გაცემული მშენებლობის ნებართვის მფლობელია (იგი შეიძლება არ იყოს ამ ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული მშენებლობის ნებართვის/საპროექტო დოკუმენტაციის (არქიტექტურული
პროექტის) მფლობელი);
დ) იმ ობიექტის ექსპლუატაციაში მისაღებად, სადაც განთავსებულია მიწოდებული უძრავი
ქონება, უფლებამოსილი ორგანო ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს 2026 წლის
1 იანვრამდე გამოსცემს;
ე) ობიექტი, სადაც განთავსებულია მიწოდებული უძრავი ქონება, მთლიანად ან ნაწილობრივ
საცხოვრებლადაა განკუთვნილი;
ვ) ობიექტი, სადაც განთავსებულია მიწოდებული უძრავი ქონება, ამ მუხლის 81-ე ნაწილით
გათვალისწინებულ ნუსხაშია შეტანილი.
შენიშვნა: ამ ნაწილის მიზნისთვის, თუ 2008 წლის 8 აგვისტოდან 2015 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში
ამ მუხლის 81-ე ნაწილით გათვალისწინებულ ნუსხაში შეტანილ ობიექტში განთავსებულ უძრავ

ქონებაზე, როგორც მშენებარე ობიექტზე, საკუთრების უფლება საჯარო რეესტრში დარეგისტრირდა
შემძენზე, ამ ქონების მიწოდებასთან დაკავშირებით ქონების მიმწოდებლის მიერ გაწეული სამშენებლოსამონტაჟო მომსახურება მიიჩნევა უძრავი ქონების მიწოდების ნაწილად, ხოლო მიწოდების დროდ
სამშენებლო-სამონტაჟო მომსახურების დასრულების მომენტი ჩაითვლება.“;
კ) 812 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„812. ამ მუხლის 79-ე და მე-80 ნაწილებით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათების
საფუძველზე 2015 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში
განხორციელებული გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციის მიმართ შესაბამისი საანგარიშო
პერიოდის ამ კოდექსის მე-4 მუხლით გათვალისწინებული ხანდაზმულობის ვადა შეადგენს:
ა) 2015 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული
გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციის მიმართ − 11 წელს;
ბ) 2016 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული
გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციის მიმართ − 10 წელს;
გ) 2017 წლის 1 იანვრიდან 2018 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული
გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციის მიმართ − 9 წელს;
დ) 2018 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული
გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციის მიმართ − 8 წელს;
ე) 2019 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული
გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციის მიმართ − 7 წელს;
ვ) 2020 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული
გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციის მიმართ − 6 წელს;
ზ) 2021 წლის 1 იანვრიდან 2022 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული
გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციის მიმართ − 5 წელს;
თ) 2022 წლის 1 იანვრიდან 2023 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული
გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციის მიმართ − 4 წელს.“;
ლ) 96-ე ნაწილი ამოღებულ იქნეს;
მ) 98-ე ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„98. 2017 წლის 1 იანვრის შემდგომ პერიოდში მიწოდებულ საქონელზე/გაწეულ მომსახურებაზე,
რომელზედაც ანაზღაურება/ ანაზღაურების ნაწილი 2017 წლის 1 იანვრამდე (საქონლის მიწოდებამდე/
მომსახურების გაწევამდე) იქნა გადახდილი, დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დროდ მიიჩნევა
საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის მომენტი. ამასთანავე, 2017 წლის 1 იანვრის შემდგომ
პერიოდში იმავე ოპერაციაზე საქონლის მიწოდებამდე/მომსახურების გაწევამდე გადახდილი
ანაზღაურება/ანაზღაურების ნაწილი დღგ-ით იბეგრება ამ კოდექსის 163-ე მუხლის მე-2 ნაწილის
შესაბამისად.“;
ნ) 115-ე ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„115. ქონების გადასახადისგან, რომლის დეკლარირება ამ კოდექსით 2020 წელსაა
გათვალისწინებული, 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) 56.3 კოდით (სასმელებით მომსახურების საქმიანობები) გათვალისწინებულ საქმიანობაში
გამოყენებული ქონება;
დ) 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 ამავე ნაწილით
განსაზღვრულ რომელიმე საქმიანობაში გამოიყენება.“;
ო) 116-ე ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 117-ე−129-ე ნაწილები:
„117. თუ ლიზინგის ხელშეკრულება 2022 წლის 1 იანვრამდეა გაფორმებული, ქონების ლიზინგით
გაცემის ოპერაციის დღგ-ით დასაბეგრი თანხა არის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სალიზინგო
გადასახდელების სრული თანხა (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარგებლის ჩათვლით),
ხოლო დღგ-ით დაბეგვრა ხორციელდება გადასახდელი თანხის პროპორციულად, ეტაპობრივად, იმ
საანგარიშო პერიოდების მიხედვით, რომელშიც გათვალისწინებულია შესაბამისი თანხის გადახდა.
ამასთანავე, თუ თანხა, სრულად ან ნაწილობრივ, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულზე ადრეა
გადახდილი, ანაზღაურებული თანხის შესაბამისი დღგ-ის გადახდა ხორციელდება ამ თანხის
გადახდის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით.
118. საწარმო, რომელმაც მიიღო ამ მუხლის 94-ე ნაწილით გათვალისწინებული პირის სტატუსი
(დადგინდა, რომ იგი არის ამ მუხლის 94-ე ნაწილით გათვალისწინებული პირი):
ა) ვალდებულია 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის მიღებამდე იმ საანგარიშო პერიოდებში
მიღებული წმინდა მოგებიდან, როდესაც პირი მოგების გადასახადით იბეგრებოდა ამ კოდექსის
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97-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტების მიხედვით,
შესაბამისი სტატუსის მიღების შემდგომ საანგარიშო პერიოდებში დივიდენდის განაწილება დაბეგროს
მოგების გადასახადით საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესით;
ბ) უფლებამოსილია სტატუსის მიღების შემდგომ საანგარიშო პერიოდებში, ამ კოდექსის 982
და 983 მუხლების დებულებების შესაბამისად, ჩაითვალოს და ამავე კოდექსით დადგენილი წესით
დაიბრუნოს 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის მიღებამდე იმ საანგარიშო პერიოდების მიხედვით
გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა, როდესაც პირი მოგების გადასახადით იბეგრებოდა ამ
კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტების
მიხედვით. მოგების გადასახადის თანხის ჩათვლისა და დაბრუნების წესს განსაზღვრავს საქართველოს
ფინანსთა მინისტრი.
119. თუ საწარმო, რომელმაც დაკარგა ამ მუხლის 94-ე ნაწილით გათვალისწინებული პირის
სტატუსი (დადგინდა, რომ იგი აღარ არის ამ მუხლის 94-ე ნაწილით გათვალისწინებული პირი),
სტატუსის დაკარგვის შემდგომ საანგარიშო პერიოდებში გაანაწილებს დივიდენდს 2017 წლის 1
იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე იმ საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან,
როდესაც პირი მოგების გადასახადით იბეგრებოდა ამ მუხლის 95-ე ნაწილით გათვალისწინებული
დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით, მას უფლება აქვს, ჩაითვალოს ამ პერიოდების მიხედვით დარიცხული
და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა, მაგრამ არაუმეტეს ამ კოდექსის 981 მუხლის პირველი
ნაწილით გათვალისწინებული მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით გადასახდელი
თანხისა.
120. ამ მუხლის 118-ე ნაწილით გათვალისწინებული მოგების გადასახადის ჩასათვლელი
თანხა იმ საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან, როდესაც პირი მოგების
გადასახადით იბეგრებოდა ამ მუხლის 95-ე ნაწილით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტის
მიხედვით, გამოიანგარიშება შემდეგი ფორმულით − A×B/(C-D), სადაც: A არის დივიდენდის სახით
გასანაწილებელი თანხის ოდენობა, B − 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო
პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა; C − 2017 წლის 1
იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგების ოდენობა;
D არის 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა
მოგების ხარჯზე დივიდენდის სანაცვლოდ საწარმოს მიერ პარტნიორისთვის გადაცემული ამ საწარმოს
აქციების/წილის ღირებულება.
121. საქართველოს საბაჟო კოდექსით გათვალისწინებული საბაჟო სამართალდარღვევის
საქმის წარმოებისას საქართველოს საბაჟო კოდექსის 163-ე მუხლის მე-9 ნაწილის მიზნებისათვის
მხედველობაში მიიღება 2019 წლის 1 სექტემბრამდე ამ კოდექსის 277-ე, 279-ე, 289-ე და 290-ე მუხლების
საფუძველზე გამოვლენილი საგადასახადო სამართალდარღვევები.
122. თუ გადასახადის გადამხდელს საგადასახადო კანონმდებლობით დადგენილი წესით
ჩამოეწერა საგადასახადო დავალიანება, ხოლო საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერამდე აღნიშნული
გადასახადისა და სანქციის თანხის გადახდა, მათ შორის, ზიანის ანაზღაურების სახით, სასამართლოს
გადაწყვეტილებით დაკისრებული აქვს ამავე გადასახადის გადამხდელს ან/და ამ გადასახადის
გადამხდელის ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს ან/და დამფუძნებელს
სახელმწიფოს/სახელმწიფო ბიუჯეტის/საგადასახადო ორგანოს სასარგებლოდ, საგადასახადო
დავალიანების ჩამოწერის შემდეგ გაუქმებულად მიიჩნევა სასამართლოს გადაწყვეტილებით
დაკისრებული და შეუსრულებელი ვალდებულება და წყდება მის საფუძველზე დაწყებული
სააღსრულებო წარმოება.
123. 2021 წლის 1 იანვრამდე შეძენილი ძირითადი საშუალების 2021 წლის შემდგომ პერიოდში
მიწოდების შემთხვევაზე ვრცელდება 2021 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი ამ კოდექსის 174-ე მუხლის 91
ნაწილით გათვალისწინებული დებულებები.
124. 2021 წლის 1 იანვრამდე, ამ კოდექსის 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული
საფუძვლების გარდა, ასევე გადასახადის დარიცხვის საფუძველია ამ კოდექსის 1761 მუხლით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში საქონლის რეალიზაციის დღგ-ით დაბეგვრის შესახებ ინფორმაცია.
125. საქართველოს ფინანსთა მინისტრს უფლება აქვს 2021 წლის 1 იანვრამდე განსაზღვროს
ცალკეული შემთხვევები, რომელთა დროსაც საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია გააუქმოს პირის
დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია. ამ შემთხვევაში დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია უქმდება
საგადასახადო ორგანოს მიერ გადაწყვეტილების თარიღიდან.
126. 2021 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს საბაჟო კოდექსის 54-ე მუხლის მე-2, მე-3 ან მე-4
ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, იმპორტის თანხა განისაზღვრება იმავე ნაწილით იმპორტის
გადასახადის ოდენობის გაანგარიშებისათვის დადგენილი წესის შესაბამისად.
127. 2021 წლის 1 იანვრამდე დღგ-ისაგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულია:
ა) ელექტროენერგიისა და გარანტირებული სიმძლავრის მიწოდება, გარდა ელექტროენერგიის
„ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული იმ
მომხმარებლისთვის მიწოდებისა, რომელიც ელექტროენერგიას საკუთარი მოხმარებისთვის
ყიდულობს, აგრეთვე გადაცემის ან/და დისპეტჩერიზაციის მომსახურება;
ბ) საქართველოში წარმოებული სამკურნალო/სამედიცინო მიზნისთვის განკუთვნილი საქონლის
მიწოდება. ამ ქვეპუნქტის მიზნისთვის სამკურნალო/სამედიცინო მიზნისთვის განკუთვნილი
საქონლის ნუსხა განისაზღვრება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის,

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრისა და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ერთობლივი ბრძანებით.
128. 2021 წლის 1 იანვრამდე, ამ კოდექსის 174-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“−„ვ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, დღგ-ის ჩათვლა არ ხორციელდება ამ კოდექსის 173-ე
მუხლის მე-2 ნაწილის „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 ან არაუგვიანეს 3 კალენდარული წლის განმავლობაში, ამავე პერიოდის დაზუსტებულ
დეკლარაციაში.
129. 2021 წლის 1 იანვრამდე, ამ კოდექსის 240-ე მუხლის პირველი−მე-3 ნაწილებით
გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია, განახორციელოს
ამ კოდექსის 238-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ და „გ“–„ვ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული
ღონისძიებები ამ კოდექსის 1761 მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილებით გათვალისწინებული საქონლის
რეალიზაციის განმახორციელებელი უფლებამოსილი პირის მიმართ, თუ ეს პირი არ შეასრულებს იმავე
მუხლით გათვალისწინებულ დღგ-ის თანხის ბიუჯეტში გადახდის ვალდებულებას.“.
მუხლი 2
1. ეს კანონი, გარდა ამ კანონის პირველი მუხლის მე-2, მე-4−მე-6 და მე-8 ნაწილებისა, მე-14 ნაწილის
„ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტისა, მე-15, მე-20, 25-ე,
36-ე, 41-ე, 45-ე, 46-ე და 51-ე ნაწილებისა, 61-ე ნაწილის „ა“–„გ“, „დ.ბ“, „ე“–„თ“ და „მ“ ქვეპუნქტებისა
და ამავე ნაწილის „ო“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 309-ე მუხლის 117-ე და 123-ე ნაწილებისა,
ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
2. ამ კანონის პირველი მუხლის მე-2, მე-4−მე-6 და მე-8 ნაწილები, მე-14 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული 61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტი, მე-15, მე-20, 25-ე, 36-ე, 41-ე, 45-ე,
46-ე და 51-ე ნაწილები, 61-ე ნაწილის „ა“–„გ“, „დ.ბ“, „ე“–„თ“ და „მ“ ქვეპუნქტები და ამავე ნაწილის „ო“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 309-ე მუხლის 117-ე და 123-ე ნაწილები, ამოქმედდეს 2021 წლის 1
იანვრიდან.
3. ამ კანონის პირველი მუხლის 47-ე ნაწილით გათვალისწინებული 201-ე მუხლის პირველი
ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის მოქმედება გავრცელდეს 2020 წლიდან წარმოშობილ სამართლებრივ
ურთიერთობებზე.
4. ამ კანონის პირველი მუხლის 49-ე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 206-ე მუხლის
პირველი ნაწილის „ტ1“ ქვეპუნქტის მოქმედება გავრცელდეს 2013 წლიდან წარმოშობილ სამართლებრივ
ურთიერთობებზე.
5. ამ კანონის პირველი მუხლის 61-ე ნაწილის „ო“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 309-ე მუხლის
127-ე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის მოქმედება გავრცელდეს 2019 წლის 27 დეკემბრიდან წარმოშობილ
სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
6. ამ კანონის პირველი მუხლის 61-ე ნაწილის „ო“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 309-ე
მუხლის 127-ე ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის მოქმედება გავრცელდეს 2020 წლის 1 მარტიდან წარმოშობილ
სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
14 ივლისი 2020 წ.
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ვებგვერდი, 22/07/2020
სარეგისტრაციო კოდი
230000000.05.001.019972

საქართველოს კანონი
საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
მუხლი 1. საქართველოს საბაჟო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.
gov.ge), 04.07.2019, სარეგისტრაციო კოდი: 230000000.05.001.019529) 44-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“
ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) საქართველოს ფარგლების გარეთ შესრულებული ინჟინერია, დამუშავება, საკონსტრუქტორო
და სამხატვრო-დიზაინერული საქმიანობა, მხაზველობითი სამუშაოები, პროექტები, სქემები, ესკიზები
და სხვა სამუშაოები (მომსახურება საქართველოს ფარგლების გარეთ გაწეულად მიიჩნევა, თუ
მომსახურების გაწევის ადგილად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1621 მუხლის საფუძველზე
არ მიიჩნევა საქართველო და ოპერაცია არ ექვემდებარება დამატებული ღირებულების გადასახადით
უკუდაბეგვრას).“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
14 ივლისი 2020 წ.
N6818-რს

ვებგვერდი, 28/07/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200000000.05.001.020010

საქართველოს კანონი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ
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მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №54,
12.10.2010, მუხ. 343) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. მე-5 მუხლის მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოს უფლება აქვს, შემოიღოს მხოლოდ ამ
კოდექსით დაწესებული ადგილობრივი გადასახადი.“.
2. მე-6 მუხლის მე-4 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. ადგილობრივი გადასახადია ამ კოდექსით დაწესებული და მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლობითი ორგანოს − საკრებულოს ნორმატიული აქტით შემოღებული გადასახადი
(ზღვრული განაკვეთების ფარგლებში), რომლის გადახდაც სავალდებულოა შესაბამისი
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში.“.
3. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ადგილობრივი გადასახადის დაწესება, შემოღება, მისი გადახდის პირობების შეცვლა
და გადასახადის გაუქმება
1. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია შემოიღოს ამ კოდექსით
დაწესებული ადგილობრივი გადასახადი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში
ერთიანი განაკვეთის სახით ან/და ამ მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში ცალკეული
დარგების ან/და საქმიანობის სახეების მიხედვით, ამავე კოდექსით დადგენილი ზღვრული განაკვეთის
ფარგლებში.
2. მუნიციპალიტეტი ვალდებულია ადგილობრივი გადასახადის შემოღების, მისი გადახდის
პირობების შეცვლის ან შემოღებული ადგილობრივი გადასახადის გაუქმების შესახებ ინფორმაცია და
სათანადო ნორმატიული აქტის ასლი მისი გამოქვეყნებისთანავე გაუგზავნოს შემოსავლების სამსახურსა
და შესაბამის საგადასახადო ორგანოებს.“.
4. მე-9 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) სახელმწიფო ხელისუფლების, ეროვნული მარეგულირებელი და მუნიციპალიტეტის

ორგანოების საქმიანობა, რომელიც უშუალოდ არის დაკავშირებული მათთვის საქართველოს
კანონმდებლობით მინიჭებული ფუნქციების შესრულებასთან, გარდა ხელშეკრულების საფუძველზე
ფასიანი მომსახურების გაწევისა;“.
5. მე-10 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) განხორციელებული სახელმწიფო ხელისუფლების და მუნიციპალიტეტის ორგანოთა მიერ;“.
6. 261 მუხლის მე-4 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. ტურისტული საწარმოს სტატუსის პირისათვის მინიჭების, ტურისტული საწარმოს
ფუნქციონირებისა და გაუქმების წესს, აგრეთვე შენობის მთლიანი ფართობიდან სასტუმრო ნომრებად/
აპარტამენტებად გამოსაყენებელი მინიმალური ფართობის ოდენობას მუნიციპალიტეტების მიხედვით
ადგენს საქართველოს მთავრობა.“.
7. 49-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ლ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ლ) სამსახურებრივი მიზნებისათვის სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის ორგანოებისგან
უსასყიდლოდ მიიღონ მონაცემები, ცნობები, დოკუმენტები და სხვა საჭირო ინფორმაცია. საჭიროების
შემთხვევაში სახელმწიფო ორგანოებს შორის ინფორმაციის გაცვლის წესი განისაზღვრება საქართველოს
მთავრობის დადგენილებით;“.
8. 53-ე მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. საგადასახადო ვალდებულებად ითვლება პირის ვალდებულება, გადაიხადოს ამ კოდექსით
დაწესებული, აგრეთვე ამ კოდექსით დაწესებული და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი
ორგანოს მიერ შემოღებული გადასახადი.“.
9. 82-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე პირის მიერ
მაღალმთიან დასახლებაში საქმიანობით კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული 6 000
ლარამდე დასაბეგრი შემოსავალი, გარდა საბიუჯეტო ორგანიზაციიდან და სახელმწიფოს მიერ ან
მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სამედიცინო დაწესებულებიდან ხელფასის სახით მიღებული
შემოსავლისა.“.
10. 953 მუხლის მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ფიქსირებული
გადასახადის განაკვეთს საქმიანობის სახეების მიხედვით განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა
აღნიშნული ქვეპუნქტით დადგენილი ოდენობის ფარგლებში. ამასთანავე, საქართველოს მთავრობა
უფლებამოსილია ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი ერთი და იმავე საქმიანობის სახისათვის
მუნიციპალიტეტების მიხედვით განსაზღვროს განსხვავებული ფიქსირებული გადასახადის
განაკვეთი.“.
11. მე-100 მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) სახელმწიფოსთვის ან/და მუნიციპალიტეტებისათვის საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემა ან/და
მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევა;“.
12. 106-ე მუხლის „ა.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.ბ)
საჯარო
სამართლის
იურიდიული
პირის
მიერ
სახელმწიფოსათვის
ან/და
მუნიციპალიტეტისათვის საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდების ან/და მომსახურების უსასყიდლოდ
გაწევის შემთხვევისა;“.
13. 161-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ)
დღგ-ით
შეძენილი
საქონლის/მომსახურების
გამოყენება
არაეკონომიკური
საქმიანობისათვის (გარდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ სახელმწიფოსათვის ან/და
მუნიციპალიტეტისათვის საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდების ან/და მომსახურების უსასყიდლოდ
გაწევის შემთხვევისა), თუ ამ საქონელზე/მომსახურებაზე გადამხდელმა მიიღო დღგ-ის ჩათვლა,
რომლის დროსაც:
ბ.ა) დასაბეგრი ოპერაციის თანხა განისაზღვრება საქონლის/მომსახურების საბაზრო ფასით
(გადასახადების, მოსაკრებლებისა და სხვა გადასახდელების ჩათვლით) დღგ-ის გარეშე;
ბ.ბ) დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დროდ ითვლება საქონლის/მომსახურების
გამოყენების დაწყების მომენტი;“.
14. 168-ე მუხლის:
ა) მე-2 ნაწილის „ჟ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ჟ) მუნიციპალიტეტისათვის დასახლებულ ტერიტორიაზე დაგვა-დასუფთავებისა და ნარჩენების
მართვის მომსახურების გაწევა.“;
ბ) მე-4 ნაწილის:
ბ.ა) „თ“ და „ი“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თ) სახელმწიფოსთვის ან/და მუნიციპალიტეტისათვის აქტივების გამოტანა იმ საწარმოს
კაპიტალიდან, რომლის წილის/აქციების 50 პროცენტზე მეტი სახელმწიფოს ან/და მუნიციპალიტეტის/
მუნიციპალიტეტების საკუთრებაშია;
ი) სახელმწიფოსთვის ან/და მუნიციპალიტეტისათვის საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემა ან/და
მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევა;“;
ბ.ბ) „უ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„უ) სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
სასარგებლოდ გადახდევინების, მათ შორის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების

85

86

უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში პირის ქონების (გარდა ფულისა) სახელმწიფოს,
ავტონომიური რესპუბლიკის ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემა, აგრეთვე სისხლის
სამართლის და ადმინისტრაციული წესით დაკისრებული სანქციების გადახდევინების მიზნით პირის
ქონების რეალიზაცია/გადაცემა;“.
15. 174-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.დ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ სახელმწიფოსათვის ან/და
მუნიციპალიტეტისთვის საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდებისათვის ან/და მომსახურების უსასყიდლოდ
გაწევისათვის;“.
16. 194-ე მუხლის მე-6 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
სასარგებლოდ გადახდევინების, მათ შორის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების
უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში პირის ქონების (აქციზური საქონლის) სახელმწიფოს,
ავტონომიური რესპუბლიკის ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემა, აგრეთვე სისხლის
სამართლის და ადმინისტრაციული წესით დაკისრებული სანქციების გადახდევინების მიზნით პირის
ქონების (აქციზური საქონლის) რეალიზაცია/გადაცემა;“.
17. მე-200 მუხლის მე-7 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწა – სახელმწიფოს, ავტონომიური რესპუბლიკის ან
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწა.“.
18. 204-ე მუხლის:
ა) პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს გადაწყვეტილებით განისაზღვრება
გადასახადის განაკვეთი, რომლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ამ ნაწილით დადგენილი წლიური
საბაზისო განაკვეთის 150 პროცენტს.“;
ბ) მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს − საკრებულოს გადაწყვეტილებით,
შესაბამისი საბაზისო განაკვეთი მრავლდება ტერიტორიულ კოეფიციენტზე. ამასთანავე,
ტერიტორიული კოეფიციენტი არ შეიძლება იყოს 1,5-ზე მეტი.“;
გ) მე-5 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. ქონების გადასახადით დაბეგვრის მიზნებისათვის საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს,
სხვა მარეგისტრირებელი ორგანოების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტების მიერ საგადასახადო ორგანოში
წარსადგენი ინფორმაციის ჩამონათვალს და ამ ინფორმაციის საგადასახადო ორგანოში წარდგენის წესს
ადგენს საქართველოს მთავრობა.“.
19. 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის:
ა) „ნ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ნ) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რომლის ნაყოფიერი ფენაც სანახევროდ
ან მეტადაა დაზიანებული სტიქიის (ქარიშხლის, სეტყვის, გვალვის, წყალდიდობის, მეწყრის და სხვა)
შედეგად, რაც დასტურდება მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ გაცემული
ცნობით;“;
ბ) „ო1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ო1) პირის მფლობელობაში/საკუთრებაში არსებული მიწა, რომელიც მდებარეობს „ოკუპირებული
ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი ტერიტორიების მიმდებარედ, რის
გამოც პირი ვერ სარგებლობს მოცემული მიწის ნაკვეთით, რაც დასტურდება მუნიციპალიტეტის
აღმასრულებელი ორგანოს ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის მიერ გაცემული ცნობით;“;
გ) „შ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„შ) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რომელზედაც მისაღები მოსავლის
ნახევარზე მეტი განადგურდა სტიქიის (ქარიშხლის, სეტყვის, გვალვის, წყალდიდობის, მეწყრის და სხვა)
ან სხვა ფორსმაჟორული გარემოების შედეგად, რაც დასტურდება მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი
ორგანოს მიერ უფლებამოსილი პირის (პირების) მიერ გაცემული ცნობით;“;
დ) „ჰ2“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ჰ2) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე საცხოვრებელ სახლებზე ან/და
ავტოფარეხებზე მიმაგრებული მიწის ნაკვეთები მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს −
საკრებულოს მიერ დადგენილი ფართობის ზღვრული ოდენობის ფარგლებში;“;
ე) „ჰ5“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ჰ5) სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
საკუთრებაში არსებული სახელმწიფო ორგანოს ან/და მუნიციპალიტეტის მიერ უსასყიდლოდ
გადაცემული უძრავი ქონება, რომელიც გამოიყენება საგანმანათლებლო საქმიანობაში;“.
20. 259-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი, გარდა საქართველოს მთავრობის მიერ
განსაზღვრული ცალკეული საქმიანობის განმახორციელებელი ან ცალკეული მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ საზღვრებში საქმიანობის განმახორციელებელი მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე
ფიზიკური პირებისა;“.
21. 272-ე მუხლის მე-7 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) საქონლის/მომსახურების მიმწოდებლებს – საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის

შესახებ შესაბამისი წლის საქართველოს კანონით და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებით
გათვალისწინებული ასიგნებების საფუძველზე მიწოდებული საქონლის/გაწეული მომსახურების
ღირებულების შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ აუნაზღაურებლობის გამო წარმოქმნილ საბიუჯეტო
ვალდებულებებზე, მათი ღირებულების ფაქტობრივი დაფინანსების ოდენობისა და მიწოდებული
საქონლის/გაწეული მომსახურების საერთო მოცულობაში ხვედრითი წილის პროპორციულად;“.
22. 281-ე მუხლის მე-11 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„11. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში ამ მუხლით გათვალისწინებული საგადასახადო სამართალდარღვევის ჩადენისათვის
დაადგინოს ჯარიმის განსხვავებული ოდენობები, მაგრამ არანაკლებ ამ მუხლის პირველი–მე-10
ნაწილებით დადგენილი ჯარიმების 5 პროცენტისა.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
15 ივლისი 2020 წ.
N6942-რს

ვებგვერდი, 14/07/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017341

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №160
2020 წლის 13 ივლისი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის
31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, 200090000.22.033.016112)
დამტკიცებული ინსტრუქციის 61 მუხლის მე-7 პუნქტის „გ“, „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტები ამოღებულ იქნეს.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2020 წლის 14 ივლისიდან.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი

87

ვებგვერდი, 05/06/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017327

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №124
2020 წლის 4 ივნისი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის
31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, 200090000.22.033.016112)
დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება:
1. დანართი №II-06-ის („გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაცია“):
ა) ნაწილი III ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით;
ბ) „დეკლარაციის დანართი „ა“ ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. 38-ე მუხლის:
ა) მე-6 პუნქტის „ჭ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ჭ) 57-ე უჯრაში – სულ საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში გადასახდელი წყაროსთან დაკავებული
გადასახადების ჯამი შესამცირებელი საშემოსავლო გადასახადის გათვალისწინებით (39-ე, 56-ე, 56
5 უჯრებში და „დეკლარაციის დანართი „დ“-ს მე-6 სვეტში ასახული თანხების ჯამს გამოკლებული
„დეკლარაციის დანართი „ა“-ს მე-14 სვეტში ასახული თანხების ჯამი);“;
ბ) მე-7 პუნქტის:
ბ.ა) „თ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თ) მე-11 სვეტის ჯამს გამოკლებული მე-14 სვეტის ჯამი უნდა შეესაბამებოდეს დეკლარაციის III
ნაწილის 57-ე უჯრაში ასახულ თანხას;“;
ბ.ბ) „კ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ლ“ ქვეპუნქტი:
„ლ) მე-14 სვეტში აისახება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 112-ე
ნაწილის საფუძველზე შესამცირებელი საშემოსავლო გადასახადის თანხა, რომელიც უნდა იყოს
დაქირავებულისათვის ხელფასიდან დაკავებულ საშემოსავლო გადასახადის თანხასა (სვ. 11) და 150
ლარს შორის უმცირესი.
მაგალითი 1.
საწარმოს მიერ 2020 წლის მაისის თვეში დაქირავებულზე დარიცხული ხელფასი (დასაქმებულის
სახელით საპენსიო ანგარიშზე განხორციელებული საპენსიო შენატანის ჩათვლით) შეადგენს 1500
ლარს, რომელიც გაიცა იმავე თვეში. დაქირავებული არ სარგებლობს საგადასახადო შეღავათით.
მოცემულ შემთხვევაში:
ვინაიდან დაქირავებულის ხელფასი არ აღემატება 1500 ლარს, ხოლო საშემოსავლო გადასახადით
დაბეგრილი ხელფასი აღემატება 750 ლარს, საწარმო უფლებამოსილია, „დეკლარაციის დანართი „ა“-ს
მე-14 სვეტში („შესამცირებელი საშემოსავლო გადასახადი“) ასახოს 150 ლარი (750 ლარის ოდენობით
გაცემული ხელფასის შესაბამისი საშემოსავლო გადასახადი).
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მაგალითი 2.
საწარმოს მიერ 2020 წლის მაისის თვეში დაქირავებულზე დარიცხული ხელფასი შეადგენს 700
ლარს, რომელიც გაიცა იმავე თვეში. დაქირავებული არ სარგებლობს საპენსიო სქემით და საგადასახადო
შეღავათით.
მოცემულ შემთხვევაში:
საწარმო უფლებამოსილია, „დეკლარაციის დანართი „ა“-ს მე-14 სვეტში („შესამცირებელი
საშემოსავლო გადასახადი“) ასახოს 140 ლარი (700 ლარის ოდენობით გაცემული ხელფასის შესაბამისი
საშემოსავლო გადასახადი). შესაბამისად, ამ შემთხვევაში ბიუჯეტში გადასახდელი საშემოსავლო
გადასახადი არ წარმოიქმნება.

მაგალითი 3.
საწარმოს მიერ 2020 წლის მაისის თვეში დაქირავებულზე დარიცხული ხელფასი შეადგენს 1 700
ლარს, რომელიც გაიცა იმავე თვეში. დაქირავებული სარგებლობს საპენსიო სქემით და საგადასახადო
შეღავათით. შეღავათების გათვალისწინებით, საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი ხელფასის
თანხამ შეადგინა 1 400 ლარი.
მოცემულ შემთხვევაში:
საწარმოს საშემოსავლო გადასახადის შესამცირებელი თანხა არ წარმოექმნება - საწარმო არ
არის უფლებამოსილი „დეკლარაციის დანართი „ა“-ს მე-14 სვეტში („შესამცირებელი საშემოსავლო
გადასახადი“) ასახოს რაიმე თანხა, რადგან ხელფასის ოდენობა აღემატება 1500 ლარს.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი

ნაწილი III
განაცემის დასახელება
დაქირავებით მომუშავე ფიზიკურ პირებზე ხელფასის/სარგებლის (ფულადი, ნატურალური)
სახით გაცემული ანაზღაურება (გარდა 563 გრაფაში ასახული განაცემისა). მათ შორის:

16

ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (შეღავათების გამოკლებით)

17

რეზიდენტი ფიზიკური პირისთვის გადახდილი როიალტი

18

ფიზიკურ პირებზე გადახდის
წყაროსთან დაბეგვრას
დაქვემდებარებული
განაცემები (გარდა
პროცენტებისა):

რომელიც იბეგრება 20%-ით

19

რომელიც იბეგრება 5%-ით

20

ფიზიკური პირის მიერ საქონლის მიწოდებით მიღებული შემოსავალი, რომელიც საქონლის
შემძენი პირის მიერ სსკ-ის 1333 მუხლის შესაბამისად იბეგრება გადახდის წყაროსთან
3-პროცენტიანი განაკვეთით

201

არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიც არ უკავშირდება
მომსახურების ანაზღაურებას და ამასთან, ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან გადასახადის
დაკავებას (გარდა დივიდენდებისა და ანაბრებზე გაცემული პროცენტებისა)

21

ფიზიკურ პირებზე გაცემული დივიდენდები, მათ შორის:

22

ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (შეღავათების გამოკლებით)

23

ფიზიკურ პირებზე გაცემული პროცენტები, მათ შორის:

24

ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (შეღავათების გამოკლებით)

25

ტურისტული საწარმოს მიერ სასტუმროს აქტივების/მათი ნაწილის მესაკუთრე ფიზიკურ პირზე
შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე გაცემული ანაზღაურება

26

მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე გაწეული
მომსახურებისათვის გაცემული ანაზღაურება (გარდა პროცენტებისა და დივიდენდისა), მათ
შორის:
საქართველოს საგადასახადო
პირველი ნაწილის:
„ბ1“ ქვეპუნქტით (განაკვეთი 5 %)
კოდექსის 134-ე მუხლის:
„გ“ ქვეპუნქტით (განაკვეთი 10 %)

27

„დ“ ქვეპუნქტით (განაკვეთი 4 %)

30

„ე“ ქვეპუნქტით (განაკვეთი 10 %)

31

11 ნაწილით (განაკვეთი 15%)

პირველი ნაწილის:

11 ნაწილით (განაკვეთი 15%)

29

32

მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე გაწეული მომსახურე
ბისათვის გაცემული ანაზღაურება (შეღავათების გამოკლებით), რომელიც ექვემდებარება
გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (გარდა პროცენტებისა და დივიდენდისა), მათ შორის:
საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 134-ე მუხლის:

28

33

„ბ1“ ქვეპუნქტით (განაკვეთი 5 %)

34

„გ“ ქვეპუნქტით (განაკვეთი 10 %)

35

„დ“ ქვეპუნქტით (განაკვეთი 4 %)

36

„ე“ ქვეპუნქტით (განაკვეთი 10 %)

37
38
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ბიუჯეტში გადასახდელი წყაროსთან დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი (მე-17-მე-20, 201, 21ე, 23-ე, 25-ე, 26-ე, 34-ე-38-ე უჯრებში ასახული თანხების შესაბამის საგადასახადო განაკვეთებზე
ნამრავლის ჯამი)

39

ორგანიზაციებზე და საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტ
საწარმოებზე გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული განაცემები, მათ შორის:

40

ა) საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 134ე მუხლის:

პირველი ნაწილის:

„ბ1“ ქვეპუნქტით (განაკვეთი 5 %)

41

„გ“ ქვეპუნქტით (განაკვეთი 10 %)

42

„დ“ ქვეპუნქტით (განაკვეთი 4 %)

43

„ე“ ქვეპუნქტით (განაკვეთი 10 %)

44

11 ნაწილით (განაკვეთი 15%)

45

ბ) დივიდენდები (განაკვეთი 5%)

46

გ) პროცენტები (განაკვეთი 5%)

47

ორგანიზაციებზე და საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტ
საწარმოებზე გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული განაცემები (შეღავათების
გამოკლებით), მათ შორის:

48

ა) საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 134ე მუხლის:

პირველი ნაწილის:

„ბ1“ ქვეპუნქტით (განაკვეთი 5 %)

49

„გ“ ქვეპუნქტით (განაკვეთი 10 %)

50

„დ“ ქვეპუნქტით (განაკვეთი 4 %)

51

„ე“ ქვეპუნქტით (განაკვეთი 10 %)

52

11 ნაწილით (განაკვეთი 15%)

53

ბ) დივიდენდები (განაკვეთი 5%)

54

გ) პროცენტები (განაკვეთი 5%)

55

გადახდის წყაროსთან ორგანიზაციებისთვის და საქართველოში მუდმივი დაწესებულების
არმქონე არარეზიდენტი საწარმოებისათვის დაკავებული ბიუჯეტში გადასახდელი გადასახადი
(49-ე-55-ე უჯრებში ასახული თანხების შესაბამის საგადასახადო განაკვეთებზე ნამრავლის ჯამი)

56

2008 წლის პირველ იანვრამდე პერიოდებზე გაუცემელი ანაზღაურებები, რომლებზეც
დარიცხულია სოციალური გადასახადი

561

2008 წლის პირველ იანვრამდე გაუცემელი ანაზღაურებებიდან მის შემდეგ პერიოდებში
გაცემულია:

562

მათ შორის, საანგარიშო თვეში

563
564

სოციალური გადასახადი საანგარიშო თვეში გაცემულ ანაზღაურებაზე (563 უჯრაში ასახული
თანხის შესაბამის გადასახადის განაკვეთზე ნამრავლი)
გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადი საანგარიშო თვეში გაცემულ ანაზღაურებაზე (563
უჯრაში ასახული თანხის შესაბამის საგადასახადო განაკვეთზე ნამრავლი)

565

სულ ბიუჯეტში გადასახდელი წყაროსთან დაკავებული გადასახადების ჯამი შესამცირებელი
საშემოსავლო გადასახადის გათვალისწინებით (39-ე, 56-ე, 565 უჯრებში და „დეკლარაციის
დანართი „დ“-ს მე-6 სვეტში ასახული თანხების ჯამს გამოკლებული „დეკლარაციის დანართი „ა“ს მე-14 სვეტში ასახული თანხების ჯამი) მათ შორის:

57

აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტის კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი

571
572

აფხაზეთის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტის კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი
ინფორმაციისათვის

90

მიწოდებული საქონლის/გაწეული მომსახურების ღირებულება

58

სამეურნეო ოპერაციის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯი
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada
bafis sagadasaxado komitetma

kiTxva:

saqarTveloSi registrirebulma Sps-m sabuRaltro momsaxurebis programis („egzagti“) licenzia, romelsac aqvs aramaterialuri saxe, viyide niderlande-bidan
(ormagi dabegvris reJimSi CarTulia es qveyana) da vyidi isev niderlandebSi, orive
mxare iuridiuli piria. ra gadasaxadebis gadaxda miwevs saqarTveloSi?
pasuxi:
1. licenziis SeZenisas gadaxdili roialti Tqven unda dagebegraT dRg-iT
(ukudabegvris wesiT), xolo ararezidents saSemosavlos ar daukavebdiT e.w.
„rezidentobis cnobis“ (arsebobis SemTxvevaSi) safuZvelze.
2. saqarTvelos farglebs gareT momsaxurebis gawevisas (anu aramaterialuri
aqtivis gayidvisas) dRg saqarTveloSi ar warmoiSoba, xolo yidva-gayidviT
miRebuli mogeba mogebis gadasaxadiT maSin daibegreba, roca igi dividendad
ganawildeba.
kiTxva:

sameurneo saqmianobis pirobebSi, Sps-is saxelze gamowerili avtomanqanis patrulis jarimebi sawarmos mxridan dasabegria Tu ara mogebis gadasaxadiT, Tu es jarimebi exeba mZRols da unda ganvixiloT mZRolis gadasaxdelad (misi piradi xarjebis kompesaciaT) da, Sesabamisad, davbegroT saSemosavlo gadasaxadiT?
pasuxi:
jarima teqdaTvalierebis gavlis pirobebis darRvevisTvis aris sawarmos mier
Cadenili darRveva, xolo moZraobis wesebis darRveva _ mZRolis mier Cadenili.
pirvel SemTxvevaSi gadaxdili jarima mogebis gadasaxadiT ar daibegreba, xolo
meore SemTxvevaSi _ CaiTvleba mZRolis mier xelfasis saxiT miRebul Semosavlad
(Tu misi gadaxda TanamSromlisTvis moxda damqiraveblis mier) da daibegreba
saSemosavlo gadasaxadiT, xolo mogebis gadasaxadiT aRar daibegreba.
kiTxva:

ibegreba Tu ara dRg-iT fizikuri piris mier iseTi komerciuli Senobis realizacia, romlis gamoyeneba fizikuri piris mier ekonomikur saqmianobaSi 2 welze
meti vadiT ar momxdara da misi sarealizacio fasi 200 000 lari da metia? agreTve,
aseTi operacia ra gadasaxadebis winaSe SeiZleba dadges sagadasaxado kodeqsis
mixedviT?
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pasuxi:
dRg-is gadamxdelad araregistrirebuli fizikuri piris mier arasacxovrebeli
farTobis miwodeba daeqvemdebareba dRg-iT dabegvras, Tu operaciis Rirebuleba
aWarbebs 100’000 lars. amasTan, dRg-iT daibegreba operaciis mTliani Tanxa (da
ara 100’000-is gamoklebiT).
rac Seexeba saSemosavlo gadasaxads, sagadasaxado kodeqsis 82.1-e muxlis „v.g.“
qvepunqtis Tanaxmad, saSemosavlo gadasaxadisgan Tavisufldeba „2 welze meti

vadiT sakuTrebaSi arsebuli aqtivebis miwodebiT miRebuli nameti, garda
gamsxviseblis mier aqtivebis miwodebamde ekonomikur saqmianobaSi gamoyenebis
an/da am qvepunqtis „v.a“ da „v.b“ qvepunqtebiT gaTvaliswinebuli SemTxvevebisa.
amasTanave, aqtivebis ekonomikur saqmianobaSi gamoyenebad ar iTvleba maTi 2 wlis
Semdeg miwodeba an/da fasiani qaRaldebis/wilis mxolod floba dividendebisa
da procentebis miRebis mizniT“.
aqedan gamomdinare, Tu am arasacxovrebel farTobs Tqven flobdiT 2 welze
met xans da bolo 2 weli ar iyenebdiT ekonomikur saqmianobaSi, saSemosavlo
gadasaxadis gadaxda ar mogiwevT.
kiTxva:

maRaziis inventarizaciis dros gamovlenili danaklisi, romlis nawilic TanamSromels ukavdeba xelfasidan da nawili haerSi rCeba (kompaniis zaralia),ra saxis
gadasaxadebiT unda daibegros da ra saxis jarimebi dagvericxeba?
pasuxi:
inventarizaciiT gamovlenili danaklisi jarimdeba mxolod im SemTxvevaSi, Tu
igi Catarebulia sagadasaxado organos mier (am dros jarima Seadgens danaklisis
sabazro Rirebulebis 10 %-s da saqoneli iTvleba usasyidlo miwodebad). sxva
SemTxvevaSi, Sps-s mier danaklisi ganixileba misi aRmoCenis momentSi sabazro
fasiT ganxorcielebul miwodebad da gadasaxadebiT ibegreba saerTo wesiT,
kerZod dRg-iT da mogebis an saSemosavlo gadasaxadiT (imisda mixedviT, ikveTeba
Tu ara TanamSromlebis mier aRniSnuli saqonlis miTvisebisa da sargeblis miRebis
faqti).
kiTxva:

fizikurma pirma sacxovrebeli bina rom gaaqiraos fizikur pirze da Semdeg ramdenime TveSi 150 000 larad gayidos, gadaixdis Tu ara dRg-is da ra SemTxvevaSi eqneba sxva saxis gadasaxadebi?
pasuxi:
„gadasaxadebis administrirebis Sesaxeb“ saqarTvelos finansTa ministris 2010
wlis 31 dekembris #996 brZanebis 49-e muxlis „a“ qvepunqtis Tanaxmad, ekonomikur
saqmianobas ar ganekuTvneba „fizikuri piris mier yoveli uwyveti 48 Tvis
ganmavlobaSi mis sakuTrebaSi arsebuli 4 sacxovrebeli binis (saxlis) (maT Soris,
mSenebare) masze damagrebuli miwiT realizacia“.
aqedan gamomdinare, sacxovrebeli binis miwodeba(Tu gaqiravebis momentSi igi
gamoiyeneboda rogorc bina e.w. Sinaarsis formaze aRmatebulobis principis
Sesabamisad, igi faqtobrivad ar warmoadgenda komerciul farTobs) dRg-iT ar
ibegreba, Tu igi akmayofilebs zemoT aRniSnul pirobas (4 bina 48 TveSi).
rac Seexeba saSemosavlo gadasaxads, isic ar warmoiSoba, Tu fizikuri piri am binas
flobda 2 welze meti xnis ganmavlobaSi (miuxedavad misi ekonomikur saqmianobaSi
gamoyenebisa). sxva SemTxvevaSi (Tu bina sakuTrebaSi gaaCnda 2 welze naklebi drois
ganmavlobaSi), binis realizaciidan miRebuli nameti (aseTi arsebobis SemTxvevaSi)
daibegreba saSemosavlo gadasaxadis 5%-iani ganakveTiT.
kiTxva:

fizikuri piri aqiravebs binas (gamgeoba qiraobs dazaralebuli ojaxisTvis). ra evaleba fizikur pirs, gadasaxdebs unda ixdides gamgeoba, Tu is fizikuri piri vinc
gaaqirava sacxovrebeli farTobi?
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pasuxi:
Tu fizikuri piri individualur mewarmed da/an dRg-is gadamxdelad registri
rebuli ar aris, maSin misTvis saSemosavlo gadasaxadis dakaveba evaleba gadaxdis
wyaros (gamgeobas).
kiTxva:

fizikuri piri aqiravebda binas iuridiul pirze da, Sesabamisad, ixdida saSemosavlos. axla surs binis gayidva fizikur pirze. ra gadasaxadi unda gadaixados, Tu
qonebas flobs 20 welia da sxva aseTi saxis gayidvebi ar hqonia?
pasuxi:
Tu gaqiravebis momentSi igi gamoiyeneboda rogorc bina da e.w. Sinaarsis
formaze aRmatebulobis principis Sesabamisad, igi faqtobrivad ar warmoadgenda
komerciul farTobs dRg-s nawilSi fizikur pirs sacxovrebeli binis gayidvisas
sagadasaxado valdebulebebi ar warmoeSoba.
rac Seexeba saSemosavlo gadasaxads, isic ar warmoiSoba, radgan fizikuri piri
am binas flobda 2 welze meti xnis ganmavlobaSi (miuxedavad misi ekonomikur
saqmianobaSi gamoyenebisa).
kiTxva:

saqarTveloSi registrirebulma Svilobilma Sps-m, bankidan aiRo sesxi 8 %-Si da
mivasesxe dakavSirebul pirs (deda kompanias) 6%-Si. momiwevs Tu ara 2 % (sxvaobis)
dabegvra mogebis gadasaxadiT da ra dros unda davbegro sesxis gacemisas, yovelTviurad Tu dafarvis dros?
pasuxi:
Tu „deda-kompania“ saqarTvelos rezidenti kompaniaa da igi ar aris gaTa
visuflebuli mogebis gadasaxadisgan da amavdroulad gadasulia e.w. estonur
modelze, maSin am operaciaze mogebis gadasaxadi ar warmoiSoba.
amasTan, Tu „deda-kompania“ ararezidentia, maSin es operacia saerTaSoriso
kontrolirebuli operaciaa da igi daibegreba sabazro principebis Sesabamisad,
romlebic aRwerilia sagadasaxado kodeqsis XVII TavSi.
kiTxva:

individualurma mewarmem uprocento sesxi aiRo sxva fizikuri pirisgan, romelic
ar aris registrirebuli gadamxdelad. gvainteresebs, ra sagadasaxado valdebulebebi warmoeqmnebaT orive mxares da visi ra saxis gadasaxadiT ibegreba?
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pasuxi:
Tu sesxis mimRebi aRniSnul sesxs gamoiyenebs ekonomikur saqmianobaSi am
SemTxvevaSi i/m-is mier miRebuli sargebeli amavdroulad gamoiqviTeba ssk-is
105-e muxlis me-4 nawilis mixedviT (igulisxmeba, rom i/m ar aris mcire mewarme)
da, Sesabamisad, i/m-s sagadasaxado valdebulebebi ar warmoeSoba. sesxis gamcem
araregistrirebul fizikur pirs aseve ar warmoeSoba valdebulebebi ssk-is me-9
muxlis Sesabamisad.

kiTxva:

Sps-s Semosavlebi 2019 wlis 1 maisidan 2020 wlis 1 maisamde iyo 98.000 lari da mimdinare wlis 2 maiss Caericxa 2200 lari. ekuTvnis Tu ara Sps-s dRg-is gadamxdelad
registracia da ra Tanxidan gadaixdis dRg-s?
pasuxi:
Tu 2019 wlis 1 maisidan 2020 wlis 30 aprilis CaTvliT 18%-iani dRg-iT
dabegvras daqvemdebarebuli brunva iyo 98.000 lari, maSin dRg-is gadamxdelad
registraciis valdebuleba ar gaqvT. 2 maisis brunva Seva Semdeg uwyvet
12-Tvian periodSi (2019 wlis 1 ivnisidan 2020 wlis 31 maisis CaTvliT da Tu am
periodSi dRg-is dasabegri operaciebi (161-e muxliT gansazRvruli 7 operaciis
Tanxebi) 100 000 lars gascdeba, iZulebuli gaxdebiT savaldebulo wesiT
daregistrirdeT dRg-is gadamxdelad, xolo Tu brunvebi aseve naklebi iqneba
100 000 larze am meore uwyveti 12 kalendaruli Tvis ganmavlobaSic ar mogiwevT
savaldebulo registracia da a.S. unda gaagrZeloT da iTvaloT momdevno uwyvet
12 kalendarulTvian periodebSi 100 000 laris Tanxebi.
kiTxva:

sawarmos ZiriTadi saSualebebi, romlebic TiTqmis sruladaa ukve ganulebuli
cveTis daricxviT, magram realurad kvlav moxmarebaSia, xelaxla unda avafasoT
Tu ara da ra TanxiT? aseve, es afasebis Tanxa mogebas gagvizrdis da unda davbegroT
Tu ara mogebis gadasaxadiT?
pasuxi:
ganawilebuli mogebis gadasaxadi(e.w. estonuri modeli)am mogebis dividendad
ganawilebisas warmoiSoba, Sesabamisad gadafaseba am saxeobis mogebis gadasaxadiT
dabegvras ar warmoSobs.
danarCeni _ buRaltruli aRricxvis sakiTxebia da sagadasaxado dabegvris Temebs
ar ganekuTvneba.
kiTxva:

mewarmes komerciuli farTobi aRebuli aqvs Tavisive Zmisgan. saWiroa Tu ara ijaris xelSekruleba, roca qiras ar ixdis, anu ararealuri Semosavlebidan aqvs Tu
ara rame sagadasaxado valdebuleba?
pasuxi:
samwuxarod Tqveni kiTxva ar Seicavs dasmul kiTxvaze pasuxis amomwuravad
gasacemad saWiro informacias, magaliTad ar aris miTiTebuli es mewarme Spsis saxiT aris registrirebuli (anu ibegreba e.w. estonuri modelis mogebis
gadasaxadiT), Tu warmoadgens i/m-s da exeba wliuri saSemosavlo an Tundac
mcire mewarmis 1%-iani gadasaxadi. amitomac zusti da amomwuravi pasuxis gacema
gagviWirdeba. zogadad, ararsebuli Semosavlebidan sagadasaxado valdebulebebi
ar warmoiSoba.
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თარიღი

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2020 wlis ivlisSi

1

10

1

1

100

100

10

10

10

100

10

1

10

1

01.07.20 1,7526 4,6002 3,4282 3,7541 2,2060 2,9153 3,1431 7,6837 7,0804 0,9613 3,2653 3,2150 1,2789 3,0568
02.07.20 1,7511 4,5958 3,4247 3,7928 2,2010 2,9132 3,1881 7,6844 7,0819 0,9667 3,2680 3,2264 1,2851 3,0567
03.07.20 1,7578 4,6148 3,4381 3,8124 2,2012 2,9234 3,2176 7,6966 7,1147 0,9769 3,2879 3,2294 1,2904 3,0463
04.07.20 1,7496 4,5925 3,4221 3,7947 2,1894 2,9099 3,2015 7,6576 7,0737 0,9722 3,2718 3,2187 1,2838 3,0465
05.07.20 1,7496 4,5925 3,4221 3,7947 2,1894 2,9099 3,2015 7,6576 7,0737 0,9722 3,2718 3,2187 1,2838 3,0465
06.07.20 1,7496 4,5925 3,4221 3,7947 2,1894 2,9099 3,2015 7,6576 7,0737 0,9722 3,2718 3,2187 1,2838 3,0465
07.07.20 1,7615 4,6266 3,4477 3,8144 2,1931 2,9303 3,2418 7,7105 7,1286 0,9769 3,2848 3,2412 1,2910 3,0532
08.07.20 1,7625 4,6247 3,4463 3,8159 2,1951 2,9305 3,2325 7,7085 7,1207 0,9740 3,2957 3,2354 1,2906 3,0552
09.07.20 1,7645 4,6316 3,4507 3,8350 2,1950 2,9337 3,2284 7,7090 7,1285 0,9706 3,3062 3,2492 1,2897 3,0594
10.07.20 1,7731 4,6515 3,4655 3,8681 2,1835 2,9457 3,2622 7,7592 7,1582 0,9779 3,3330 3,2602 1,3011 3,0600
11.07.20 1,7679 4,6437 3,4593 3,8617 2,1762 2,9400 3,2305 7,7324 7,1438 0,9788 3,3286 3,2530 1,2962 3,0624
12.07.20 1,7679 4,6437 3,4593 3,8617 2,1762 2,9400 3,2305 7,7324 7,1438 0,9788 3,3286 3,2530 1,2962 3,0624
13.07.20 1,7679 4,6437 3,4593 3,8617 2,1762 2,9400 3,2305 7,7324 7,1438 0,9788 3,3286 3,2530 1,2962 3,0624
14.07.20 1,7729 4,6567 3,4673 3,8568 2,1778 2,9483 3,2482 7,7455 7,1573 0,9799 3,3397 3,2502 1,3011 3,0614
15.07.20 1,7802 4,6776 3,4817 3,8349 2,1815 2,9604 3,2468 7,7585 7,1888 0,9799 3,3486 3,2592 1,3045 3,0633
16.07.20 1,7912 4,7068 3,5049 3,8715 2,1906 2,9795 3,2877 7,8401 7,2355 0,9924 3,3858 3,2597 1,3169 3,0651
17.07.20 1,7855 4,6912 3,4925 3,8431 2,1829 2,9689 3,2868 7,7793 7,2112 0,9863 3,3758 3,2405 1,3082 3,0652
18.07.20 1,7899 4,7022 3,5010 3,8461 2,1853 2,9768 3,3026 7,8120 7,2295 0,9893 3,3892 3,2566 1,3117 3,0651
19.07.20 1,7899 4,7022 3,5010 3,8461 2,1853 2,9768 3,3026 7,8120 7,2295 0,9893 3,3892 3,2566 1,3117 3,0651
20.07.20 1,7899 4,7022 3,5010 3,8461 2,1853 2,9768 3,3026 7,8120 7,2295 0,9893 3,3892 3,2566 1,3117 3,0651
21.07.20 1,7968 4,7178 3,5138 3,8656 2,1937 2,9874 3,3140 7,8723 7,2569 0,9968 3,4077 3,2675 1,3208 3,0672
22.07.20 1,7974 4,7237 3,5165 3,9006 2,2033 2,9893 3,3511 7,9226 7,2634 1,0013 3,4345 3,2762 1,3282 3,0701
23.07.20 1,8100 4,7561 3,5404 3,8800 2,2436 3,0097 3,3525 7,9827 7,3134 1,0126 3,4520 3,2817 1,3411 3,0592
24.07.20 1,8162 4,7718 3,5518 3,8994 2,2508 3,0194 3,3477 8,0410 7,3454 1,0231 3,4611 3,3063 1,3487 3,0653
25.07.20 1,8199 4,7832 3,5605 3,9133 2,2563 3,0269 3,3267 8,0771 7,3671 1,0258 3,4653 3,3226 1,3553 3,0731
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26.07.20 1,8199 4,7832 3,5605 3,9133 2,2563 3,0269 3,3267 8,0771 7,3671 1,0258 3,4653 3,3226 1,3553 3,0731
27.07.20 1,8199 4,7832 3,5605 3,9133 2,2563 3,0269 3,3267 8,0771 7,3671 1,0258 3,4653 3,3226 1,3553 3,0731
28.07.20 1,8424 4,8410 3,6034 3,9549 2,2778 3,0631 3,3826 8,1860 7,4631 1,0417 3,5118 3,3421 1,3755 3,0727
29.07.20 1,8457 4,8536 3,6125 3,9662 2,2779 3,0719 3,3762 8,1983 7,4706 1,0441 3,5107 3,3521 1,3770 3,0779
30.07.20 1,8486 4,8579 3,6156 3,9922 2,2766 3,0742 3,3931 8,1809 7,4765 1,0411 3,5163 3,3567 1,3767 3,0771
31.07.20 1,8453 4,8489 3,6086 3,9944 2,2698 3,0685 3,3683 8,1828 7,4669 1,0441 3,4989 3,3595 1,3749 3,0719

კანადური
დოლარი

ავსტრალიური
დოლარი

ეგვიპტური
გირვანქა

თურქული
ლირა

იაპონური იენი

აგს დირჰამი

ირანული რიალი

ისრაელის შეკელი

სინგაპურული
დოლარი

ქუვეითური დინარი

ჩინური იუანი

ჰონკონგური
დოლარი

ინდური რუპია

ახალზელანდიური
დოლარი

თარიღი

1

1

10

1

100

10

10000

10

1

1

10

10

100

1

01.07.20 2,2347 2,0939 1,8906 0,4460 2,8375 8,3224 0,7278 8,8242 2,1881 9,9311 4,3217 3,9442 4,0483 1,9579
02.07.20 2,2512 2,1070 1,8898 0,4459 2,8426 8,3221 0,7278 8,8510 2,1912 9,9308 4,3263 3,9439 4,0433 1,9734
03.07.20 2,2414 2,1093 1,8892 0,4444 2,8343 8,2938 0,7253 8,8375 2,1862 9,8970 4,3102 3,9306 4,0610 1,9847
04.07.20 2,2450 2,1124 1,8897 0,4444 2,8334 8,2943 0,7254 8,8662 2,1847 9,8977 4,3111 3,9309 4,0815 1,9875
05.07.20 2,2450 2,1124 1,8897 0,4444 2,8334 8,2943 0,7254 8,8662 2,1847 9,8977 4,3111 3,9309 4,0815 1,9875
06.07.20 2,2450 2,1124 1,8897 0,4444 2,8334 8,2943 0,7254 8,8662 2,1847 9,8977 4,3111 3,9309 4,0815 1,9875
07.07.20 2,2520 2,1229 1,9043 0,4448 2,8383 8,3126 0,7270 8,8689 2,1923 9,9227 4,3456 3,9396 4,0881 1,9950
08.07.20 2,2518 2,1182 1,9114 0,4450 2,8370 8,3180 0,7274 8,8347 2,1887 9,9130 4,3503 3,9422 4,0771 1,9954
09.07.20 2,2506 2,1248 1,9123 0,4457 2,8441 8,3294 0,7284 8,8499 2,1928 9,9235 4,3621 3,9476 4,0780 2,0018
10.07.20 2,2663 2,1359 1,9122 0,4456 2,8500 8,3311 0,7286 8,8845 2,1986 9,9480 4,3813 3,9483 4,0803 2,0123
11.07.20 2,2511 2,1305 1,9154 0,4460 2,8677 8,3376 0,7291 8,8701 2,2011 9,9461 4,3748 3,9512 4,0721 2,0132
12.07.20 2,2511 2,1305 1,9154 0,4460 2,8677 8,3376 0,7291 8,8701 2,2011 9,9461 4,3748 3,9512 4,0721 2,0132
13.07.20 2,2511 2,1305 1,9154 0,4460 2,8677 8,3376 0,7291 8,8701 2,2011 9,9461 4,3748 3,9512 4,0721 2,0132
14.07.20 2,2545 2,1332 1,9185 0,4459 2,8590 8,3349 0,7289 8,8862 2,2023 9,9493 4,3722 3,9498 4,0713 2,0104
15.07.20 2,2478 2,1296 1,9174 0,4461 2,8525 8,3400 0,7294 8,9031 2,1983 9,9587 4,3653 3,9521 4,0613 1,9994
16.07.20 2,2572 2,1489 1,9193 0,4465 2,8673 8,3449 0,7298 8,9302 2,2072 9,9613 4,3859 3,9539 4,0788 2,0135
17.07.20 2,2651 2,1380 1,9214 0,4470 2,8607 8,3452 0,7298 8,9435 2,2000 9,9649 4,3798 3,9528 4,0765 2,0046
18.07.20 2,2571 2,1416 1,9208 0,4468 2,8611 8,3449 0,7298 8,9244 2,2049 9,9613 4,3795 3,9530 4,0855 2,0070
19.07.20 2,2571 2,1416 1,9208 0,4468 2,8611 8,3449 0,7298 8,9244 2,2049 9,9613 4,3795 3,9530 4,0855 2,0070
20.07.20 2,2571 2,1416 1,9208 0,4468 2,8611 8,3449 0,7298 8,9244 2,2049 9,9613 4,3795 3,9530 4,0855 2,0070
21.07.20 2,2614 2,1461 1,9174 0,4473 2,8615 8,3507 0,7303 8,9293 2,2068 9,9779 4,3887 3,9565 4,0942 2,0133
22.07.20 2,2785 2,1742 1,9217 0,4479 2,8628 8,3586 0,7310 8,9801 2,2106 9,9906 4,3926 3,9604 4,1074 2,0281
23.07.20 2,2750 2,1892 1,9147 0,4469 2,8607 8,3289 0,7284 8,9351 2,2104 9,9583 4,3720 3,9469 4,0920 2,0396
24.07.20 2,2892 2,1834 1,9162 0,4476 2,8602 8,3457 0,7298 8,9618 2,2134 9,9912 4,3794 3,9545 4,1003 2,0415
25.07.20 2,2876 2,1724 1,9224 0,4488 2,8883 8,3667 0,7317 8,9912 2,2161 10,0232 4,3806 3,9646 4,1068 2,0341
26.07.20 2,2876 2,1724 1,9224 0,4488 2,8883 8,3667 0,7317 8,9912 2,2161 10,0232 4,3806 3,9646 4,1068 2,0341
27.07.20 2,2876 2,1724 1,9224 0,4488 2,8883 8,3667 0,7317 8,9912 2,2161 10,0232 4,3806 3,9646 4,1068 2,0341
28.07.20 2,2973 2,1939 1,9190 0,4486 2,9192 8,3659 0,7316 9,0127 2,2282 10,0382 4,3872 3,9642 4,1058 2,0523
29.07.20 2,2990 2,1992 1,9300 0,4447 2,9255 8,3800 0,7328 9,0192 2,2315 10,0552 4,3957 3,9713 4,1127 2,0471
30.07.20 2,3048 2,2087 1,9262 0,4420 2,9309 8,3778 0,7326 9,0296 2,2372 10,0592 4,3972 3,9704 4,1138 2,0493
31.07.20 2,2899 2,1946 1,9239 0,4399 2,9239 8,3637 0,7314 9,0196 2,2333 10,0455 4,3863 3,9636 4,1041 2,0357
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რუსული რუბლი

აზერბაიჯანული
მანათი

ბელორუსული რუბლი

თურქმენული მანათი

მოლდავური ლეი

სომხური დრამი

ტაჯიკური სომონი

უზბეკური სუმი

უკრაინული გრივნა

ყაზახური თენგე

ყირგიზული სომი

სამხრეთ აფრიკული
რანდი

ბრაზილიური რიალი

თარიღი

100

1

10000

10

10

1000

10

1000

10

100

100

10

1

01.07.20 4,3126 1,7981 1,2735 8,7337 1,7834 6,3567 2,9653 0,3001 1,1454 0,7544 4,0213 1,7647 0,5656
02.07.20 4,3017 1,7981 1,2599 8,7334 1,7808 6,3532 2,9652 0,3001 1,1406 0,7530 4,0211 1,7731 0,5592
03.07.20 4,3310 1,7919 1,2573 8,7037 1,7737 6,3264 2,9551 0,2992 1,1205 0,7496 4,0083 1,7995 0,5726
04.07.20 4,2811 1,7921 1,2587 8,7043 1,7630 6,2887 2,9552 0,2995 1,1241 0,7491 4,0086 1,7896 0,5682
05.07.20 4,2811 1,7921 1,2587 8,7043 1,7630 6,2887 2,9552 0,2995 1,1241 0,7491 4,0086 1,7896 0,5682
06.07.20 4,2811 1,7921 1,2587 8,7043 1,7630 6,2887 2,9552 0,2995 1,1241 0,7491 4,0086 1,7896 0,5682
07.07.20 4,2454 1,7960 1,2615 8,7234 1,7628 6,3083 2,9617 0,3001 1,1287 0,7504 4,0174 1,7902 0,5746
08.07.20 4,2402 1,7972 1,2539 8,7291 1,7675 6,2904 2,9636 0,3000 1,1355 0,7450 3,8797 1,7835 0,5705
09.07.20 4,3040 1,7996 1,2532 8,7411 1,7761 6,2872 2,9676 0,3004 1,1337 0,7455 3,8968 1,7962 0,5684
10.07.20 4,3263 1,8000 1,2539 8,7429 1,7848 6,3011 2,9681 0,3000 1,1358 0,7446 3,8842 1,8153 0,5731
11.07.20 4,3016 1,8014 1,2605 8,7497 1,7935 6,3256 2,9704 0,3002 1,1359 0,7427 3,8873 1,8071 0,5730
12.07.20 4,3016 1,8014 1,2605 8,7497 1,7935 6,3256 2,9704 0,3002 1,1359 0,7427 3,8873 1,8071 0,5730
13.07.20 4,3016 1,8014 1,2605 8,7497 1,7935 6,3256 2,9704 0,3002 1,1359 0,7427 3,8873 1,8071 0,5730
14.07.20 4,3180 1,8008 1,2623 8,7469 1,7903 6,3235 2,9694 0,3003 1,1296 0,7423 3,9336 1,8260 0,5748
15.07.20 4,3094 1,8019 1,2669 8,7523 1,7967 6,2904 2,9713 0,3005 1,1290 0,7423 3,9410 1,8210 0,5668
16.07.20 4,3127 1,8030 1,2683 8,7574 1,7951 6,2954 2,9730 0,3003 1,1295 0,7423 3,9531 1,8476 0,5711
17.07.20 4,3036 1,8031 1,2777 8,7577 1,7936 6,3255 2,9731 0,3007 1,1249 0,7419 3,9476 1,8383 0,5706
18.07.20 4,2744 1,8030 1,2787 8,7574 1,8004 6,3326 2,9730 0,3006 1,1186 0,7410 3,9563 1,8390 0,5748
19.07.20 4,2744 1,8030 1,2787 8,7574 1,8004 6,3326 2,9730 0,3006 1,1186 0,7410 3,9563 1,8390 0,5748
20.07.20 4,2744 1,8030 1,2787 8,7574 1,8004 6,3326 2,9730 0,3006 1,1186 0,7410 3,9563 1,8390 0,5748
21.07.20 4,2867 1,8042 1,2790 8,7634 1,8096 6,3414 2,9751 0,3008 1,1113 0,7390 3,9537 1,8389 0,5694
22.07.20 4,3433 1,8059 1,2821 8,7717 1,8086 6,3533 2,9778 0,3011 1,1110 0,7414 3,9481 1,8625 0,5758
23.07.20 4,3153 1,7995 1,2841 8,7406 1,8118 6,3216 2,9673 0,2998 1,1007 0,7405 3,9434 1,8596 0,5913
24.07.20 4,2990 1,8031 1,2865 8,7580 1,8165 6,3327 2,9732 0,3000 1,1025 0,7413 3,9513 1,8491 0,5989
25.07.20 4,2835 1,8077 1,2880 8,7803 1,8330 6,3470 2,9808 0,3010 1,1053 0,7419 3,9613 1,8321 0,5894
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26.07.20 4,2835 1,8077 1,2880 8,7803 1,8330 6,3470 2,9808 0,3010 1,1053 0,7419 3,9613 1,8321 0,5894
27.07.20 4,2835 1,8077 1,2880 8,7803 1,8330 6,3470 2,9808 0,3010 1,1053 0,7419 3,9613 1,8321 0,5894
28.07.20 4,2999 1,8075 1,2859 8,7791 1,8290 6,3162 2,9803 0,3009 1,1080 0,7411 3,9627 1,8681 0,5873
29.07.20 4,2625 1,8105 1,2750 8,7940 1,8381 6,3347 2,9853 0,3017 1,1114 0,7413 3,9694 1,8630 0,5976
30.07.20 4,2455 1,8101 1,2719 8,7917 1,8360 6,3435 2,9844 0,3015 1,1145 0,7381 3,9684 1,8699 0,5966
31.07.20 4,1728 1,8070 1,2601 8,7769 1,8389 6,3360 2,9793 0,3007 1,1096 0,7284 3,9617 1,8271 0,5941
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biznesSi dasaqmebuli profesionali buRalteri, romelic pasuxismgebelia damqiravebeli organizaciis saerTo daniSnulebis finansuri angariSgebis momzadebaze
an damtkicebaze, darwmunebuli unda iyos, rom finansuri angariSgeba wardgenilia finansuri angariSgebis wardgenisTvis dadgenili saTanado safuZvlebis Sesabamisad.
profesionalma buRalterma ar unda dauSvas, rom interesTa konfliqtma gamoiwvios misi profesiuli an saqmiani gadawyvetilebebis kompromentireba.
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