საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №996
2010 წლის 31 დეკემბერი ქ. თბილისი
გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ
საქართველოს საგადასახდო კოდექსის მე-2 მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად,
ვბრძანებ:
მუხლი 1
დამტკიცდეს
„გადასახადების
ადმინისტრირების
შესახებ„
ინსტრუქცია
თანდართულ დანართებთან ერთად.
მუხლი 2
ამ ბრძანების გამოცემამდე გადამხდელებზე გაცემული მკაცრი აღრიცხვის
ფორმები ინარჩუნებენ ძალას.
მუხლი 3
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:
1. „გადასახადის გადამხდელთა საგადასახადო აღრიცხვის (რეგისტრაციის) წესის
შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009
წლის 31 დეკემბრის №957 ბრძანება.
2. „ორგანიზაციისათვის საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მინიჭების,
გაუქმების, ჩამორთმევის წესის და ერთიანი რეესტრის წარმოების შესახებ ინსტრუქციის
დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 17 მარტის №149
ბრძანება.
3. „საგადასახადო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის შენახვის რეჟიმის და
დაშვების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2005 წლის 4 მაისის №301 ბრძანება.
4. „ელექტრონული ფორმით მიმოწერის/საგადასახადო დეკლარირების და
ვალდებულების დამდგენი დოკუმენტის საჯაროდ გავრცელების წესის შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 16 აგვისტროს №1000 ბრძანება.
5. „გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების წარმოების წესის შესახებ“
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 7
აპრილის 2005 წლის №228 ბრძანება.
6. „წინასწარი საბაჟო გადაწყვეტილების მიღებისათვის წარსადგენი დოკუმენტების
ნუსხა, აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში საქონლის სინჯის ან/და ნიმუშის,
ლაბორატორიული დასკვნის წარდგენის, გადაწყვეტილების მიღების ან მიღებაზე უარის
თქმის, გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების წესების შესახებ
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წელი 31
დეკემბერის №959 ბრძანება.
7. „წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის წესის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 აგვისტოს №687 ბრძანება.

8. „გადასახადის გადამხდელის მიერ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ბანკებსა და
საბანკო ოპერაციების განმახორციელებელ სხვა ორგანიზაციებში საბანკო ანგარიშების
(გარდა საანაბრო (ვადიანი) ანგარიშებისა) გახსნის შესახებ საგადასახადო ორგანოში
ცნობის წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2009 წლის 10 ივნისის №359 ბრძანება.
9. „შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის გამარტივებული სისტემის შემოღების
თობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 31 დეკემბრის №899 ბრძანება.
10. „ლიზინგით გაცემული ძირითადი საშუალებების ამორტიზაციის წესის
დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 5 მარტის №157
ბრძანება.
11. „მოგების გადასახადის დეკლარაციის ფორმის და მისი შევსების წესის შესახებ
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 11
დეკემბრის №1284 ბრძანება.
12. „ამხანაგობის მიერ მიღებული მოგების (ზარალის) და მისი წილის
მფლობელებზე (წევრებზე) განაწილების შესახებ დეკლარაციის ფორმის და მისი
შევსების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის
26 ოქტომბრის №683 ბრძანება.
13. „საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე განსაკუთრებული პირობების შემოღების
შესახებ და განსაკუთრებული პირობების მოქმედებისას საომარი მოქმედებების
შედეგად
განადგურებული,
დაზიანებული
ფასეულობის
და
ოკუპირებულ
ტერიტორიებზე არსებული (დარჩენილი) აქტივების ჩამოწერის შესახებ საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროში წარსადგენი განცხადების ფორმის დამტკიცების თაობაზე”
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 24 თებერვლის №113 ბრძანება.
14. „საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის ფორმის და მისი შევსების
წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2008 წლის 30 დეკემბრის №973 ბრძანება.
15. „III და IV რიგის მემკვიდრეების მიერ მატერიალური აქტივების
მემკვიდრეობით ან/და ჩუქებით მიღებული შემოსავლების დეკლარაციის ფორმისა და
მისი შევსების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 20 ივნისის №534 ბრძანება.
16. „ გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაციის ფორმისა და
მისი შევსების წესის შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 10 იანვრის №22 ბრძანება.
17. „საქართველოში არსებული დიპლომატიური სტატუსის მქონე საერთაშორისო
ორგანიზაციების მიერ საქართველოს მოქალაქეებზე გადახდილი ანაზღაურების
დაბეგვრის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის
12 თებერვლის №86 ბრძანება.
18. „დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის წესის
შესახებ„ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2005 წლის 18 იანვრის №25 ბრძანება.
19. „საქმიანობის ან/და ოპერაციების სახეების ან/და ოპერაციათა ერთობლიობების,
რომლებიც არ განეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობას, განსაზღვრის თაობაზე”
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 3 აგვისტოს №504 ბრძანება.

20. „საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის (მათ შორის, კორექტირების) გამოწერისა და
წარდგენის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2005 წლის 14 თებერვლის №84 ბრძანება.
21. „დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებზე კომპიუტერული წესით ამობეჭდილი
სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის შემოღების შესახებ” საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 20 ივლისის №558 ბრძანება.
22. „ნავთობპროდუქტების მიწოდების აღრიცხვისა და დაბეგვრის კონტროლის
ღონისძიებათა შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2005 წლის 14 თებერვლის №87 ბრძანება.
23. „იმპორტის დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგვრის სპეციალური
წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31
აგვისტოს №690 ბრძანება.
24. „უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ-ის ბიუჯეტში გადახდის და
ანგარიშგების წარდგენის წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2004 წლის 31 დეკემბრის №901 ბრძანება.
25.
„უცხოეთის
დიპლომატიური
და
მათთან
გათანაბრებული
წარმომადგენლობებისათვის, ამ წარმომადგენლობათა და დიპლომატიური მისიის
წევრთათვის მიწოდებულ საქონელზე/მომსახურებაზე დღგ-ის ნულოვანი განაკვეთის
გამოყენების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009
წლის 28 ოქტომბრის №689 ბრძანება.
26. „საერთაშორისო გადაზიდვების დღგ-ის ნულოვანი განაკვეთით დაბეგვრის
გამოყენებისათვის წარსადგენი დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ”
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 13 ივნისის №603 ბრძანება.
27. „საერთაშორისო საჰაერო გადაზიდვებისას საავიაციო საწვავის, საპოხი
მასალებისა და სხვა სამომხმარებლო ტექნიკური საშუალებების საბაჟო გადასახადისაგან
გათავისუფლების და დღგ-ს ნულოვანი განაკვეთით დაბეგვრის თაობაზე საქართველოს
კანონმდებლობის მოთხოვნების პრაქტიკული განხორციელების შესახებ” საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 1998 წლის 9 ივლისის №175 ბრძანება.
28. „საწვავისა და საპოხი საშუალებების ბორტზე მიწოდების ტექნიკური და
უსაფრთხოების მოთხოვნების, ბორტზე ფაქტობრივად მიწოდებული საქონლის საბაჟო
კონტროლის მიზნით აღრიცხვის თაობაზე ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ”
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2006 წლის 14 სექტემბრის №1131 ბრძანება.
29. „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების
მთავრობას შორის ჰუმანიტარული და ტექნიკური ეკონომიკური დახმარების
ხელშეწყობისათვის
თანამშრომლობის
თაობაზე”
1992
წლის
31
ივლისის
ხელშეკრულების და „საქართველოს მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების
მთავრობას შორის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ” 2002 წლის 10
დეკემბრის შეთანხმების ფარგლებში „ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის
დახმარების პროგრამების განხორციელებისას საგადასახადო და საბაჟო შეღავათების
გამოყენების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2004 წლის 23 აპრილის №283 ბრძანება.

30. „დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარაციის ფორმისა და მისი
შევსების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2007 წლის 11 სექტემბრის №1048 ბრძანება.
31. „აქციზის დეკლარაციის ფორმისა და მისი შევსების წესის შესახებ ინსტრუქციის
დამტკიცების თაობაზე„ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 30 დეკემბრის
№961 ბრძანება.
32. „ალკოჰოლიანი სასმელების, ლუდისა და თამბაქოს ნაწარმის აქციზური
მარკებით ნიშანდების წესის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2004 წლის 31
დეკემბრის №897 ბრძანება.
33. „აქციზური მარკის ნომინალური ღირებულების დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 მარტის №222 ბრძანება.
34. „საქართველოში აქციზური მარკების აღრიცხვის, რეალიზაციისა და
კონტროლის წესის შესახებ” ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 28 მარტის №305 ბრძანება.
35. „აქციზური საქონლის წარმოებისათვის მისართების, გამხსნელებისა და
ანტიდეტონატორების არგამოყენების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ნუსხის
განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 23 აპრილის №379
ბრძანება.
36. „უბაჟო ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის წესის შესახებ ინსტრუქციის
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 16 იანვრის №26
ბრძანება.
37. „სასაქონლო ზედნადების გამოწერისა და გამოყენების შესახებ“ ინსტრუქციის
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 14 თებერვლის
№86 ბრძანება.
38. „ქონების გადასახადის გამოანგარიშებისა და გადახდის წესის შესახებ“
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 30
მარტის №194 ბრძანება.
39. „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გაანგარიშების
ფორმის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 21
იანვარის №31 ბრძანება.
40. „სამორინეს, ტოტალიზატორის, სათამაშო აპარატების სალონის, ლოტოს,
ბინგოს, წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის სანებართვო მოწმობის ფორმების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 17 მაისის №402
ბრძანება.
41. „სამორინეს, ტოტალიზატორის, სათამაშო აპარატების სალონის, ლოტოს,
ბინგოს, წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის სანებართვო მოწმობების გამოყენებისა
და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2006 წლის 28 მარტის №265 ბრძანება.
42. „სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშნების ესკიზის დამტკიცების
თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 26 თებერვალი №143 ბრძანება.
43. „სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშნების შეძენის, რეგისტრაციისა
და დამაგრების, დაზიანებული ნიშნების შეცვლის, აგრეთვე უმოქმედო დაბეგვრის

ობიექტების დალუქვის წესების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2007 წლის 29 იანვრის №50 ბრძანება.
44. „სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის ყოველკვარტალური დეკლარაციის ფორმისა
და მისი შევსების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 1 მარტის №159 ბრძანება
მუხლი4
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.

კ. ბაინდურაშვილი
ინსტრუქცია
გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ
კარი I
საგადასახადო აღრიცხვა და კომუნიკაცია
თავი I
საგადასახადო აღრიცხვა
მუხლი 1. გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა
1. გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა მოიცავს გადასახადის გადამხდელისთვის საიდენტიფიკაციო
ნომრის მინიჭებასა და რეგისტრირებული მონაცემების ერთიან კომპიტერულ ბაზაში (საგადასახადო
აღრიცხვის ერთიან რეესტრში) შეტანას.
2. საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვას ექვემდებარება:
ა) საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა და იმ პირისა,
რომლის შემოსავალიც იბეგრება გადახდის წყაროსთან ან გათავისუფლებულია დაბეგვრისაგან);
ბ) უცხო ქვეყნის მოქალაქე ფიზიკური პირი;
გ) გაერთიანება, ამხანაგობა და სხვა მსგავსი წარმონაქმნი, რომელსაც შეიძლება წარმოეშვას
საგადასახადო ვალდებულება;
დ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი;
ე) საბიუჯეტო ორგანიზაცია;
ვ) უცხოური საწარმო/ორგანიზაცია, მისი მუდმივი დაწესებულება, არარეზიდენტი ფიზიკური პირის
მუდმივი დაწესებულება;
ზ) პოლიტიკური პარტია (ორგანიზაცა);
თ) დიპლომატიური სტატუსის მქონე ორგანიზაცია.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული გადასახადის გადამხდელების საგადასახადო
აღრიცხვის განმახორციელებელი ორგანოა შემოსავლების სამსახური. (1.03.2011 N 115)
4. საწარმოს/ორგანიზაციის, მეწარმე სუბიექტისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირის საგადასახადო აღრიცხვა ხორციელდება იურიდიული მისამართის (ადგილსამყოფლის) მიხედვით,
ხოლო ფიზიკური პირისა – მის მიერ განცხადებული საცხოვრებელი/საქმიანობის ადგილის მიხედვით.
მუხლი 2. გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის პირობები
1. საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი (გარდა იმ პირისა, რომლის შემოსავალიც იბეგრება გადახდის
წყაროსთან ან გათავისუფლებულია დაბეგვრისაგან) ვალდებულია ეკონომიკური საქმიანობის დაწყებამდე
საგადასახადო აღრიცხვის შესახებ განცხადებით მიმართოს შემოსავლების სამსახურს, გარდა ამ მუხლის მე-4
პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა. (1.03.2011 N 115)
2. ამ ინსტრუქციის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“-„თ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული
გადასახადის გადამხდელი (გარდა უცხოური საწარმოს/ორგანიზაციისა) ვალდებულია ეკონომიკური
საქმიანობის დაწყებამდე საგადასახადო აღრიცხვის შესახებ განცხადებით მიმართოს შემოსავლების
სამსახურს. (1.03.2011 N 115)

3. ფიზიკურ პირს, რომელსაც საქართველოში არ გააჩნია საცხოვრებელი ადგილი, ან უცხოურ
საწარმოს/ორგანიზაციას, რომელსაც საქართველოში არ გააჩნია მუდმივი დაწესებულება, საგადასახადო
აღრიცხვის მიზნით შეუძლია მიმართოს შემოსავლების სამსახურს. ამასთან, საგადასახადო აღრიცხვის
შესახებ განცხადების ფორმაში, სხვა რეკვიზიტებთან ერთად, მიეთითება მისი უცხოეთში
საცხოვრებლის/ადგილსამყოფლის მისამართი. (1.03.2011 N 115)
4. საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი (გარდა მეწარმე ფიზიკური პირისა) უფლებამოსილია
წარმოშობილი საგადასახადო ვალდებულების დეკლარირებისას და საბანკო დაწესებულებაში
გადასახადის გადახდისას, საგადასახადო ორგანოში საგადასახადო აღრიცხვის პროცედურების გავლის
გარეშე, მიუთითოს მოქალაქის პირადობის მოწმობაში აღნიშნული პირადი ნომერი (საიდენტიფიკაციო
ნომერი).
5. საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირი საგადასახადო ვალდებულების წარმოშობისას
ვალდებულია საგადასახადო აღრიცხვის შესახებ განცხადებით მიმართოს შემოსავლების სამსახურს.

(1.03.2011 N 115)
6. სატრანსპორტო საშუალების მფლობელი საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირის საგადასახადო
აღრიცხვის პროცედურა ხორციელდება „ერთი ფანჯრის“ პრინციპით საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა
და საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ერთობლივი ბრძანების შესაბამისად.
7. „ ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის 54-ე პუნქტით
განსაზღვრული იურიდიული პირებისთვის საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 23-ე მუხლის მე-3
ნაწილის შესაბამისად, საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის სტატუსის მინიჭებას და რეესტრის
წარმოებას ახორციელებს საგადასახადო ორგანო.
8. სახელმწიფო რეგისტრაცია/საგადასახადო აღრიცხვა გადასახადის გადამხდელს არ ათავისუფლებს
სახელმწიფო
რეგისტრაციამდე/საგადასახადო
აღრიცხვამდე
არსებული
საგადასახადო
ვალდებულებებისგან.
მუხლი 3. გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის წესი
1. საქართველოს მოქალაქე პიზიკური პირი (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა და იმ პირისა, რომლის
შემოსავალიც იბეგრება გადახდის წყაროსთან ან გათავისუფლებულია დაბეგვრისაგან) და უცხო ქვეყნის
მოქალაქე ფიზიკური პირი საგადასახადო აღრიცხვის მიზნით შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს:

(1.03.2011 N 115)
ა) განცხადებას, №I-01 დანართის შესაბამისად;
ბ) პირადობის მოწმობას – საქართველოს მოქალაქე, პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს – უცხო
ქვეყნის მოქალაქე. (1.08.2011 N 420)
გ) ამოღებულია (1.08.2011 N 420)
11. თუ ფიზიკური პირის გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა ხორციელდება წარმომადგენლის
მეშვეობით, შემოსავლების სამსახურს წარედგინება ამ ფიზიკური პირის მიერ გაცემული და სანოტარო წესით
დადასტურებული მინდობილობა ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით მინდობილობასთან
გათანაბრებული სხვა დოკუმენტი. (1.08.2011 N 420)
2. გაერთიანება, ამხანაგობა და სხვა მსგავსი წარმონაქმნი, რომელსაც შეიძლება წარმოეშვას საგადასახადო
ვალდებულება, საგადასახადო აღრიცხვის მიზნით შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს: (1.03.2011 N 115)
ა) განცხადებას, №I-02 დანართის შესაბამისად;
ბ) ერთობლივი საქმიანობის ხელშეკრულების ნოტარიულად დამოწმებულ ასლს;
გ) კრების (სხდომის) ნოტარიულად დამოწმებულ ოქმს, ასეთის არსებობის შემთხვევაში;
დ) მინდობილობას, თუ გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა ხორციელდება წარმომადგენლის
მეშვეობით.
3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და საბიუჯეტო ორგანიზაცია საგადასახადო აღრიცხვის მიზნით
შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს: (1.03.2011 N 115)
ა) განცხადებას, №I-02 დანართის შესაბამისად;
ბ) სადამფუძნებლო დოკუმენტის სათანადოდ დამოწმებულ ასლს;
გ) დებულების/წესდების სათანადოდ დამოწმებულ ასლს;
დ) ინფორმაციას იურიდიული მისამართის შესახებ (თუ აღნიშნულ ინფორმაციას არ შეიცავს ამ პუნქტის
„ბ“ ან „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია);

ე) მინდობილობას, თუ გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა ხორციელდება წარმომადგენლის
მეშვეობით.
4. პოლიტიკური პარტია (ორგანიზაცია) საგადასახადო აღრიცხვის მიზნით შემოსავლების სამსახურს
წარუდგენს: (1.03.2011 N 115)
ა) განცხადებას, №I-02 დანართის შესაბამისად;
ბ) დამფუძნებელი ყრილობის ნოტარიულად დამოწმებულ ოქმს;
გ) პოლიტიკური პარტიის (ორგანიზაციის) წესდებას;
დ) საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ გაცემულ სარეგისტრაციო მოწმობას და შესაბამის
ბრძანებას;
ე) მინდობილობას, თუ გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა ხორციელდება წარმომადგენლის
მეშვეობით.
5. უცხოური საწარმო/ორგანიზაცია, მისი მუდმივი დაწესებულება, აგრეთვე არარეზიდენტი ფიზიკური
პირის მუდმივი დაწესებულება საგადასახადო აღრიცხვის მიზნით შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს:

(1.03.2011 N 115)
ა) განცხადებას, №I-02 დანართის შესაბამისად;
ბ) ლეგალიზებულ/აპოსტილით დამოწმებულ, ქართულ ენაზე თარგმნილ სადამფუძნებლო
დოკუმენტაციას ან მათ ნოტარიულად დამოწმებულ ასლს;
გ) მონაცემებს მისამართისა და ხელმძღვანელის შესახებ;
დ) ნოტარიულად დამოწმებულ მონდობილობას, თუ გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა
ხორციელდება წარმომადგენლის მეშვეობით.
6. დიპლომატიური სტატუსის მქონე ორგანიზაცია საგადასახადო აღრიცხვის მიზნით შემოსავლების
სამსახურს წარუდგენს: (1.03.2011 N 115)
ა) განცხადებას, №I-02 დანართის შესაბამისად;
ბ) საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტოს მიერ გაცემულ წერილს, რომელიც შეიცავს მონაცემებს
ორგანიზაციის დიპლომატიური სტატუსის და იურიდიული მისამართის შესახებ;
გ) დიპლომატიური პასპორტის ასლს (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს
წერილში მითითებულია ელჩის/კონსულის სახელი და გვარი);
დ) მინდობილობას, თუ გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა ხორციელდება წარმომადგენლის
მეშვეობით.
7. გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო აღრიცხვა ხორციელდება დაუყოვნებლივ, შესაბამისი
განცხადების წარდგენისთანავე.
8. განცხადების მონაცემები შემოსავლების სამსახურის მიერ შეიტანება რეგისტრირებული მონაცემების
ერთიან კომპიტერულ ბაზაში (საგადასახადო აღრიცხვის ერთიან რეესტრში) და გადასახადის გადამხდელის
მოწმობაში. (1.03.2011 N 115)
9. გადასახადის გადამხდელს, შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებით დამტკიცებული
შვიდციფრა (მე-2–მე-7 ციფრის ჩათვლით) დიაპაზონების და გადასახადის გადამხდელის სამართლებრივი
ფორმების აღმნიშვნელი კოდების გათვალისწინებით, ენიჭება საიდენტიფიკაციო ნომერი, რომლის შეცვლა
(გარდა შეცდომით მინიჭებულისა) ან განმეორება (სხვა გადასახადის გადამხდელისათვის მინიჭება)
აკრძალულია, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. (1.03.2011 N 115)
10. საგადასახადო აღიცხვის შემდეგ, გადასახადის გადამხდელზე გაიცემა გადასახადის გადამხდელის
მოწმობა №I-03 დანართის შესაბამისად.
11. ამოღებულია (1.03.2011 N 115)
12. გადასახადის გადამხდელს საგადასახადო აღრიცხვაზე უარი შეიძლება ეთქვას, თუ:
ა) გადასახადის გადამხდელი უკვე იმყოფება საგადასახადო აღრიცხვაზე და მინიჭებული აქვს
საიდენტიფიკაციო ნომერი;
ბ) საგადასახადო აღრიცხვის თაობაზე განცხადებაში ასახული მონაცემები არ შეესაბამება წარდგენილ
დოკუმენტებს (აღნიშნულ შემთხვევაში, გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს ხელახლა წარადგინოს
განცხადება სრულყოფილი მონაცემებით);
გ) სულყოფილად არ არის წარდგენილი ამ მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტები.
13. საგადასახადო აღიცხვაზე უარის თქმის შემთხვევაში, განმცხადებელს დაუყოვნებლივ წერილობით
ეცნობება დასაბუთებული უარი.

14. საგადასახადო ორგანო საგადასახადო აღრიცხვის ერთიან რეესტრს აწარმოებს შემოსავლების
სამსახურის უფროსის ბრძანებით დამტკიცებული ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ერთეულების
კოდების შესაბამისად. (1.03.2011 N 115)
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მუხლი 4. გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვა მაღალმთიან რეგიონებში
1. მაღალმთიან რეგიონში საგადასახადო აღრიცხვის მიზნით, ფიზიკური პირის მიერ განცხადება
წარედგინება შემოსავლების სამსახურს, რომელშიც მიეთითება განმცხადებლის სახელი, გვარი, პირადი
ნომერი, საცხოვრებელი/საქმიანობის ადგილი, საგადასახადო აღრიცხვაზე აყვანის მოთხოვნა. (1.03.2011 N

115)
2. საგადასახადო ორგანო განცხადების მიღებისთანავე უზრუნველყოფს პირის საგადასახადო აღიცხვას
და გადასახადის გადამხდელის მოწმობის გაცემას.
3. მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრები ფიზიკური პირი, უფლებამოსილია საგადასახადო აღრიცხვის
მიზნით, საგადასახადო ორგანოს განცხადება გაუგზავნოს ფოსტის, ტელეფონის, ფაქსის ან სხვა
ელექტრონული საშუალებებით.
მუხლი 5. საგადასახადო აღრიცხვის უზრუნველყოფა
1. თუ პირი საგადასახადო აღრიცხვის გარეშე ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას, საგადასახადო ორგანო
ვალდებულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 66-ე მუხლის შესაბამისად, უზრუნველყოს მისი
საგადასახადო აღრიცხვა.
2. საგადასახადო ორგანო საგადასახადო სამართლადარღვევის ოქმის საფუძველზე ავსებს
საგადასახადო აღრიცხვის განცხადების ფორმას (დანართი №I-01, დანართი №I-02), მონაცემები შეჰყავს
საგადასახადო აღრიცხვის ერთიან რეესტრში, პირს ანიჭებს საიდენტიფიკაციო ნომერს და უგზავნის
გადასახადის გადამხდელის მოწმობას.
მუხლი 6. სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილება
1. სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილება ნიშნავს გადასახადის გადამხდელის ადგილსამყოფლის,
სახელწოდების/სახელის
ან/და
გვარის,
სამართლებრივი
ფორმის,
ხელმძღვანელობითი
უფლებამოსილების მქონე პირის შეცვლას ან/და გადასახადის გადამხდელისთვის მსხვილი გადამხდელის
სტატუსის მინიჭებას/გაუქმებას.
2. გადასახადის გადამხდელს, შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებით შეიძლება მიენიჭოს
მსხვილი გადამხდელის სტატუსი, თუ:
ა) გადასახადის გადამხდელის წლიური ბრუნვის მოცულობა აღემატება 3 მილიონ ლარს;
ბ) გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულების ოდენობა შეადგენს არანაკლებ 150 ათას
ლარს;
გ) აქციზის გადამხდელთათვის გადამხდელის წლიური ბრუნვის მოცულობა აღემატება 1.5 მილიონ
ლარს;
დ) აქციზის გადამხდელთათვის საგადასახადო ვალდებულების ოდენობა შეადგენს არანაკლებ 100 ათას
ლარს.
3. შემოსავლების სამსახურის უფროსის გადაწყვეტილებით გადასახადის გადამხდელს მსხვილი
გადამხდელის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს მიუხედავად ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული
კრიტერიუმებისა.
4. გადასახადის გადამხდელთა იურიდიული მისამართის ან საცხოვრებელი/საქმიანობის ადგილის
შეცვლის შემთხვევაში შემოსავლების სამსახურის მიერ საგადასახადო აღრიცხვის ერთიან რეესტრში
ხორციელდება სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილება. (1.03.2011 N 115)
5. გადასახადის გადამხდელის იურიდიული მისამართის ან საცხოვრებელი/საქმიანობის ადგილის
შეცვლის შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელის მოწმობა ბარდება შესაბამის საგადასახადო ორგანოს და
მასზე გაიცემა გადასახადის გადამხდელის ახალი მოწმობა. (1.03.2011 N 115)
6. ამოღებულია (1.03.2011 N 115)

7. თვითმმართველი ერთეულის/ერთეულების ადმინისტრაციული საზღვრის/საზღვრების შეცვლისას
საგადასახადო აღრიცხვის მონაცემებში ცვლილებები ხორციელდება ამ მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტებით
დადგენილი წესით. (1.03.2011 N 115)
8. თუ დგინდება გადასახადის გადამხდელის მიმართ საიდენტიფიკაციო ნომრის ხელახლა მინიჭების
ფაქტი, ეს უკანასკნელი ექვემდებარება გაუქმებას.
მუხლი 7. გადასახადის გადამხდელთა საქმიანობის აქტივობის მაჩვენებელი სტატუსი
1. გადასახადის გადამხდელს (მათ შორის, საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციას
დაქვემდებარებულ პირს) საქმიანობის აქტივობის შეფასების მიზნით ენიჭება ერთ-ერთი შემდეგი
სტატუსი:
ა) აქტიური გადამხდელი;
ბ) პასიური გადამხდელი;
გ) ლიკვიდირებული/გარდაცვლილი გადამხდელი.
2. აქტიური ან პასიური გადამხდელის სტატუსი პირს ენიჭება მის მიერ დეკლარაციის/გაანგარიშების
წარდგენისა და გადასახადის გადახდის ფაქტობრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე.
3. ლიკვიდირებული/გარდაცვლილი გადამხდელის სტატუსი ენიჭება:
ა) გარდაცვლილ ფიზიკურ პირს;
ბ) ლიკვიდირებულ ან რეორგანიზაციის (შერწყმა, გაყოფა) შედეგად გაუქმებულ იურიდიულ ან სხვა
პირს.
4. გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭება, გარდა ლიკვიდირებული/გარდაცვლილი
გადამხდელის სტატუსისა, ხორციელდება სპეციალური პროგრამის მეშვეობით, ყოველ 3 თვეში ერთხელ
კვარტალის მესამე თვის ბოლო რიცხვის მდგომარეობით, ბოლო 12 თვის მანძილზე საგადასახადო
ორგანოში ერთხელ მაინც წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების ან გადასახადის
გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტების საფუძველზე.
5. გადასახადის გადამხდელის ლიკვიდაციის ან რეორგანიზაციის შედეგად გაუქმების
დამადასტურებელი დოკუმენტის, ფიზიკური პირის გარდაცვალების შემთხვევაში კი – სათანადო წესით
დამოწმებული გარდაცვალების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლის და განცხადების წარდგენის
საფუძველზე, საგადასახადო აღრიცხვის მონაცემებში კეთდება ჩანაწერი – „ლიკვიდირებულია“, „
გაუქმებულია რეორგანიზაციის შედეგად“ ან „გარდაცვლილია“ და მიეთითება ლიკვიდაციის,
რეორგანიზაციის, გარდაცვალების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი და თარიღი.
6. გადასახადის გადამხდელის მოწმობა ლიკვიდაციის ან რეორგანიზაციის შედეგად გაუქმების
შემთხვევაში
–
გადასახადის
გადამხდელის
მიერ,
ხოლო
პირის
გარდაცვალებისას
–
მემკვიდრის/სამკვიდრო ქონების განკარგვაზე უფლებამოსილი პირის მიერ ბარდება საგადასახადო
ორგანოს. ლიკვიდირებული/რეორგანიზაციის შედეგად გაუქმებული/გარდაცვლილი გადამხდელის
საიდენტიფიკაციო ნომრის შემდგომში სხვა პირზე მინიჭება დაუშვებელია.
მუხლი 8. საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსი
1. საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მისაღებად ორგანიზაცია №I-04 დანართის შესაბამისი
წერილობითი განცხადებით მიმართავს საგადასახადო ორგანოს.
2. საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახურის მიერ
ორგანიზაციის მონაცემები შეიტანება საქველმოქმედო ორგანიზაციების ერთიან რეესტრში და გაიცემა
საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის დამადასტურებელი №I-05 დანართის შესაბამისი მოწმობა.
3. საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმის შემთხვევაში ორგანიზაციას
ეგზავნება მოტივირებული წერილობითი პასუხი.

თავი II
საგადასახადო საიდუმლოება
მუხლი 9. ინფორმაციის კონფიდენციალობა
1. საგადასახადო ორგანო ვალდებულია არ გაახმაუროს გადასახადის გადამხდელის შესახებ მიღებული
ნებისმიერი სახის ინფორმაცია და ამ ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტები, მათ შორის:
ა) გადასახადის გადამხდელის მიერ წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციები, გაანგარიშებები,
ცნობები;
ბ) გადასახადის გადამხდელის წერილები და მასზე გაცემული პასუხები, რომელიც შეიცავს
გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაციას; გადასახადის გადამხდელის საჩივრები და მასზე
მიღებული გადაწყვეტილებები;

გ) გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო შემოწმების ბრძანებები, საგადასახადო შემოწმების
ჩატარების თაობაზე გაგზავნილი შეტყობინებები, საგადასახადო შემოწმების აქტები, საგადასახადო
სამართალდარღვევის ოქმები, გადასახადის ან/და სანქციის თანხის დარიცხვის ბრძანებები, დარიცხულ
თანხებზე გაგზავნილი საგადასახადო მოთხოვნები;
დ) გადასახადის გადამხდელის შესახებ არსებული დაბეგვრის საქმეები, გადასახადის გადამხდელის
პირადი აღრიცხვის ბარათები, გადასახადის გადამხდელის ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების ამსახველი
ინფორმაცია, საგადახდო დავალებები, საინკასო დავალებები;
ე) მონაცემები გადასახადის გადამხდელის მიერ გამოყენებული სასაქონლო ზედნადების,
სერტიფიკატის, სანებართვო მოწმობის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის და მკაცრი აღრიცხვის სხვა
დოკუმენტების შესახებ;
ვ) სხვა ანალოგიური ხასიათის ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს ცნობებს გადასახადის გადამხდელის
შემოსავლების, დაბეგვრის ობიექტის, საწარმოს მიზნების, ხელშეკრულებების, პირადი ან კომერციული
საიდუმლოებების შესახებ;
ზ) გადასახადის გადამხდელის შესახებ ბანკებიდან და სხვა პირებიდან/წყაროებიდან მიღებული
ინფორმაცია.
2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული ინფორმაციისა და დოკუმენტების გაუხმაურებლობის
ვალდებულება მოქმედებს უვადოდ.
3. კონფიდენციალურ ინფორმაციას არ განეკუთვნება:
ა) ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის სტატუსის, სახელწოდების, მისამართისა და
საიდენტიფიკაციო ნომრის შესახებ;
ბ)
მეწარმეთა
და
არასამეწარმეო
(არაკომერციული)
იურიდიული
პირების
რეესტრში
რეგისტრირებული საჯარო ინფორმაცია.
მუხლი 10. საგადასახადო საიდუმლოების დაცვა
1. საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაცია გადასცეს
მხოლოდ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 39-ე მუხლით განსაზღვრულ პირებს.
2. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია საჯაროდ გაავრცელოს გადასახადის გადამხდელის მიმართ
გამოცემული დოკუმენტი, მხოლოდ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 44-ე მუხლის მე-6 ნაწილით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში.
3. გადასახადის გადამხდელის თანხმობის შემთხვევაში, გადასახადის გადამხდელის შესახებ
ინფორმაცია შეიძლება გაიცეს სხვა პირზე.
4. დაუშვებელია საგადასახადო ორგანოში გადასახადის გადამხდელზე არსებული ინფორმაციის
გასაიდუმლოება თვით ამ პირისათვის.
5. გადასახადის გადამხდელის შესახებ არსებული ინფორმაციის ელექტრონული პროგრამის
გამოყენებით დამუშავების მიზნით საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს (შემდეგში – სამინისტრო)
სისტემის თანამშრომლის დაშვება ხდება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ან მის მიერ განსაზღვრული
უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილებით, №I-06 დანართის შესაბამისად.
51. შემოსავლების სამსახურთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, ფიზიკური პირის მიერ
გადაუხდელი გადასახადების ან/და სანქციების შესახებ იდენტიფიცირებული ინფორმაცია შეიძლება
გადაეცეს საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ პირს, თუ ამ ფიზიკური პირის საგადასახადო
დავალიანება არ აღემატება 1000 ლარს. (14.12.2011 N609)
52. ამ მუხლის 51 პუნქტით გათვალისწინებული პირი უფლებამოსილია, შემოსავლების სამსახურიდან
მიღებული ინფორმაცია გადასცეს კომერციულ ბანკს. კომერციულ ბანკს უფლება აქვს ფიზიკურ პირს, მისი
თანხმობის შემთხვევაში, მიაწოდოს ინფორმაცია მისი საგადასახადო დავალიანების შესახებ. (14.12.2011

N609)
53. კომერციულ ბანკს ეკრძალება ამ მუხლის 52 პუნქტის შესაბამისად მიღებული ინფორმაციის სხვა
პირისათვის გადაცემა. (14.12.2011 N609)
6. გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტების დაკარგვის შემთხვევაში,
დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს შემოსავლების სამსახურის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს. (23.05.2011 N

304)

თავი III
ელექტრ
ონული
ფორმით
კომუნიკ
აცია

მუხლი 11. ელექტრონული რეგისტრაცია
1. შემოსავლების სამსახურსა და გადასახადის გადამხდელს შორის კომუნიკაცია (მათ შორის,
დეკლარირება) შესაძლებელია განხორციელდეს ელექტრონული ფორმით, ონლაინ რეჟიმში, შემოსავლების
სამსახურის ოფიციალური ვებგვერდის www.rs.ge (შემდეგში – სამსახურის ვებგვერდი) გამოყენებით.
2. სამსახურის ვებგვერდის მეშვეობით – პირის მიერ ელექტრონული ფორმით შედგენილი და
წარდგენილი დოკუმენტი/წერილი, ასევე საგადასახადო ორგანოს მიერ ელექტრონული ფორმით შექმნილი
და გაგზავნილი დოკუმენტი/წერილი არ საჭიროებს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერას და მას აქვს
ისეთივე იურიდიული ძალა, როგორიც წერილობითი ფორმით წარდგენილ/გაგზავნილ, პირადი
ხელმოწერითა და ბეჭდით დამოწმებულ დოკუმენტს/წერილს.
3. ელექტრონული ფორმით კომუნიკაციაზე გადასვლა ხორციელდება გადასახადის გადამხდელის მიერ
ვიდეოზარით მიმართვის ან №I-07 დანართის შესაბამისად წარდგენილი წერილობითი განცხადების
საფუძველზე.
4. ელექტრონული ფორმით კომუნიკაციაზე გადასვლის შესახებ განცხადებაში უნდა აღინიშნოს:
ა) გადასახადის გადამხდელის დასახელება/სახელი და გვარი, საიდენტიფიკაციო ნომერი;
ბ) საგადასახადო ორგანოსთან საკონტაქტო მობილური ტელეფონის ნომერი (შემდეგში – საკონტაქტო
ტელეფონის ნომერი) და ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
გ) ელექტრონული ფორმით კომუნიკაციაზე გადასვლის სასურველი თარიღი;
დ) გადასახადის გადამხდელის/მისი წარმომადგენლის ხელმოწერა.
5. ელექტრონული ფორმით კომუნიკაციაზე გადასვლის შესახებ გადასახადის გადამხდელის
განცხადების მიღებიდან 3 სამუშაო დღის ვადაში საგადასახადო ორგანო უზრუნველყოფს გადასახადის
გადამხდელის გადაყვანას კომუნიკაციის ელექტრონულ ფორმაზე და მოკლე ტექსტური შეტყობინებით
აცნობებს მას ავტორიზაციის შესახებ. თუ განცხადება არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს,
საგადასახადო ორგანო გადასახადის გადამხდელს უგზავნის წერილობით უარს განცხადების
დაკმაყოფილებაზე.
6. ელექტრონული ფორმით კომუნიკაციისას გამოსაყენებელი სახელწოდებისა და პაროლის დაკარგვის
შემთხვევაში, გადასახადის გადამხდელი უფლებამოსილია ვიდეოზარის/წერილობითი განცხადების
მეშვეობით მიმართოს საგადასახადო ორგანოს აღნიშნული სახელწოდების/პაროლის აღდგენის მიზნით.
7. საკონტაქტო ტელეფონის ნომრის და ელექტრონული ფოსტის მისამართის შეცვლის შემთხვევაში,
გადასახადის გადამხდელი სამსახურის ვებგვერდზე (ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე)
მიუთითებს ტელეფონის ახალ საკონტაქტო ნომერსა და ელექტრონული ფოსტის მისამართს.
8. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს ვიდეოზარით მიმართვის ან წერილობითი განცხადების
წარდგენის საფუძველზე შეწყვიტოს ელექტრონული ფორმით კომუნიკაცია.

მუხლი
1 2 .
ელექტრ
ონული
ფორმით
კომუნიკაცია
1. შემოსავლების სამსახურსა და გადასახადის გადამხდელს შორის კომუნიკაციისას, გადასახადის
გადამხდელს საკონტაქტო ტელეფონის ნომერსა და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე ეგზავნება მოკლე
ტექსტური შეტყობინება მიღებული/გაგზავნილი დოკუმენტის სარეგისტრაციო ნომრის მითითებით.
ელექტრონული დეკლარაციის მიღების დადასტურების მიზნით, საგადასახადო ორგანო გადასახადის
გადამხდელს ვებგვერდზე უგზავნის დეკლარაციის სარეგისტრაციო ნომერს ან/და საკონტაქტო
ტელეფონის ნომერზე – მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას, №I-08 დანართის შესაბამისად.

2. გადასახადის გადამხდელის მიერ ელექტრონული ფორმით წარდგენილი დოკუმენტის სამსახურის
ვებგვერდზე დაურეგისტრირებლობის შემთხვევაში (მიუხედავად გამომწვევი მიზეზებისა), დოკუმენტი
არ ითვლება საგადასახადო ორგანოს მიერ მიღებულად.
3. საგადასახადო ორგანოს მიერ პირისათვის ელექტრონული ფორმით გაგზავნილი ნებისმიერი
დოკუმენტი ჩაბარებულად ითვლება ადრესატის მიერ მისი სამსახურის ვებგვერდზე ან ელექტრონულ
ფოსტაში გაცნობისთანავე, რის თაობაზეც საგადასახადო ორგანოს ინფორმაცია მიეწოდება სამსახურის
ვებგვერდიდან.

მუხლი 13. ელექტრონული საჩივარი
1. პირი უფლებამოსილია სამინისტროს სისტემაში ელექტრონული საჩივარი წარადგინოს სამსახურის
ან სამინისტროს ვებ-გვერდის საშუალებით, რაც მას არ ართმევს უფლებას საგადასახადო დავის
განმხილველ ორგანოსთან კომუნიკაცია აწარმოოს წერილობითი ფორმით.
2. სამსახურის ვებგვერდის საშუალებით წარდგენილი ელექტრონული საჩივარი და თანდართული
დოკუმენტები ითვლება მომჩივნის მიერ ხელმოწერილად და დანომრილად.
3. პირს ინფორმაცია მის მიერ წარდგენილი საჩივრის განხილვის ეტაპებისა და განხილვის შედეგების
შესახებ მიეწოდება მოკლე ტექსტური შეტყობინების სახით, რაც არ ათავისუფლებს საგადასახადო დავის
განმხილველ ორგანოს ვალდებულებისგან, მომჩივანს წერილობით შეატყობინოს საჩივრის თაობაზე
მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ.
4. ელექტრონული საჩივარი ინახება საჩივრების აღრიცხვისა და მართვის საინფორმაციო სისტემაში,
რომელიც არის სამინისტროს დავების განხილვის სამსახურსა და შემოსავლების სამსახურში საქართველოს
საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით მიღებულ საჩივრებთან დაკავშირებული ელექტრონული
საქმისწარმოების ამსახველი მონაცემების ერთობლიობა.
5. საჩივრების აღრიცხვისა და მართვის საინფორმაციო სისტემაში დაცული ინფორმაცია/დოკუმენტაცია
შეიძლება გამოყენებული იქნეს ადმინისტრაციული წარმოების მასალების სახით.
თავი IV
საჯარო ფორმით კომუნიკაცია
მუხლი 14. საჯარო შეტყობინება (11.11.2011 N 573)
1. ოფიციალური დოკუმენტის საჯაროდ გავრცელების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს შემოსავლების
სამსახურის უფროსი/მოადგილე (შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული ერთეულის დასაბუთებული
მიმართვის საფუძველზე, რომელსაც უნდა დაერთოს პირისათვის ელექტრონული და წერილობითი
დოკუმენტის საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით ჩაბარების შეუძლებლობის
დამადასტურებელი მტკიცებულებები) ან ხელშეკრულების საფუძველზე, საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – აღსრულების
ეროვნული ბიუროს (შემდგომში – აღსრულების ეროვნული ბიურო) უფლებამოსილი პირი.
2. საჯარო შეტყობინება ხორციელდება დოკუმენტის ქსეროასლის, ფოტოასლის ან ტექსტური ასლის
სამსახურის ვებგვერდზე – www.rs.ge და სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე – www.mof.ge (შემდგომში –
სამინისტროს ვებგვერდი) განთავსებით ან ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში,
აღსრულების ეროვნული ბიუროს ოფიციალურ ვებგვერდზე – www.nbe.gov.ge განთავსებით და ინფორმაციის
სხვა საშუალებებით.
3. დოკუმენტის სამსახურის ვებგვერდზე განთავსებას და ინფორმაციის სხვა საშუალებებით (მათ შორის,
გაზეთში) გამოქვეყნებას უზრუნველყოფს შემოსავლების სამსახური, ხოლო სამინისტროს ვებგვერდზე
განთავსებას, შემოსავლების სამსახურის წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, სამინისტროს
მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საფინანსო-ანალიტიკური
სამსახური.

მუხლი 15. საჯარო გადაწყვეტილება
1. სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭოს ან შემოსავლების სამსახურის
ინიციატივით, დავის განმხილველი ორგანოს მიერ საჩივრის განხილვის შედეგად მიღებული
გადაწყვეტილების საფუძველზე, საქართველოს ფინანსთა მინისტრი გამოსცემს საჯარო გადაწყვეტილებას,
თუ დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილება:
ა) მნიშვნელოვანია საქართველოს კანონმდებლობის ნორმების ერთგვაროვანი განმარტებისა და
გაგებისათვის;
ბ) აყალიბებს არსებულისაგან განსხვავებულ დაბეგვრის ან/და სამართალდარღვევისათვის სანქციის
გამოყენების პრინციპს/მეთოდს;
გ) მნიშვნელოვანია ერთიანი პრაქტიკის ჩამოყალიბებისათვის.
2. საჯარო გადაწყვეტილება ეგზავნება შემოსავლების სამსახურს და ქვეყნდება სამინისტროს
ვებგვერდის მეშვეობით.
3. დავების განმხილველი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე საჯარო
გადაწყვეტილება შესაძლებელია გამოიცეს:
ა) დავების განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადის გასვლის შემდგომ, თუ
აღნიშნულ ვადაში გადაწყვეტილება არ გასაჩივრებულა;
ბ) დავების განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილების სასამართლოში გასაჩივრების შემთხვევაში – თუ
სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილებით სარჩელი არ დაკმაყოფილდა.
4. საჯარო გადაწყვეტილება იურიდიულ ძალას კარგავს, თუ გაუქმდა ან შეიცვალა კანონმდებლობის
ნორმა, რომლის საფუძველზეც ან/და რომლის განმარტებისათვის გამოიცა საჯარო გადაწყვეტილება.
5. საჯარო გადაწყვეტილება შეიძლება გაუქმდეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ან შემოსავლების
სამსახურის უფროსის ინიციატივით, თუ მიზანშეწონილად იქნა მიჩნეული საჯარო გადაწყვეტილებით
განსაზღვრული დაბეგვრის ან/და სამართალდარღვევაზე სანქციის გამოყენების პრინციპის/მეთოდის
გადახედვა ან არსებული პრაქტიკის შეცვლა.
თავი V (6.07.2012 N 221)
პირადი საგადასახადო მრჩეველი
მუხლი 16. გადასახადის გადამხდელისათვის გასაწევი მომსახურების სახეები (6.07.2012 N 221)
1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილ უფლებათა განხორციელებისას და დაწესებულ
ვალდებულებათა შესრულებისას საგადასახადო ორგანოსთან ურთიერთობის ხელშეწყობის მიზნით,
გადასახადის გადამხდელი უფლებამოსილია ისარგებლოს პირადი საგადასახადო მრჩევლის შემდეგი
მომსახურებით:
ა) გადასახადის გადამხდელისთვის ინფორმაციის მიწოდება საგადასახადო კანონმდებლობაში
განხორციელებული ცვლილებებისა და დამატებების თაობაზე;
ბ) გადასახადის გადამხდელისთვის კონსულტაციის გაწევა საგადასახადო კანონმდებლობის
გამოყენებასთან დაკავშირებით;
გ) საგადასახადო ანგარიშგების ფორმების (დეკლარაცია, გაანგარიშება, ცნობა) საგადასახადო
ორგანოსათვის წარდგენასთან დაკავშირებით კონსულტაციის გაწევა, მათ შორის, მათი შევსების ტექნიკურ
საკითხებზე დახმარების გაწევა, გარდა გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულების
თანხობრივი ოდენობის განსაზღვრისა;
დ) გადასახადის გადამხდელის მიმართ შედგენილი სამართალდარღვევის ოქმებსა და შემოწმების
აქტებთან დაკავშირებით კონსულტაციის გაწევა;
ე) საჯარო ინფორმაციის მოძიებაში დახმარების გაწევა, მათ შორის, გადასახადის გადამხდელის შესახებ
საგადასახადო ორგანოში არსებული ინფორმაციის გაცნობა;
ვ) გადასახადის გადამხდელის ინფორმირება კუთვნილი საგადასახადო შეღავათის შესახებ და შესაბამისი
მტკიცებულებების (დოკუმენტების) საგადასახადო ორგანოსათვის წარდგენის ხელშეწყობა;
ზ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად გადავადებული (მათ შორის, რესტრუქტურიზებული)
საგადასახადო დავალიანების გადასახადის გადამხდელის მიერ დროული შესრულების მონიტორინგი;
თ) გადასახადის გადამხდელის მიერ საგადასახადო ანგარიშგების საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილ ვადაში განხორციელების მონიტორინგი;

ი) გადასახადის გადამხდელის მიერ შესრულებული საგადასახადო ვალდებულების გადასახადის
გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე ასახვის გაკონტროლება;
კ) გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერის
პროცედურის განხორციელების ხელშეწყობა;
ლ) საგადასახადო ორგანოში გადასახადის გადამხდელის წერილობითი შეკითხვების განხილვისა და
პასუხების გაცემის მონიტორინგი;
მ) საგადასახადო ორგანოდან საგადასახადო ანგარიშგების ფორმების, ასევე საგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურების (მათ შორის, სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების), ჩეკთან
გათანაბრებული დოკუმენტების და აქციზური მარკების მიღების ხელშეწყობა;
ნ) საწარმოს/ორგანიზაციის ლიკვიდაციის ან/და რეორგანიზაციის შემთხვევაში, გასატარებელი
პროცედურების განხორციელების ხელშეწყობა;
ო) ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნების, მომავალი საგადასახადო ვალდებულებების ანგარიშში
ჩათვლის ან სხვა გადასახადების გადახდის ანგარიშში გადატანის პროცედურების განხორციელების
ხელშეწყობა;
პ) ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების შედარების აქტის გაფორმების პროცედურების წარმართვის
ხელშეწყობა.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულის გარდა, პირადი საგადასახადო მრჩეველი
უფლებამოსილია განახორციელოს საგადასახადო ორგანოს კომპეტენციას მიკუთვნებული, გადასახადის
გადამხდელთა მომსახურების ცალკეული სახეები.
3. გადასახადის გადამხდელსა და პირად საგადასახადო მრჩეველს შორის ურთიერთობა, პირადი
საგადასახადო მრჩევლის მომსახურებით სარგებლობის წესი და პირობები, მომსახურების ფარგლები
განისაზღვრება გადასახადის გადამხდელსა და საგადასახადო ორგანოს შორის დადებული ხელშეკრულებით.
თავი VI
საგადასახადო მოთხოვნა და გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა
მუხლი 17. საგადასახადო მოთხოვნა
1. საგადასახადო ორგანო პირს წარუდგენს საგადასახადო მოთხოვნას, თუ არსებობს მისი წარდგენის
ერთ-ერთი შემდეგი საფუძველი:
ა) გადასახადის დარიცხვა, რომლის გაანგარიშება საგადასახადო ორგანოს ვალდებულებაა;
ბ) გადასახადის დარიცხვის ან/და სანქციის დაკისრების შესახებ საგადასახადო ორგანოს
გადაწყვეტილება;
გ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 240-ე მუხლის შესაბამისად მესამე პირზე გადახდევინების
მიქცევის შესახებ გადაწყვეტილება.
2. საგადასახადო მოთხოვნაში უნდა აღინიშნოს:
ა) საგადასახადო მოთხოვნის გამომცემი საგადასახადო ორგანო და მისი მისამართი;
ბ) საგადასახადო მოთხოვნის გამოცემის თარიღი და ნომერი;
გ) პირის რეკვიზიტები – სახელი და გვარი/დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი, მისამართი;
დ) საგადასახადო მოთხოვნის წარდგენის საფუძველი, საგადასახადო კანონმდებლობის აქტის ის ნორმა,
რომლის თანახმადაც მოხდა გადასახადის დარიცხვა ან/და საგადასახადო სანქციის დაკისრება;
ე) საგადასახადო მოთხოვნის შინაარსი – დარიცხული გადასახადის, საურავისა და ჯარიმის ოდენობა,
საგადასახადო მოთხოვნის შესრულების ვადა და წესი, შეფარდებული სანქციის სახე (გარდა ჯარიმისა და
საურავისა);
ვ) პირის უფლებები და ვალდებულებები, მათ შორის, საგადასახადო მოთხოვნის გასაჩივრების ვადა და
წესი;
ზ) საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებები, რომლებიც პირის
მიმართ გამოიყენება საგადასახადო მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში;
თ) საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა და ბეჭედი.
3. პირს შეიძლება წარედგინოს შემდეგი სახის საგადასახადო მოთხოვნა:
ა) დარიცხული თანხების შესახებ – №I-09 დანართის შესაბამისად;
ბ) ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის თაობაზე – №I-10 დანართის შესაბამისად;
გ) მიწაზე ქონების გადასახადის თაობაზე – №I-11 დანართის შესაბამისად.

4. საგადასახადო ორგანო გადასახადის გადამხდელს საგადასახადო მოთხოვნას უგზავნის გამოვლენილ
საგადასახადო სამართალდარღვევაზე ან საგადასახადო შემოწმების მასალებზე თანხების დარიცხვის
შესახებ საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის მიერ გადაწყვეტილების მიღების დღიდან 5
სამუშაო დღის განმავლობაში.
5. საგადასახადო ორგანოს მიერ პირისთვის წარდგენილი საგადასახადო მოთხოვნა ელექტრონული
ფორმით აღირიცხება საგადასახადო მოთხოვნის სარეგისტრაციო ჟურნალში, №I-12 დანართის
შესაბამისად.

დანართი №I-09 (24.02.2012 N 63)
შემოსავლების სამსახური

(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)

(საგადასახადო ორგანოს მისამართი)
საგადასახადო მოთხოვნა №

(რიცხვი)

20
(წელი)

(თვე)

გადასახადის გადამხდელის რეკვიზიტები:

(დასახელება/სახელი და გვარი)

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

(მისამართი)
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის
საფუძველზე,
(მიეთითება საგადასახადო კანონმდებლობის ის ნორმა,
რომლის საფუძველზეც მოხდა გადასახადის/სანქციის
დარიცხვა)
გადასახდელად დაგერიცხათ (გერიცხებათ):
გადასახადის
დასახელება

გადასახადის
ძირითადი თანხა

ჯარიმა

საურავი

სულ

შენიშვნა

სულ
აღნიშნული საგადასახადო მოთხოვნა უნდა შესრულდეს მისი მიღებიდან 30 დღის ვადაში. საგადასახადო
მოთხოვნა შესრულებულად ითვლება თქვენ მიერ საგადასახადო მოთხოვნაში აღნიშნული თანხის გადახდის
მომენტიდან.
საგადასახადო მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, თქვენ მიმართ გამოყენებული იქნება
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 238-ე მუხლით გათვალისწინებული საგადასახადო დავალიანების
გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებები.
შეფარდებული სანქციის სახე (გარდა ჯარიმისა და საურავისა):

(გაფრთხილება, საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების უსასყიდლოდ ჩამორთმევა,
საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის გადაკვეთის უფლების შეზღუდვა)
თქვენი უფლებები და ვალდებულებები განსაზღვრულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 41-ე და
43-ე მუხლებით.
საგადასახადო მოთხოვნა შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XIV კარით
დადგენილი წესით, საგადასახადო მოთხოვნის ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში, საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს სისტემაში წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით საჩივრის წარდგენის გზით. აგრეთვე,
სასამართლოში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
საგადასახადო ორგანოს უფროსი/მოადგილე:
(ხელმოწერა)
ბ.ა

დანართი №I-10 (24.02.2012 N 63)
შემოსავლების სამსახური

(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)

(საგადასახადო ორგანოს მისამართი)
საგადასახადო მოთხოვნა №
ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის თაობაზე
20
(რიცხვი)
(თვე)
(წელი)
გადასახადის გადამხდელის რეკვიზიტები:

(დასახელება/სახელი და გვარი)

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

(მისამართი)
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის
საფუძველზე,
(მიეთითება საგადასახადო კანონმდებლობის ის ნორმა,
რომლის საფუძველზეც მოხდა გადასახადის/სანქციის
დარიცხვა)
20 –– წლის საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების მიზნით გადასახდელად დაგერიცხათ:

დაბეგვრის ობიექტი
დასახელება
მდებარეობა
დასაბეგრი
ბაზა
1
2
3

საგადასახადო
შეღავათის
შესაბამისი ნორმა
4

დასაბეგრი ბაზა
შეღავათის
გათვალისწინებით
5

ქონების
გადასახადი
(ლარი)

გადასახადის
განაკვეთი
6

7

ოჯახის წლიური შემოსავლის
დეკლარირებული ოდენობა
(ლარი)

სულ ქონების გადასახადი
მათ შორის, სახაზინო კოდების მიხედვით:

ქონების გადასახადი მითითებული სახაზინო კოდების და თანხების
მიხედვით გადახდილ უნდა იქნეს არა უგვიანეს 20 -წლის 15
ნოემბრისა

სახაზინო კოდი

თანხა

ამ მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, თქვენ მიმართ გამოყენებული იქნება საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 238-ე მუხლით გათვალისწინებული საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების
უზრუნველყოფის ღონისძიებები.
თქვენი უფლებები და ვალდებულებები განსაზღვრულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 41-ე და
43-ე მუხლებით.
საგადასახადო მოთხოვნა შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XIV კარით
დადგენილი წესით, საგადასახადო მოთხოვნის ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში, საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს სისტემაში წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით საჩივრის წარდგენის გზით. აგრეთვე,
სასამართლოში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
საგადასახადო ორგანოს უფროსი/მოადგილე:
(ხელმოწერა)
ბ.ა.

დანართი №I-11 (24.02.2012 N 63)
შემოსავლების სამსახური

(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)

(საგადასახადო ორგანოს მისამართი)
საგადასახადო მოთხოვნა №
მიწაზე ქონების გადასახადის თაობაზე*

(რიცხვი)

(თვე)

20
(წელი)

გადასახადის გადამხდელის რეკვიზიტები:

(დასახელება/სახელი და გვარი)

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

(მისამართი)
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის
საფუძველზე,
(მიეთითება საგადასახადო კანონმდებლობის ის ნორმა,
რომლის საფუძველზეც მოხდა გადასახადის/სანქციის
დარიცხვა)
20 –– წლის საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების მიზნით გადასახდელად დაგერიცხათ:

მიწის
კატეგორია

დასაბეგრი მიწის
ფართობი (ჰა;
მდებარეობა
კვ.მ)

1

2

3

საგადასახად
ო
შეღავათის
ნორმა
4

დასაბეგრი მიწის
ფართობი (ჰა; კვ.მ)
შეღავათის
გათვალისწინებით
5

* მიწაზე ქონების გადასახადი მითითებული სახაზინო
კოდების და თანხების მიხედვით გადახდილ უნდა იქნეს
არა უგვიანეს 20....წლის 15 ნოემბრისა
უგვიანეს 20 -წლის 15 ნოემბრისა

გადასახადის
განაკვეთი
6

ქონების
გადასახადი
(ლარი)
7

სულ მიწაზე ქონების
გადასახადი
მათ შორის, სახაზინო კოდების მიხედვით:
სახაზინო კოდი

თანხა

ამ საგადასახადო მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში, თქვენ მიმართ გამოყენებული იქნება
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 238-ე მუხლით გათვალისწინებული საგადასახადო დავალიანების
გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებები.
თქვენი უფლებები და ვალდებულებები განსაზღვრულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 41-ე და
43-ე მუხლებით.
საგადასახადო მოთხოვნა შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XIV კარით
დადგენილი წესით, საგადასახადო მოთხოვნის ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში, საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს სისტემაში წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით საჩივრის წარდგენის გზით. აგრეთვე,
სასამართლოში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

საგადასახადო ორგანოს უფროსი/მოადგილე:
(ხელმოწერა)
ბ.ა.
* გარდა ფიზიკური პირის საკუთრებაში (სარგებლობაში, მფლობელობაში) არსებული მიწისა.

დანართი №I-12
საგადასახადო მოთხოვნის სარეგისტრაციო ჟურნალი

საგადასახადო
მოთხოვნის
გამოწერის

დარიცხული თანხის ოდენობა
გადა
სახა
დის
გადა
მხდე
ლის
დასა
ხელე
ბა

№
№

თარიღი

საი
დენ
ტიფ
იკაც
იო
ნომე
რი

გადასახადის
სახე
გადასახადი

საურ
ავი

ჯარ
იმა

1

2

3

4

5

6

7

8

სულ
დარიცხული
თანხა
(გრაფა 7+8+9)

საგადასახადო მოთხოვნის
გადამხდელისთვის
ჩაბარება

საგადასახადო მოთხოვნა
შესრულდა/გასაჩივრდა

შენიშვნა

10

11

12

13

9

მუხლი 18. გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა
1. გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის წარდგენის საფუძველია გადასახადების ან/და სანქციების
ზედმეტად გადახდილი თანხა.
2. გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნაში უნდა აღინიშნოს:
ა) საგადასახადო ორგანო, რომელსაც წარედგინა გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა;
ბ) პირის რეკვიზიტები – სახელი და გვარი/დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი, მისამართი;
გ) გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის წარდგენის საფუძველი;
დ) გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის შინაარსი;
ე) გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის წარდგენის თარიღი და ხელმოწერა.
3. გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა საგადასახადო ორგანოს წარედგინება №I-13 დანართის
ფორმით და მას უნდა დაერთოს ყველა ის დოკუმენტი, რომელთა საფუძველზეც მოხდა მისი წარდგენა.
4. პირის მიერ საგადასახადო ორგანოსთვის წარდგენილი გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა
ელექტრონული ფორმით აღირიცხება გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის სარეგისტრაციო ჟურნალში,
№I-14 დანართის შესაბამისად.
დანართი №I-13 (1.08.2011 N 420)

გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა

(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)

გადასახადის გადამხდელის რეკვიზიტები:

(დასახელება/სახელი და გვარი)

(საიდენტიფიკაციო ნომერი)

(მისამართი)

გაცნობებთ, რომ გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე მერიცხება ზედმეტად
გადახდილი
თანხა,
სულ
----------ლარის
ოდენობით.
მათ
შორის
------------------გადასახადზე/გადასახდელზე ----------- ლარი და ა.შ.
გთხოვთ, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 63-ე მუხლის შესაბამისად, -----------გადასახადზე/გადასახდელზე არსებული ზედმეტად გადახდილი თანხიდან ----------- ლარი
გადამიტანოთ------------ გადასახადზე/გადასახდელზე (დამიბრუნოთ ჩემს ანგარიშსწორების ანგარიშზე:
ბანკი --------------------------, ბანკის კოდი --------------------- , ა/ა ----------------------------------------- ).
ზედმეტობა წარმოქმნილია ............................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(მიეთითება ზედმეტობის წარმოშობის მიზეზები)
გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნას თან ერთვის ინფორმაცია საგადასახადო ორგანოში
წარდგენილი დეკლარაციების/ გაანგარიშებების და ბიუჯეტში გადახდილი თანხების შესახებ და სხვა
დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს ზედმეტობის არსებობას.

(ხელმოწერა)
20
(რიცხვი) (თვე) (წელი)

გადასახადის გადამხდელი:

დანართი №I-14
გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის სარეგისტრაციო ჟურნალი

გადასა
ხადის
გადამხ
დელის
დასახე
ლება

№

1

2

საიდ
ენტი
ფიკა
ციო
ნომე
რი

3

გადასახადის
გადამხდელის
მოთხოვნის
განხილვის
მიმდინარეობა

გადასახადის
გადამხდელის
მოთხოვნის

№

თარიღი

4

5

გადასახადის
გადამხდელის
მოთხოვნის
შესრულებაზე
გადაწყვეტილების
მიღება

დაუ
დგინ
და
ხარვე
ზი

უარი
ეთქვა
(შესაგ
ებელ
ი)

დადებ
ითი

8

9

10

გადაე
ცა
აუდი
ტს

11

გადასახადის
გადამხდელის
მოთხოვნის
წარდგენის
თარიღი

გადასახადის
გადამხდელის
მოთხოვნაში
ასახული თანხა

6

7

გადაწყვეტილება
ეცნობა
გადასახადის
გადამხდელს
შენიშვნა

№

თარიღი

12

13

14

თავი VII
წინასწარი გადაწყვეტილება

მუხლი 19. საგადასახადო ანგარიშგების ან/და საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრა

(24.05.2011 N 306)
1. დაინტერესებული პირი, განსახორციელებელი ან განხორციელებული ოპერაციის მიხედვით
საგადასახადო ანგარიშგების წესების ან/და შესასრულებელი საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის
მიზნით წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის მოთხოვნით მიმართავს შემოსავლების სამსახურს დანართი
№I-15-ის შესაბამისად.
2. შემოსავლების სამსახური შეისწავლის პირის მიერ წარდგენილ წინასწარი გადაწყვეტილების
მოთხოვნას და უფლებამოსილია:
ა) ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში მიუთითოს პირს ხარვეზის გამოსწორების თაობაზე;
ბ) ამ მუხლით გათვალისწინებული საფუძვლების არსებობისას უარი თქვას წინასწარი
გადაწყვეტილების გაცემაზე.
3. ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში შემოსავლების სამსახური პირს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად
განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 15 სამუშაო დღეს. ამ შემთხვევაში,
ჩერდება წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის ვადის დინება, რომელიც განახლდება პირის მიერ
ხარვეზის აღმოფხვრის მომდევნო სამუშაო დღიდან.
4. წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემაზე უარის თქმის საფუძვლებია:
ა) პირის მიერ წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვნა იმ საკითხზე ან/და იმ პერიოდზე, რომლის
შემოწმების მიზნითაც მას უკვე ჩაბარდა საგადასახადო შემოწმების ჩატარების შესახებ სასამართლოს ან
საგადასახადო ორგანოს შესაბამისი გადაწყვეტილება/შეტყობინება ან რომელზედაც შედგენილია
საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი;
ბ) პირის მიერ წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვნა იმ საკითხზე ან/და იმ პერიოდზე, რომელიც
უკვე შემოწმებულია საგადასახადო ორგანოს მიერ;
გ) საგადასახადო სფეროში ჩადენილი დანაშაულის გამო პირის წინააღმდეგ დაწყებულია
სისხლისსამართლებრივი დევნა ან/და წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვნით გათვალისწინებულ
საკითხთან დაკავშირებით მის მიმართ მიმდინარეობს საგადასახადო სამართალდარღვევის ან
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება;
დ) პირის მიერ მოთხოვნაში არსებული ხარვეზის დადგენილ ვადაში აღმოუფხვრელობა;
ე) პირის მიერ წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვნა იმ საკითხზე, რომელიც არ არის
გათვალისწინებული საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 47-ე მუხლით.
5. წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვნა მისი განხილვისა და წინასწარი გადაწყვეტილების
პროექტის მომზადების მიზნით, ეგზავნება შემოსავლების სამსახურის უფროსის მიერ შექმნილ
მუდმივმოქმედ სამუშაო ჯგუფს.
6. სამუშაო ჯგუფი უფლებამოსილია წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვნის განხილვისას,
საჭიროების შემთხვევაში, პირისგან მოითხოვოს დამატებითი ინფორმაცია ან დოკუმენტაცია. პირის მიერ
აღნიშნული ინფორმაციის წარმოდგენამდე ჩერდება წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის ვადის დინება,
რომელიც განახლდება შესაბამისი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენის მეორე სამუშაო დღიდან.
7. წინასწარი გადაწყვეტილების პროექტი სამუშაო ჯგუფის მიერ წარედგინება შემოსავლების
სამსახურის უფროსს, რის შემდგომაც შესათანხმებლად ეგზავნება საქართველოს ფინანსთა მინისტრს.
8. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ წინასწარი გადაწყვეტილების პროექტის შეთანხმების
შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახურის უფროსი/მოადგილე, №I-16 დანართის შესაბამისად, გამოსცემს
წინასწარ გადაწყვეტილებას, რომელიც ეგზავნება წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვნის წარმდგენ პირს.
9. შემოსავლების სამსახურის უფროსის გადაწყვეტილებით ან წინასწარი გადაწყვეტილების
გამოცემაზე უარის თქმის საფუძვლების არსებობის შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია
უარი თქვას წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემაზე.
10. პირი უფლებამოსილია მოითხოვოს წინასწარი გადაწყვეტილების შესაბამისობაში მოყვანა
საქართველოს საკანონმდებლო აქტებში განხორციელებულ ცვლილებებთან.
11. ამ მუხლის მე-10 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახური
ვალდებულია წინასწარი გადაწყვეტილება შესაბამისობაში მოიყვანოს საქართველოს საკანონმდებლო
აქტებში განხორციელებულ ცვლილებებთან.
დანართი №I-15 (1.03.2011 N 115)

დანართი №I-16 (24.02.2012 N 63)
წინასწარი გადაწყვეტილება

(წინასწარი გადაწყვეტილების საგანი)
1. დასმული შეკითხვა/შეკითხვები

2. ოპერაციის შინაარსი და ფაქტობრივი გარემოებები

3. წინასწარი გადაწყვეტილება

4. წინასწარი გადაწყვეტილების სამართლებრივი საფუძვლები
წინასწარი გადაწყვეტილება გამოცემულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 47-ე მუხლის და
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანების საფუძველზე.
5. წინასწარი გადაწყვეტილების გასაჩივრება
წინასწარი გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XIV კარით
დადგენილი წესით, წინასწარი გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში, საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს სისტემაში – წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით საჩივრის შემოსავლების სამსახურში
(მის.: ქ. თბილისი, ვ. გორგასლის ქ. №16 ან ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. №5) წარდგენის გზით. აგრეთვე,
თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის.: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ. №6) საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

(რიცხვი)

(თვე)

20
(წელი)

(სამსახურის უფროსის/მოადგილის ხელმოწერა)

მუხლი 20. საქონლის კოდის ან წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრა
1. დაინტერესებული პირი, საქონლის მიმართ საგარეო-ეკონომუკური საქმიანობის ეროვნული
სასაქონლო ნომენკლატურის შესაბამისად საქონლის კოდის ან/და წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის
მიზნით წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად,
№I-17 დანართის შესაბამისად, მიმართავს
შემოსავლების სამსახურს. პირს ერთი განცხადებით სასაქონლო კოდის განსაზღვრის ან წარმოშობის
ქვეყნის დადგენის მოთხოვნის წარდგენა შეუძლია მხოლოდ ერთი დასახელების საქონელზე.
2. პირის განცხადებას უნდა ერთოდეს წინასწარი გადაწყვეტილების მიღებისათვის ფაქტობრივად
წარდგენილი დოკუმენტების ნუსხა, დოკუმენტებთან ერთად.
3. იმ შემთხვევაში, თუ დაინტერესებული პირის მიერ წარდგენილი დოკუმენტები ან/და ინფორმაცია
არ არის საკმარისი წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად, შემოსავლების სამსახური განცხადების
რეგისტრაციიდან 15 დღის განმავლობაში ატყობინებს პირს ხარვეზის არსებობის ან/და დამატებითი
დოკუმენტის ან სხვა ინფორმაციის წარდგენის საჭიროების შესახებ. ხარვეზის აღმოფხვრის ან/და
დამატებითი დოკუმენტის ან სხვა ინფორმაციის წარდგენის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 30 დღეს. ამ

შემთხვევებში, წინასწარი გადაწყვეტილების მიღების ვადის დინება შეჩერებულად ითვლება ხარვეზის
აღმოფხვრამდე, ან/და დამატებითი დოკუმენტის ან სხვა ინფორმაციის წარდგენამდე.
4. შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია, საჭიროების შემთხვევაში, მოითხოვოს საქართველოში
შესაბამისი აკრედიტაციის მქონე ლაბორატორიის მიერ გაცემული დასკვნის წარდგენა, რასთან
დაკავშირებულ ხარჯებს ანაზღაურებს დაინტერესებული პირი.
5. პირის მიერ დადგენილ ვადაში დამატებითი დოკუმენტის ან სხვა ინფორმაციის წარუდგენლობის
ან/და ხარვეზის აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია მიიღოს
გადაწყვეტილება განცხადების განუხილველად დატოვების შესახებ, რასაც აცნობებს დაინტერესებულ
პირს.
6. წინასწარი გადაწყვეტილება საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო
ნომენკლატურის სასაქონლო კოდის განსაზღვრის შესახებ გამოიცემა №I-18 დანართის შესაბამისად, ხოლო
საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის შესახებ – №I-19 დანართის შესაბამისად.
7. შესაბამისი საფუძვლის არსებობისას, გამოცემულ წინასწარ გადაწყვეტილებაში ცვლილების ან/და
დამატების შეტანა დასაშვებია გადაწყვეტილებაში აღნიშნულ საქონელზე სასაქონლო დეკლარაციის
წარდგენამდე.
დანართი №I-17
შემოსავლების სამსახურს
განცხადება
სასაქონლო კოდის ან წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის მიზნით
წინასწარი გადაწყვეტილების მისაღებად
ფიზიკური პირის შემთხვევაში –
დაინტერესებული პირის სახელი, გვარი
იურიდიული პირის შემთხვევაში –
დასახელება, ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
პირის მისამართი
საიდენტიფიკაციო ნომერი
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
გთხოვთ, გამოსცეთ წინასწარი გადაწყვეტილება ქვემოთ მითითებული საქონლის
მიმართ:
1) სასაქონლო კოდის განსაზღვრის თაობაზე
2) საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის თაობაზე
საქონლის კომერციული
7
დასახელება და
აღწერილობა
______________________________
(დაინტერესებული პირის ხელმოწერა)

"___" ___________________20
(რიცხვი) (თვე) (წელი)

საქონლის კომერციულ დასახელებაში და აღწერილობაში იწერება საქონლის კომერციული დასახელება
(საქონლის დასახელება ისე, როგორც ის არის მოცემული ხელშეკრულებაში ან ანგარიშ-ფაქტურაში
„INVOICE“–ში) და მისი აღწერილობა საქონლის სახეობიდან გამომდინარე. საქონლის აღწერილობა მოიცავს
იმ ძირითადი მახასიათებლებისა და თვისებების აღწერას, რომლებიც იძლევიან კლასიფიკაციის
მიზნებისათვის აუცილებელ ინფორმაციას, ასე მაგალითად: საქონლის დანიშნულება; ძირითადი მასალა,
რომლისგანაც დამზადებულია საქონელი; ფუნქცია, რომელიც უნდა შეასრულოს საქონელმა; მისი
გადამუშავების ხარისხი (თუ ასეთი მონაცემები განსაზღვრავს მის თვისებებს); მწარმოებლის მიერ
დადგენილი საფირმო დასახელება; მოდელი.

დანართი №I-18 (24.02.2012 N 63)

დაინტერესებული პირი

შემოსავლების სამსახური
წინასწარი გადაწყვეტილება სეს ესნ შესაბამისად
სასაქონლო კოდის განსაზღვრის შესახებ
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 47-ე მუხლის
მე-8 ნაწილის საფუძველზე

საქონლის მწარმოებელი
გადაწყვეტილების მიღების
დასაბუთება

განცხადებასთან ერთად წარდგენილი
დოკუმენტები:
საქონლის აღწერილობა:

გადაწყვეტილების მიღებაზე
უფლებამოსილი პირი
(სახელი გვარი)
(ხელმოწერა)
ბ. ა.

საქონლის კოდი სეს ესნ-ის შესაბამისად

გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი
№ ––– “––––“ ––––––––––––––– 20 წ.
ქ. თბილისი
წინასწარი გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XIV კარით
დადგენილი წესით, წინასწარი გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში, საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს სისტემაში – წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით საჩივრის შემოსავლების სამსახურში
(მის.: ქ. თბილისი, ვ. გორგასლის ქ. №16 ან ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. №5) წარდგენის გზით. აგრეთვე,
თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის.: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ. №6) საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

დანართი №I-19(24.02.2012 N 63)

დაინტერესებული პირი

შემოსავლების სამსახური
წინასწარი გადაწყვეტილება წარმოშობის ქვეყნის
განსაზღვრის შესახებ საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 47-ე მუხლის მე-8 ნაწილის საფუძველზე

განცხადებასთან ერთად წარდგენილი
დოკუმენტები:
საქონლის გამგზავნი (ექსპორტიორის
დასახელება, მისამართი, ქვეყანა)
საქონლის მიმღები (მიმღების დასახელება,
მისამართი ქვეყანა)
სატრანსპორტო საშუალების სახეობა და
მარშრუტი (თუ ასეთი ცნობილია)
ინვოისის ნომერი და თარიღი
შეფუთვის ნიშნები, ნომრები და რაოდენობა

გადაწყვეტილების მიღების
დასაბუთება

ბრუტო წონა ან რაოდენობის სხვა სახეობები
საქონლის აღწერილობა:
საქონლის წარმოშობის ქვეყანა

გადაწყვეტილების მიღებაზე

უფლებამოსილი პირი
გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი
(სახელი,
გვარი) (ხელმოწერა)
––– “––––“ ––––––––––––––– 20 წ.
ბ. ა.
ქ. თბილისი
წინასწარი გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XIV კარით
დადგენილი წესით, წინასწარი გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში, საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს სისტემაში – წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით საჩივრის შემოსავლების სამსახურში
(მის.: ქ. თბილისი, ვ. გორგასლის ქ. №16 ან ქ. ქუთაისი, ჯავახიშვილის ქ. №5) წარდგენის გზით. აგრეთვე,
თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მის.: ქ. თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ. №6) საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

თავი VIII
გადასახადის გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათების წარმოება
მუხლი 21. გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათი
1. გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის, №I-20 დანართის შესაბამის, ელექტრონულ ბარათზე
(შემდეგში – ბარათი) აისახება გადასახადის გადამხდელის მიერ დეკლარირებული და გადახდილი
თანხები, აგრეთვე საგადასახადო და სხვა უფლებამოსილი ორგანოების მიერ საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახდელად დარიცხული ან შემცირებული თანხები,
ზედმეტად გადახდილი, უკან დაბრუნებული ან სხვა გადასახადების გადახდის ანგარიშებში გადატანილი
თანხები, ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავალიანებები, საგადასახადო სანქციები (ჯარიმები და
საურავები), ნულოვანი განაკვეთით დასაბეგრი ოპერაციები, სასაქონლო დეკლარირების განხორციელების
დროს გადახდილი ექსპორტის და იმპორტის გადასახდელი თანხები.
2. ბარათის წარმოება გულისხმობს მისი გახსნის, მონაცემების შეტანის, გაერთიანების/გაყოფის,
გადაცემის და დახურვის პროცედურებს.
3. ბარათს აწარმოებენ საგადასახადო ორგანოს უფროსის/მოადგილის ბრძანებით განსაზღვრული
უფლებამოსილი პირები.
4. ბიუჯეტის შემოსულობების აღრიცხვა წარმოებს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ
დამტკიცებული ბიუჯეტის შემოსულობების კლასიფიკაციის თანახმად.
5. ბარათის კომპიუტერიზებული დამუშავების დროს პროგრამულად უნდა იქნეს უზრუნველყოფილი
მონაცემთა ბაზასთან დაშვების უფლების მქონე მომხმარებელთა განსაზღვრა, მათი შემოწმება და
იდენტიფიცირება სისტემაში ყოველი შესვლის დროს.

დანართი №I-20
გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათი
საგადასახადო ორგანოს დასახელება
გადასახადის გადამხდელის დასახელება
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მუხლი 22. ბარათის გახსნა და მონაცემების შეტანა
1. ბარათი იხსნება პროგრამულად გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ორგანოში აღრიცხვის
მიხედვით, მისთვის საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭებისთანავე.
2. არარეზიდენტი პირების მიერ საქართველოში მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით საქმიანობის
განხორციელების შემთხვევაში, ბარათი საგადასახადო ორგანოში იხსნება მუდმივი დაწესებულების
საგადასახადო ორგანოში აღრიცხვის მიხედვით.
3. არარეზიდენტი პირის მიერ საქართველოში მუდმივი დაწესებულების გარეშე საქმიანობის
განხორციელების შემთხვევაში, ბარათი საგადასახადო ორგანოში იხსნება მისი ადგილსამყოფელის
მიხედვით, ან საგადასახადო აგენტის ადგილსამყოფლის/საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, ან
დაბეგვრის ობიექტის ადგილსამყოფელის მიხედვით.
4. ყველა აქტიური გადამხდელისთვის ბარათი იხსნება ყოველი საგადასახადო წლის დასაწყისში.
5. ბარათში მიეთითება გადასახადის გადამხდელის სრული დასახელება/სახელი და გვარი,
საიდენტიფიკაციო ნომერი, გადასახდელის დასახელება და საგადასახადო წელი (პერიოდი), ხოლო იმ
გადასახადის გადამხდელთა ბარათზე, რომლებიც იყენებენ დაბეგვრის სპეციალურ რეჟიმებს, ბარათზე
მიეთითება აგრეთვე იმ სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმის სახე, რომელსაც იყენებს გადასახადის
გადამხდელი.
6. ბარათი იხსნება:
ა) გადასახადების სახეების მიხედვით;
ბ) საგადასახადო სამართალდარღვევათა სახეების მიხედვით;
გ) იმ მოსაკრებლის სახეების მიხედვით, რომლის ადმინისტრირება ევალება საგადასახადო ორგანოს;
დ) გაუქმებული გადასახადების მიხედვით, სადაც აღირიცხება ნაშთები, რომლებიც გადმოიტანება
ბარათიდან გადასახდის გაუქმების შემთხვევაში.
7. უკუდაბეგვრის წესით დღგ-ის აღრიცხვისათვის იხსნება ცალკე ბარათი, ხოლო გრანტით შეძენილ
საქონელზე გადახდილი დღგ-ის აღრიცხვა ხდება დღგ-ის ბარათზე შესაბამისი ოპერაციების გამოყენებით.
8. აქციზის გადასახადში იხსნება ორი ბარათი. აქციზური მარკების შესაძენად გადახდილი თანხები
აისახება „აქციზური მარკების” ბარათზე და ყოველთვიური დეკლარაციით გაცხადებული გადასახადის,
არამარკირებულ და გახარჯულ მარკირებულ საქონელზე გადახდილი აქციზის თანხების აღრიცხვისათვის
გამოიყენება „აქციზის” ბარათი.
9. საგადასახადო სამართალდარღვევათა მიხედვით იხსნება ერთიანი ბარათი ჯარიმებისათვის, გარდა
იმ ჯარიმებისა, რომელთა გამოანგარიშება ხდება კონკრეტული გადასახადის მიხედვით პროცენტულად.
10. ბარათებზე არსებული არარეალური ჩანაწერების დაზუსტების, მათზე რეალური ნაშთების
გამოყვანის და შემდგომ ამ ჩანაწერების ბარათებზე გადატანის მიზნით, დასაშვებია მოქმედი ან
გაუქმებული გადასახადების დროებითი ბარათების გახსნა.
11. პირისათვის, რომელიც იხდის ექსპორტის და იმპორტის გადასახდელებს, ბარათი იხსნება მის მიერ
სასაქონლო ოპერაციის განხორციელების ადგილის მიხედვით საგადასახადო ორგანოში, ხოლო მისი
იდენტიფიცირება ხდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
12. ბარათზე მონაცემთა შეტანის საფუძველს წარმოადგენს:
ა) გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი საგადასახადო და სასაქონლო დეკლარაციები
(გაანგარიშებები), მათ შორის, დაზუსტებული დეკლარაციები;
ბ) საგადასახადო ორგანოსა და სხვა უფლებამოსილი ორგანოების შემოწმების მასალები და სხვა
სათანადო ინფორმაცია;
გ) საგადასახადო ორგანოს მიერ გაფორმებული დასკვნები (მათ შორის, სასაქონლო ოპერაციის
განხორციელებისას წარმოშობილი ვალდებულებების შესრულების და გადასახადის გადახდის ვადების
გაგრძელების შესახებ დასკვნები);
დ) გადახდილი თანხების შესახებ ინფორმაცია;

ე) კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს გადაწყვეტილებები;
ვ) სამართალდარღვევის ოქმები;
ზ) სახელმწიფო ხაზინიდან და საბანკო დაწესებულებებიდან მიღებული ამონაწერები და სხვა
დოკუმენტები;
თ) კომერციული ბანკის ან მისი მომსახურე საანგარიშსწორებო – საპროცესინგო ცენტრის მიერ
მიწოდებული ელექტრონული შეტყობინება გადახდის ოპერაციის შესახებ.
ი) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 37-ე ნაწილის მოთხოვნათა შესაბამისად ყველა
გადასახადის ძირითად ნაწილში არსებული აღიარებული საგადასახადო დავალიანების თანხის გადახდის
შემთხვევაში სანქციის თანხის ჩამოწერის თაობაზე საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილება; (13.01.2012

N22)
კ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 45-ე ნაწილის მოთხოვნათა შესაბამისად
გადასახადის გადამხდელისათვის არაღიარებული საგადასახადო დავალიანებისა და მასზე დარიცხული
სანქციის თანხის ჩამოწერის თაობაზე საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილება. (13.01.2012 N22)
ლ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 50-ე ნაწილის მოთხოვნათა შესაბამისად,
,,ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ ტერიტორიებზე არსებული
ქონების მიხედვით დარიცხული და გადაუხდელი ქონების გადასახადის, მასზე დარიცხული საურავის და
ჯარიმის ჩამოწერის თაობაზე საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილება; (3.12.2012 N 503)
მ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 50-ე ნაწილის მოთხოვნათა შესაბამისად,
„ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი ტერიტორიების მიმდებარედ
პირის მფლობელობაში/საკუთრებაში არსებული მიწის მიხედვით დარიცხული და გადაუხდელი ქონების
გადასახადის, მასზე დარიცხული საურავისა და ჯარიმის ჩამოწერის თაობაზე საგადასახადო ორგანოს
გადაწყვეტილება; (3.12.2012 N 503)
13. ბარათზე მონაცემთა შეტანა ხორციელდება შემოსავლების სამსახურის უფროსის მიერ დადგენილი
წესის შესაბამისად. (13.01.2012 N22)
მუხლი 23. საქართველოს ფარგლების გარეთ საბანკო ანგარიშების გახსნა
საქართველოს საწარმო, საქართველოს ორგანიზაცია და მეწარმე ფიზიკური პირი საგადასახადო
აღრიცხვის ადგილის მიხედვით საგადასახადო ორგანოს №I-21 დანართის შესაბამისი ფორმით წარუდგენს
ინფორმაციას საქართველოს ფარგლების გარეთ საბანკო ანგარიშების (გარდა საანაბრო (ვადიანი)
ანგარიშებისა) გახსნის შესახებ ასეთი ანგარიშების გახსნიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში. ცნობაში ასახული
ინფორმაცია საგადასახადო ორგანოს მიერ შეიტანება მონაცემთა ერთიან ელექტრონულ ბაზაში.

დანართი №I-21
ცნობა
საქართველოს ფარგლების გარეთ საბანკო
ანგარიშების გახსნის შესახებ

2

3

4

1 გადასახადის გადამხდელის
დასახელება / სახელი და გვარი
გადასახადის გადამხდელის
საიდენტიფიკაციო / პირადი
ნომერი
საბანკო დაწესებულების
დასახელება, საიდენტიფიკაციო
ნომერი და ბანკის კოდი
(ასეთის არსებობის
შემთხვევაში)
მონაცემები ანგარიშის შესახებ

ანგარიშის სახე

ანგარიშის ნომერი

ვალუტ
ა

5

________________________________
"___" ___________________20
(გადასახადის გადამხდელის ხელმოწერა)
(რიცხვი) (თვე) (წელი)

ანგარიშის
გახსნის
თარიღი

კარი II
საშემოსავლო და მოგების გადასახადები
თავი IX
საქონლის/მომსახურების მიწოდების აღრიცხვა
მუხლი 24. შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვა
1. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია სწორად და დროულად აღრიცხოს შემოსავლები და
ხარჯები დოკუმენტურად დადასტურებულ მონაცემთა საფუძველზე. ამასთან, დასაბეგრი შემოსავლის
(მოგების) განსაზღვრისას მიღებულ შემოსავლებში და გაწეულ ხარჯებში არც ერთი ელემენტი არ უნდა
იქნეს გამოტოვებული ან ორჯერ ჩართული.
2. სამეწარმეო საქმიანობისათვის, სასაქონლო ზედნადები სავალდებულოა გამოყენებულ
იქნეს
საქონლის: (29.03.2013 N 84 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)
ა) ქვეყნის შიგნით ტრანსპორტირებისას, მიუხედავად იმისა ხდება თუ არა საქონლის მიწოდება;
ბ) მიწოდებისას, მყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში.
3. მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტის გარეშე აკრძალულია საქონლის საწარმოს
ტერიტორიულად განცალკევებულ სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს შორის (ფილიალები, საამქროები,
უბნები და ა.შ.) საქონლის ტრანსპორტირება (გადაადგილება) და შენახვა.
4. სასაქონლო ზედნადების გამოყენება სავალდებულო არ არის სპეციალური დამატებული ღირებულების
გადასახადის
ანგარიშ-ფაქტურების
მიხედვით
განხორციელებული
მიწოდების/ტრანსპორტირების
შემთხვევაში. (29.03.2013 N 84 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)
მუხლი 25. ამოღებულია (29.03.2013 N 84 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

№II-01 დანართი ამოღებულია (29.03.2013 N 84 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)
№II-011 დანართი ამოღებულია (29.03.2013 N 84 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)
მუხლი 251. სასაქონლო ზედნადები (29.03.2013 N 84 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)
1. სასაქონლო ზედნადები (ამ მუხლის მიზნებისთვის შემდეგში – ზედნადები) არის №II-012 დანართის
შესაბამისად დადგენილი ფორმის დოკუმენტი.
2. ზედნადები ივსება ელექტრონულად (გარდა ამ მუხლის მე-13 პუნქტით გათვალისწინებული
შემთხვევისა) საქონლის გამყიდველის/გამგზავნის მიერ, საქონლის მიწოდებისთანავე ან
საქონლის
ტრანსპორტირების დაწყებისთანავე.
3. ზედნადების ელექტრონულად შევსების მიზნით, გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია
განახორციელოს რეგისტრაცია სამსახურის ვებგვერდზე.
4. ზედნადები ივსება შემდეგი წესით:
ა) პირველ სტრიქონში ავტომატურად იწერება ელექტრონული პროგრამის მეშვეობით მინიჭებული
ზედნადების სარეგისტრაციო ნომერი;
ბ) მე-2 სტრიქონში იწერება ზედნადების ამოქმედების (გააქტიურების) თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი),
ხოლო მე-3 სტრიქონში ამოქმედების (გააქტიურების) დრო (საათი, წუთი). ზედნადების ამოქმედების
(გააქტიურების) თარიღი და დრო ემთხვევა საქონლის მიწოდების ან საქონლის ტრანსპორტირების დაწყების
თარიღს და დროს;
გ) მე-4 და მე-5 სტრიქონებში იწერება გამყიდველის/გამგზავნის და მყიდველის/მიმღების დასახელება ან
სახელი და გვარი, საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი;
დ)
მე-6
სტრიქონში
იწერება
ოპერაციის
შინაარსი
(თუ
როგორ
ხდება
საქონლის
მიწოდება/ტრანსპორტირება):
დ.ა) შიდა გადაზიდვა (საქონლის ტრანსპორტირება, როდესაც არ ხდება საქონლის მიწოდება);
დ.ბ)
მიწოდება
ტრანსპორტირებით
(საქონლის
მიწოდება,
რომელსაც
თან
ახლავს
გამყიდველის/გამგზავნის ან მყიდველის/მიმღების მიერ საქონლის ტრანსპორტირება);
დ.გ) მიწოდება ტრანსპორტირების გარეშე (საქონლის მიწოდება, როდესაც საქონლის მდებარეობის
ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი არ იცვლება);

დ.დ)
დისტრიბუცია
(საქონლის
მიწოდება
გამყიდველის/გამგზავნის
თანამშრომლების
(დისტრიბუტორების) მიერ. აგრეთვე, მომსახურების გაწევის
ხელშეკრულების ფარგლებში
ტრანსპორტირების განმახორციელებელი პირის მიერ);
დ.ე) უკან დაბრუნება (მყიდველის/მიმღების მიერ საქონლის გამყიდველისათვის/გამგზავნისათვის
დაბრუნება);
ე) მე-7 და მე-8 სტრიქონებში იწერება შესაბამისად ტრანსპორტირების დაწყების და დასრულების
ადგილი (მისამართი);
ვ) მე-9 სტრიქონში იწერება ტრანსპორტირების სახე:
ვ.ა) საავტომობილო;
ვ.ბ) სარკინიგზო;
ვ.გ) საავიაციო;
ვ.დ) სხვა;
ზ) ამ პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტის ,,ვ.ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში:
ზ.ა) მე-10 სტრიქონში იწერება იმ სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომერი, რომლითაც ხდება
საქონლის გადაზიდვა;
ზ.ბ) მე-11 სტრიქონში იწერება სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის პირადი ნომერი;
ზ.გ) მე-12 სტრიქონში იწერება გამყიდველის/გამგზავნის ან მყიდველის/მიმღების მიერ გაწეული
ტრანსპორტირების ხარჯი ლარებში. თუ ტრანსპორტირება ხორციელდება მყიდველის/მიმღების ან
გამყიდველის/გამგზავნის საკუთრებაში ან სარგებლობაში (იჯარა) არსებული სატრანსპორტო საშუალებით,
ზედნადების მე-12 სტრიქონი არ ივსება;
თ) ამ პუნქტის ,,ვ“ ქვეპუნქტის ,,ვ.ბ“ – ,,ვ.დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მე-10 –
მე-12 სტრიქონები არ ივსება;
ი) ზედნადების ცხრილში იწერება:
ი.ა) I სვეტში - საქონლის რიგითი ნომერი;
ი.ბ) II სვეტში - საქონლის დასახელება;
ი.გ) III სვეტში - საქონლის კოდი (გადასახადის გადამხდელის მიერ ნებისმიერი კომბინაციით შექმნილი
ან საბუღალტრო პროგრამაში არსებული ან საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო
ნომენკლატურით განსაზღვრული კოდი);
ი.დ) IV სვეტში - საქონლის ზომის ერთეული;
ი.ე) V სვეტში - საქონლის რაოდენობა;
ი.ვ) VI სვეტში - საქონლის ერთეულის ფასი (დღგ-ის გადამხდელისათვის დღგ-ის ჩათვლით, აქციზის
გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ის და აქციზის ჩათვლით);
ი.ზ) VII სვეტში - საქონლის ფასი (დღგ-ის გადამხდელისათვის დღგ-ის ჩათვლით, აქციზის
გადამხდელისათვის აქციზურ საქონელზე, დღგ-ის და აქციზის ჩათვლით);
კ) მე-13 სტრიქონში იწერება მიწოდებული საქონლის მთლიანი თანხა (ციფრებით და სიტყვიერად);
ლ) მე-14 სტრიქონში იწერება გამყიდველის/გამგზავნის ან საქონლის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირის
თანამდებობა, სახელი და გვარი, ხოლო მე-16
სტრიქონში – გამყიდველის /გამგზავნის ან საქონლის
ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა;
მ) მე-15 სტრიქონში იწერება მყიდველის/მიმღების ან საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირის
თანამდებობა, სახელი და გვარი, ხოლო მე-17 სტრიქონში – მყიდველის/მიმღების ან საქონლის მიღებაზე
უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა;
ნ) მე-18 სტრიქონში იწერება მიწოდებული საქონლის ჩაბარების თარიღი (რიცხვი, თვე, წელი) და დრო
(საათი, წუთი);
ო) მე-19 სტრიქონში აღინიშნება გამყიდველის/გამგზავნის ან მყიდველის/მიმღების მიერ გაკეთებული
შენიშვნა;
პ) მე-14 – მე-19 სტრიქონების შევსება სავალდებულო არ არის, გარდა ამ მუხლის მე-13 პუნქტით
გათვალისწინებული შემთხვევისა.
5. შიდა გადაზიდვის შემთხვევაში, ზედნადების მე-5 სტრიქონში იწერება მე-4 სტრიქონის მონაცემები.
ასეთ შემთხვევაში, ზედნადების ცხრილის VI და VII სვეტების შევსება სავალდებულო არ არის.

6. თუ ხორციელდება მიწოდება ტრანსპორტირების გარეშე, ზედნადების მე-7 და მე-8 სტრიქონებში
იწერება საქონლის მდებარეობის ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი. ასეთ შემთხვევაში ზედნადების მე-9-მე-12
სტრიქონები არ ივსება.
7. დისტრიბუციის მიზნით დისტრიბუტორისათვის საქონლის სარეალიზაციოდ გადაცემისას, საქონლის
გამყიდველი/გამგზავნი ან საქონლის ჩამბარებელი საქონლის მთელ მოცულობაზე ამ მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად, ელექტრონულად გამოწერს ერთიან ზედნადებს, რომელშიც არ ივსება ზედნადების მხოლოდ
მე-5 და მე-8 სტრიქონები, ხოლო ზედნადების ცხრილის VI და VII სვეტების შევსება სავალდებულო არ არის.
8. დისტრიბუციის სახით საქონლის მყიდველზე/მიმღებზე ჩაბარებისას, დისტრიბუტორი ავსებს
ზედნადებს
ამ
მუხლის
მე-4
პუნქტის
შესაბამისად,
რომლის
ცხრილში
შეიტანს
მყიდველისთვის/მიმღებისათვის მისაწოდებელი საქონლის მონაცემებს.
9. სხვადასხვა მიზეზით საქონლის უკან დაბრუნების შემთხვევაში, საქონლის გამყიდველის/გამგზავნის
მიერ ზედნადების მე-6 სტრიქონში იწერება - ,,უკან დაბრუნება“, მე-7 სტრიქონში, უკან დასაბრუნებელი
საქონლის ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი, მე-8 სტრიქონში კი – უკან დასაბრუნებელი საქონლის საბოლოო
დასაწყობების ადგილი. ზედნადების ცხრილში იწერება უკან დასაბრუნებელი საქონლის ამ მუხლის მე-4
პუნქტის ,,ი“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მონაცემები.
10. საქონლის ტრანსპორტირებისას ელექტრონული პროგრამიდან ამობეჭდილი ზედნადების გამოყენება
სავალდებულო არ არის. აღნიშნული შემთხვევა არ წარმოადგენს სამართალდარღვევას და პირს არ
დაეკისრება ზედნადების გარეშე საქონლის ტრანსპორტირებისთვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.
11. ზედნადები წარმოადგენს ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტს.
12. ზედნადები არ არის გადასახადების (დღგ, აქციზი) ჩათვლის საფუძველი.
13. თუ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ელექტრონული სერვისების ტექნიკური გაუმართაობის
გამო ვერ ხერხდება სისტემასთან დაკავშირება და შეუძლებელია ზედნადების ელექტრონულად შევსება,
აღნიშნულის შესახებ შეტყობინება „ტექნიკური მიზეზების გამო, ელექტრონული სერვისებით სარგებლობა
დროებით შეუძლებელია. ზედნადების ქაღალდური ვერსიის გამოსაწერად ისარგებლეთ ღილაკით
„დამატებითი სერვისი“, ავტომატურად განთავსდება სამსახურის ვებგვერდზე (www.rs.ge) და ვებგვერდზე www.eservices.rs.ge. ასეთ შემთხვევაში, პირი ხელით ავსებს ღილაკი „დამატებითი სერვისი“-ის საშუალებით
ამობეჭდილ, ზედნადების (დანართი №II-012) შესაბამის ცარიელ ფორმას, რომელსაც უნიკალური
სარეგისტრაციო ნომერი ენიჭება სისტემის მიერ. ზედნადების ხელით
შევსებისას, როდესაც ერთი ზედნადები არასაკმარისია, შესაძლებელია ამობეჭდილ და გამოყენებულ
იქნას „სასაქონლო ზედნადების დანართი“, რომლის პირველ სტრიქონში სისტემის მიერ იწერება იმ
ზედნადების სარეგისტრაციო ნომერი, რომლის გაგრძელებასაც წარმოადგენს მოცემული დანართი.
„სასაქონლო ზედნადების დანართი“ ივსება ზედნადებთან ერთად. საქონელზე ინფორმაცია შეიტანება
„სასაქონლო ზედნადების დანართში“ მოცემული სახით.
14. გადასახადის გადამხდელი უფლებამოსილია მოახდინოს ზედნადების გაუქმება ან მასში შეტანილი
მონაცემების კორექტირება (გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტის ,,ა“, „ბ“ და ,,დ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული მონაცემებისა).
15. ზედნადების გამოყენება სავალდებულო არ არის:
ა) შესაბამისი პირისათვის მომსახურების გასაწევად განკუთვნილი იმ სასაქონლო მატერიალური
ფასეულობის ტრანსპორტირებისას, რომელიც რჩება მომსახურების გამწევის საკუთრებაში;
ბ) მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ტრანსპორტირების შემთხვევაში.

დანართი №II-012 (29.03.2013 N 84 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)

მუხლი 26. სასაქონლო ზედნადებების რეესტრი
1. საქონლის გამყიდველი (ან ტვირთის გამგზავნი), სასაქონლო ზედნადებების, როგორც პირველადი
საგადასახადო დოკუმენტების რეესტრს აწარმოებს საქართველოში მოქმედი ბუღალტრული აღრიცხვის
წესების შესაბამისად.
2. გადასახადის გადამხდელი, რომლის წლიური ბრუნვა კალენდარული წლის განმავლობაში აღემატება
1 მილიონ ლარს, ვალდებულია ზედნადებების რეესტრი აწარმოოს ელექტრონული ფორმით, რომელიც
უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:
ა) ზედნადების აღრიცხვის ნომერი;
ბ) ზედნადების გამოწერის თარიღი;
გ) გამყიდველის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი;
დ) მყიდველის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი;
ე) საქონლის ღირებულება.
მუხლი 27. სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვა (23.05.2011 N 304)
1. გადასახადის გადამხდელი უფლებამოსილია სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები აღრიცხოს
ელექტრონულად ბუღალტრული აღრიცხვის პროგრამების გამოყენებით, იმ სავალდებულო პირობით, რომ
უზრუნველყოფილ იქნეს სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ნაშთების ნომენკლატურული აღრიცხვა.
2. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის მე-11 ნაწილის მიზნებისათვის, ბუნებრივი
დანაკარგების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობების და საწარმოო პროცესთან დაკავშირებული ტექნიკური
ნორმების საწარმოო დანაკარგების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობების, საქონლის გამოსავლიანობისა და
საწარმოო პროცესთან დაკავშირებული სხვა ტექნიკური ნორმების განმსაზღვრელ უფლებამოსილ ორგანოს
წარმოადგენს შემოსავლების სამსახური. (23.01.2012 N 25)
მუხლი 28. შემოსავლებისა და ხარჯების გამარტივებული აღრიცხვა (20.03.2012 N 87)
1. პირის, რომელსაც უფლება აქვს გამოიყენოს შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის გამარტივებული
წესი (შემდგომში – გამარტივებული აღრიცხვის წესი) აწარმოებს შემოსავლებისა და ხარჯების
გამარტივებული აღრიცხვის წიგნს (შემდგომში – აღრიცხვის წიგნი) №II-02 დანართის მიხედვით, რომელშიც
ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით პირველადი საღრიცხვო დოკუმენტების საფუძველზე აისახება
საანგარიშო (საგადასახადო) პერიოდის ყველა სამეურნეო ოპერაცია.
2. აღრიცხვის წიგნის დასალუქად პირმა განცხადებით ( №II-03 დანართი) უნდა მიმართოს საგადასახადო
ორგანოს.
3. პირს, საგადასახადო წლის მიხედვით, როგორც წესი, ელუქება ერთი აღრიცხვის წიგნი. ამასთან,
გადამხდელის საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით (რამდენიმე სტაციონარული ობიექტების
არსებობა და მათი რეგიონების მიხედვით განთესვა და სხვა), საგადასახადო ორგანომ შეიძლება მიიღოს
გადაწყვეტილება ერთი აღრიცხვის წიგნზე მეტის დალუქვის თაობაზე. აღნიშნულ შემთხვევაში, აღრიცხვის
წიგნების თითოეულ ეგზემპლარზე საგადასახადო ორგანოს მიერ კეთდება აღნიშვნა გადამხდელზე
გაცემული აღრიცხვის წიგნების ფაქტობრივი რაოდენობის შესახებ.
4. საგადასახადო ორგანო უზრუნველყოფს წიგნების დალუქვის რეესტრის წარმოებას გადამხდელების
მიხედვით. დაუშვებელია სათანადო დასაბუთების და საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების გარეშე
გადამხდელთან საანგარიშო პერიოდში ერთზე მეტი დალუქული წიგნის არსებობა.
5. პირი, რომელიც იყენებს აღრიცხვის გამარტივებულ წესს, აღრიცხვის წიგნში ასახავს შემოსავლების
მიღებასთან და ხარჯების გაწევასთან დაკავშირებული ყველა ოპერაციას. ამასთან, დასაბეგრი შემოსავალი
განისაზღვრება თანხების (შემოსავლის) მიღების ან გამოყენების და განკარგვის უფლების მოპოვების
მომენტში, ხოლო ხარჯები – ფაქტობრივი განაღდების მიხედვით. აღნიშნული პირობა არ ეხება
ამორტიზირებად აქტივებს.
6. პირი, რომელიც აღარ არის ვალდებული ან/და აღარ აქვს უფლება გამოიყენოს გამარტივებული
აღრიცხვის წესი, ვალდებულია შეწყვიტოს აღრიცხვის წიგნის წარმოება და აღნიშნულის შესახებ წერილობით
აცნობოს შესაბამის საგადასახადო ორგანოს. მოცემულ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს მიერ აღრიცხვის
წიგნში ბოლო ჩანაწერის შემდეგ კეთდება აღნიშვნა „ ოპერაციების შეტანა შეწყვეტილია” და მოწმდება
ბეჭდით.
7. პირმა უნდა უზრუნველყოს თავისი საქმიანობის სააღრიცხვო მაჩვენებლების მთლიანობა, უწყვეტობა
და უტყუარობა, რაც აუცილებელია საგადასახადო ბაზის განსაზღვრისათვის.
8. პირველად სააღრიცხვო დოკუმენტებს, რომლებიც შედგენილია უცხო ენაზე უნდა ჰქონდეთ თარგმანი
ქართულ ენაზე.

9. აღრიცხვის წიგნი იხსნება ერთ კალენდარულ წელზე, იგი უნდა იყოს ზონარგაყრილი და დანომრილი.
ზონარგაყრილი და დანომრილი წიგნის ბოლო გვერდზე აღინიშნება მასში არსებული ფურცლების
რაოდენობა, რაც დამოწმებული უნდა იქნეს გადამხდელის ხელმოწერით და ბეჭდით (მისი არსებობის
შემთხვევაში) და საგადასახადო ორგანოს თანამდებობის პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით.
10. საგადასახადო ორგანომ შეიძლება მოითხოვოს წიგნების ერთჯერადი ლუქებით დალუქვა. ასეთ
შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანომ თავად უნდა უზრუნველყოს ერთჯერადი ლუქების შეძენა.
11. წიგნის წარმოება, დადგენილ შემთხვევებში, გადამხდელს არ ათავისუფლებს სასაქონლო ზედნადების
გამოწერის ვალდებულებისაგან.
12. წიგნში შეცდომების შესწორება უნდა იყოს დასაბუთებული და დამტკიცებული გადამხდელის
ხელმოწერითა და ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შესწორების თარიღის მითითებით.
13. აღრიცხვის წიგნის სვეტებში აისახება:
ა) პირველ სვეტში – რეგისტრირებული ოპერაციის რიგითი ნომერი და თარიღი;
ბ) მე-2 სვეტში – მიღებული შეკვეთა ან პირველადი დოკუმენტის დასახელება (სასაქონლო ზედნადები,
მიღება-ჩაბარების აქტი, და სხვა), თარიღი და ნომერი, რომლის საფუძველზეც განხორციელდა ოპერაცია.
ამასთან, მიღებული შეკვეთა ან მიღებული (შეძენილი) საქონელი წიგნში ფიქსირდება დაუყოვნებლივ,
მიუხედავად მისი შესრულების ან ანაზღაურების დროისა. ფაქტობრივი ანაზღაურების მომენტები აისახება
შენიშვნის გრაფაში;
გ) მე-3 სვეტში – თავისუფალი ტექსტით მიეთითება სამეურნეო ოპერაციის (მიღებული შეკვეთა,
შეძენილი საქონელი, გაცემული ხელფასი და სხვა) შინაარსი;
დ) მე-4 სვეტში – საქონლის (მომსახურების) რეალიზაციიდან, აგრეთვე არასამეწარმეო ეკონომიკური
საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლები და სარგებელი. თუ გადამხდელის საქმიანობა დაკავშირებულია
მომხმარებელთა დიდ რიცხოვნობასთან, მას საგადასახადო ორგანოსთან წინასწარი წერილობითი
შეთანხმების შემდგომ, უფლება აქვს წიგნის მე-4 სვეტში მონაცემები ყოველდღიური ჯამური შემოსავლების
შესახებ, ასახოს სამუშაო დღის ბოლოს საკონტროლო სალარო აპარატის ყოველდღიური მაჩვენებლის
მიხედვით;
ე) მე-5 სვეტში – საგადასახადო კოდექსით გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები.
14. აღრიცხვის წიგნში შეიტანება ძირითადი საშუალებების შეძენის და რეალიზაციასთან დაკავშირებული
ყველა ოპერაცია. ამასთან, დასაბეგრი შემოსავლების (გამოსაქვითი ხარჯების) ოდენობა განისაზღვრება
ამორტიზირებადი აქტივებისათვის საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით.
15. კალენდარული წლის ბოლო დღეს წიგნი იხურება და მასში დაფიქსირებული შემოსავლებისა და
ხარჯების ჯამური მაჩვენებლები აისახება შესაბამისი გადასახადების წლიურ დეკლარაციებში
(გაანგარიშებებში).
16. გადამხდელებმა გამარტივებული აღრიცხვის წესზე გადასვლის შემთხვევაში, უნდა დაიცვან შემდეგი
წესები:
ა) ყველა შეკვეთა, რომლებიც გამარტივებული აღრიცხვის წესზე გადასვლის მომენტისათვის არ არის
დასრულებული ექვემდებარება წიგნში ასახვას;
ბ) აღრიცხვის წიგნში ასახავს ექვემდებარება აგრეთვე ფულადი სახსრები, რომლებიც მიღებულია
აღრიცხვის გამარტივებულ წესზე გადასვლის შემდეგ, თუ აღნიშნული თანხები მიღებულია გამარტივებულ
წესზე გადასვლამდე მიწოდებულ საქონელზე (მომსახურებაზე).
17. წიგნის შენახვის ვადა 6 წელია.

№II-02 დანართი
შემოსავლებისა და ხარჯების გამარტივებული აღრიცხვის
წიგნი
წელი ––––––
გადამხდელი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(იურიდიული პირის დასახელება მეწარმე ფიზიკური პირის გვარი, სახელი)

საიდენტიფიკაციო ნომერი ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
განხორციელებული ეკონომიკური საქმიანობის სახე –– –– –– –– (კოდი)
იურიდიული პირის ადგილმდებარეობის (ან ფიზიკური პირის საცხოვრებელი

ადგილის) მისამართი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ობიექტი, სადაც იწარმოება წიგნი –––––––––––––––––––––––––––––––––––
საგადასახადო ორგანოს თანამდებობის პირი ––––––––––––––––––––––––
(გვარი, სახელი, ხელმოწერა)
ბ.ა
რეგისტრაცია

თანხა

შენიშვნა

№

1

პირველადი დოკუმენტის
თარიღი და ნომერი
2

ოპერაციის
შინაარსი
3

შემოსავალი

ხარჯი

4

5

6

№II-03 დანართი
შემოსავლებისა და ხარჯების გამარტივებული აღრიცხვის
წიგნის დალუქვის შესახებ
განცხადება
საგადასახადო ორგანო --------------------------------------------------------------------გადასახადის გადამხდელი --------------------------------------------------------------საიდენტიფიკაციო ნომერი ---------------------------------------------------------------იურიდიული მისამართი ----------------------------------------------------------------გთხოვთ, დამილუქოთ შემოსავლებისა და ხარჯების გამარტივებული აღრიცხვის წიგნი.
განმცხადებელი ––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––
(სახელი, გვარი)
(ხელმოწერა)
თარიღი: „ ––––––” „ –––––––––––––––––––––” 20 წელი
შენიშვნა:
გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს განცხადებას, აუცილებლობის შემთხვევაში, დამატებით
დაურთოს სხვა ინფორმაცია.
მუხლი 29. შემთხვევები, როდესაც პირების ურთიერთდამოკიდებულება გავლენას არ ახდენს მათ შორის
გარიგების შედეგებზე
1. პირებს შორის საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-18 მუხლის შესაბამისად
ურთიერთდამოკიდებულების არსებობა მათ შორის არსებულ გარიგების შედეგებზე გავლენას არ ახდენს,
თუ საქონლის/მომსახურების მიმღები პირის მიერ შესაძლებელია ანალოგიური საქონელი/მომსახურება
სხვა არაურთიერთდამოკიდებული პირისგან შეიძინოს იმ ფასად, რომელიც ურთიერთდამოკიდებულ
პირთან განხორციელებული გარიგების ფასს არ აღემატება 10%-ით.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის გარდა, საგადასახადო ორგანო, აუდიტორთა საბჭოსთან შეთანხმებით,
დამატებით განსაზღვრავს შემთხვევებს, როდესაც ურთიერთდამოკიდებულების არსებობა გავლენას არ
ახდენს (ან გავლენა არ მოუხდენია) პირებს შორის განხორციელებული გარიგების შედეგებზე.
3. ამ მუხლის პირველი ნაწილის მიზნებისათვის, „ანალოგიური საქონელი/მომსახურება“ გულისხმობს
იმგვარ საქონელს/მომსახურებას, რომლის მიწოდება ხდება შესადარის პირობებში. შესადარისობის
განსაზღვრისათვის უნდა მოხდეს ისეთი ფაქტორების გათვალისწინება, როგორიცაა მიწოდებული
საქონლის/მომსახურების
ფიზიკური
მახასიათებლები,
ხარისხი,
რეპუტაცია,
სეზონურობა,
რაოდენობა/მოცულობა, გადახდის პირობები და სხვა გონივრული პირობები, რომლებმაც შეიძლება
გავლენა მოახდინოს გარიგების ფასზე.

.შენიშვნა: აღნიშნული მუხლის დებულებები გამოიყენება არამხოლოდ საშემოსავლო და მოგების
გადასახადის მიზნებისათვის.
თავი X
გამოქვითები ერთობლივი შემოსავლიდან
მუხლი 30. ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის განსაზღვრა და ამორტიზაციის დარიცხვა (13.01.2012 N

17)
1. ლიზინგით გაცემული ძირითადი საშუალებები ჯგუფდება ცალ-ცალკე და თითოეული ძირითადი
საშუალება ითვლება ცალკე ჯგუფად.
2. 1000 ლარამდე ღირებულების ლიზინგით გაცემული ძირითადი საშუალება ცალკე არ ჯგუფდება და
მისი მიხედვით ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი არ დგება, ვინაიდან საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 111-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად ამორტიზაცია არ ერიცხება 1000 ლარამდე ღირებულების
ძირითად საშუალებას და მთლიანად გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან იმ საანგარიშო წელს,
როდესაც იგი ექსპლუატაციაში გადაეცა.
3. ლიზინგის საგნის პირველად გაცემისას ლიზინგის გამცემისათვის ძირითადი საშუალების ჯგუფის
ღირებულებითი ბალანსი განისაზღვრება იმ დანახარჯების მიხედვით, რომელიც გაწეულია აღნიშნული
აქტივის მიმწოდებლისაგან შესყიდვაზე, აგრეთვე სხვა ხარჯების მიხედვით, რომლებიც ზრდის აქტივის
ღირებულებას.
მაგალითი 1:
საწარმომ 2012 წლის იანვარში 90 000 ლარად შეიძინა და 5 წლით ლიზინგით გასცა 2 სატვირთო
ავტომობილი, ერთი ავტომობილის შესყიდვის ღირებულება შეადგენს 50000 ლარს, მეორე ავტომობილის
40000 ლარს, აღნიშნულ აქტივების ღირებულებაზე მისაკუთვნებელი სხვა დანახარჯები საწარმოს არ გააჩნია.
მოცემულ პირობებში:
საწარმოს მიერ აღნიშნულ ავტომობილებზე შეიქმნება ცალ-ცალკე ჯგუფები და პირველი ავტომობილის
ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი განისაზღვრება 50000 ლარით, მეორე ატომობილის 40000 ლარით.
4. ლიზინგით გაცემულ ძირითად საშუალებას ამორტიზაცია დაერიცხება სალიზინგო გადასახდელების
დისკონტირებული ღირებულების ოდენობით, რომელიც განისაზღვრება ლიზინგის პირობებისა და ამ
ძირითადი საშუალების ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის გათვალისწინებით.
მაგალითი 2:
საწარმომ 2012 წლის იანვარში 5 წლის ვადით ლიზინგით გასცა ავტომობილი, აღნიშნული ავტომობილის
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 148-ე მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრული ღირებულება
გადაცემის მომენტისათვის შეადგენდა 23040 ლარს. საწარმომ სალიზინგო ხელშეკრულებით ყოველი წლის
ბოლოს უნდა მიიღოს სალიზინგო გადასახდელი 7000 ლარის ოდენობით, ხოლო ბოლო გადასახდელის
გადახდისას ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ლიზინგის მიმღების მიერ ლიზინგის საგნის
(ავტომობილის) გამოსყიდვა 2630 ლარის ოდენობით. მოცემული პერიოდისათვის ლიზინგის გამცემი იყენებს
18%-იანი დისკონტირების განაკვეთს.
სალიზინგო გადასახდელების (მათ შორის, ლიზინგის ხელშეკრულების შესაბამისად გამოსყიდვის
ღირებულების) დისკონტირებით მიიღება აქტივის ღირებულება მისი ლიზინგით გაცემისას.
მოცემულ პირობებში:
მომავალ პერიოდში მისაღები სალიზინგო გადასახდელების (მათ შორის, ლიზინგის ხელშეკრულების
შესაბამისად გამოსყიდვის ღირებულების, ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მთლიანი თანხიდან (37630 ლარი)
ძირითადი (დისკონტირებული) ღირებულება იქნება 23040 ლარი, ხოლო საპროცენტო შემოსავალი 14590
ლარი (37630–23040).
შედეგი:
პირველი წლის სალიზინგო გადასახდელიდან (7000 ლარი) მიმდინარე დისკონტირებული ღირებულების
ძირითადი (დისკონტირებული) ნაწილი იქნება 2853 ლარი (7000–(23040X18%), ხოლო საპროცენტო
შემოსავალი 4147 ლარი (23040 X 18%). შესაბამისად, საწარმომ (ლიზინგის გამცემმა) ლიზინგით გაცემულ
ძირითად საშუალებას, რომელიც ცალკე ჯგუფად აქვს აღრიცხული, უნდა დაარიცხოს ამორტიზაცია
მიმდინარე დისკონტირებული ღირებულების ძირითადი ნაწილით 2853 ლარით (შესაბამისად, აღნიშნული
თანხით შემცირდება ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი), და აღნიშნული თანხა გამოქვითოს ერთობლივი

შემოსავლიდან საამორტიზაციო ანარიცხების სახით, ხოლო სალიზინგო შემოსავალი 7000 ლარი ჩართოს
ერთობლივ შემოსავალში.
მეორე წლის სალიზინგო გადასახდელიდან (7000 ლარი) მიმდინარე დისკონტირებული ღირებულების
ძირითადი (დისკონტირებული) ნაწილი იქნება 3366 ლარი (7000–(23040–2853)X18%), ხოლო საპროცენტო
შემოსავალი 3634 ლარი (23040–2853)X18%. შესაბამისად, საწარმომ (ლიზინგის გამცემმა) ლიზინგით გაცემულ
ძირითად საშუალებას, რომელიც ცალკე ჯგუფად აქვს აღრიცხული), უნდა დაარიცხოს ამორტიზაცია
მიმდინარე დისკონტირებული ღირებულების ძირითადი ნაწილით 3366 ლარით (შესაბამისად, აღნიშნული
თანხით შემცირდება ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი), და აღნიშნული თანხა გამოქვითოს ერთობლივი
შემოსავლიდან საამორტიზაციო ანარიცხების სახით, ხოლო სალიზინგო შემოსავალი 7 000 ლარი ჩართოს
ერთობლივ შემოსავალში.
მომდევნო პერიოდებში სალიზინგო გადასახდელიდან (7000 ლარი) დისკონტირებული ღირებულების
გამოყოფა, ლიზინგით გაცემულ ძირითად საშუალებაზე ამორტიზაციის დარიცხვა და მიღებული ან მისაღები
სალიზინგო გადასახდელის ერთობლივ შემოსავალში ჩართვა მოხდება ანალოგიური წესით.
მაგალითი 3:
საწარმომ 2012 წლის იანვარში 5 წლის ვადით ლიზინგით გასცა ავტომობილი, აღნიშნული ავტომობილის
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 148-ე მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრული ღირებულება
გადაცემის მომენტისათვის შეადგენდა 23040 ლარს. საწარმომ სალიზინგო ხელშეკრულებით ყოველი წლის
ბოლოს უნდა მიიღოს სალიზინგო გადასახდელი 5000 ლარის ოდენობით, ხოლო სალიზინგო
ხელშეკრულების ხელმოწერისთანავე დამატებით თანადაფინანსების სახით უნდა მიიღოს 7405 ლარი.
ხელშეკრულების შესაბამისად გამოსყიდვის ღირებულება 0-ის ტოლია. მოცემული პერიოდისათვის
ლიზინგის გამცემი იყენებს 18%-იანი დისკონტირების განაკვეთს.
მოცემულ შემთხვევაში:
მისაღები
სალიზინგო
გადასახდელების
მთლიანი
თანხიდან
(32405
ლარი)
ძირითადი
(დისკონტირებული) ღირებულება იქნება 23040 (7405+5000 X 3.127) ლარი, ხოლო საპროცენტო შემოსავალი
9365 ლარი (32405–23040).
შედეგი:
პირველი წლის სალიზინგო გადასახდელიდან (12405 ლარი) მიმდინარე დისკონტირებული
ღირებულების ძირითადი (დისკონტირებული) ნაწილი იქნება 9591 ლარი (12405–(23040-7405)X18%)), ხოლო
საპროცენტო შემოსავალი 2814 ლარი (23040-7405)X18%)). შესაბამისად, საწარმომ (ლიზინგის გამცემმა)
ლიზინგით გაცემულ ძირითად საშუალებას, რომელიც ცალკე ჯგუფად აქვს აღრიცხული, უნდა დაარიცხოს
ამორტიზაცია მიმდინარე დისკონტირებული ღირებულების ძირითადი ნაწილით 9591 ლარით (შესაბამისად,
აღნიშნული თანხით შემცირდება ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი), და აღნიშნული თანხა გამოქვითოს
ერთობლივი შემოსავლიდან საამორტიზაციო ანარიცხების სახით, ხოლო სალიზინგო შემოსავალი 12405
ლარი ჩართოს ერთობლივ შემოსავალში.
მეორე წლის სალიზინგო გადასახდელიდან (5000 ლარი) მიმდინარე დისკონტირებული ღირებულების
ძირითადი (დისკონტირებული) ნაწილი იქნება 2579 ლარი (5000–(23040–9591)X18%), ხოლო საპროცენტო
შემოსავალი 2421 ლარი (23040–9591)X18%. შესაბამისად, საწარმომ ლიზინგით გაცემულ ძირითად
საშუალებას, რომელიც ცალკე ჯგუფად აქვს აღრიცხული, უნდა დაარიცხოს ამორტიზაცია მიმდინარე
დისკონტირებული ღირებულების ძირითადი ნაწილით 2579 ლარით (შესაბამისად აღნიშნული თანხით
შემცირდება ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი), და აღნიშნული თანხა გამოქვითოს ერთობლივი
შემოსავლიდან საამორტიზაციო ანარიცხების სახით, ხოლო სალიზინგო შემოსავალი 5 000 ლარი ჩართოს
ერთობლივ შემოსავალში.
მომდევნო პერიოდებში სალიზინგო გადასახდელიდან (5000 ლარი) დისკონტირებული ღირებულების
გამოყოფა, ლიზინგით გაცემულ ძირითად საშუალებაზე ამორტიზაციის დარიცხვა და მიღებული ან მისაღები
სალიზინგო გადასახდელის ერთობლივ შემოსავალში ჩართვა მოხდება ანალოგიური წესით.
5. ლიზინგის ხელშეკრულების ვადის გასვლისას ან ვადაზე ადრე შეწყვეტისას ლიზინგით გაცემული
ძირითადი საშუალების ლიზინგის გამცემისათვის დაბრუნების შემთხვევაში ეს ძირითადი საშუალება რჩება
იმავე ჯგუფში და შემდგომ ლიზინგით გაცემამდე მასზე საამორტიზაციო ანარიცხების დარიცხვა ჩერდება.
6. თუ ხორციელდება ძირითადი საშუალების ხელმეორედ ლიზინგით გაცემა, ლიზინგის გამცემისათვის
ძირითადი საშუალების ჯგუფის ღირებულებით ბალანსი განისაზღვრება ძირითადი საშუალების ლიზინგით
პირველად გაცემის ხელშეკრულების ვადის გასვლისას ან ვადაზე ადრე შეწყვეტისას აღნიშნული ჯგუფის
ღირებულებითი ბალანსის ოდენობით, იმ პირობით, რომ ლიზინგის გამცემის მიერ ძირითადი საშუალების

ხელმეორედ ლიზინგით გაცემამდე ფაქტობრივად არ განხორციელებულა აღნიშნული ძირითადი
საშუალების სხვა სახის საქმიანობაში გამოყენება.
მაგალითი 4:
პირობები იგივეა რაც მე-3 მაგალითში იმ დამატებით, რომ 2013 წლის დეკემბრის ბოლოს სალიზინგო
ხელშეკრულება შეწყდა ვადაზე ადრე და საწარმოს დაუბრუნდა ლიზინგით გაცემული ავტომობილი.
აღნიშნული ავტომობილი საწარმომ ხელმეორედ გასცა 2015 წლის იანვარში. სალიზინგო ხელშეკრულების
შეწყვეტიდან ავტომობილის ხელმეორედ ლიზინგით გაცემამდე საწარმოს მიერ არ მომხდარა ძირითადი
საშუალების სხვა სახის საქმიანობაში გამოყენება.
მოცემულ შემთხვევაში
იქიდან გამომდინარე, რომ სალიზინგო ხელშეკრულების შეწყვეტიდან ავტომობილის ხელმეორედ
ლიზინგით გაცემამდე საწარმოს მიერ არ მომხდარა ძირითადი საშუალების სხვა სახის საქმიანობაში
გამოყენება, ავტომობილის ლიზინგით ხელმეორედ გაცემის მომენტისათვის ჯგუფის ღირებულებითი
ბალანსი იქნება 2014 წლის ბოლოსთვის ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის ტოლი, რომელიც შეადგენს 10870
(23040-(9591+2579)) ლარს, ვინაიდან 2014 წლის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით საწარმოს მიერ არ
მომხდარა აღნიშნული ავტომობილის გამოყენება და შესაბამისად ამორტიზაციის დარიცხვა.
7. თუ ლიზინგის ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტისას ან ლიზინგის ვადის დასრულებისას,
ლიზინგის მიმღების მიერ ხდება ძირითადი საშუალების გამოსყიდვა, ლიზინგის გამცემი ვალდებულია
აღნიშნული ძირითადი საშუალების ლიზინგი მიმღებისთვის მიწოდებისას მიღებული ან/და მისაღები თანხა
ჩართოს ერთობლივ შემოსავალში, ხოლო აღნიშნული ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი ნულს გაუტოლოს
და ჯგუფის ღირებულება გამოიქვითოს ერთობლივი შემოსავლიდან.
8. თუ პირს, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 111-ე მუხლის მე-3 ნაწილით განსაზღვრულ მეოთხე
ჯგუფში შემავალ ძირითად საშუალებებზე – შენობებსა და ნაგებობებზე (შემდგომში –ნაგებობა) გააჩნია
მონაცემი ყველა ნაგებობის ღირებულებითი ბალანსის მთლიანი ოდენობის თაობაზე და შესაბამისი
სააღრიცხვო დოკუმენტაციის დაკარგვის ან/და განადგურების გამო (გარდა თავდაპირველად ამ ძირითადი
საშუალების შესყიდვის, წარმოების, კაპიტალში შენატანის სახით მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტისა)
ვერ ახორციელებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 111-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებულ,
თითოეული ნაგებობის ცალკე ჯგუფად აღრიცხვის მოთხოვნას, აღნიშნული პირი უფლებამოსილია 2011
წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, თითოეული ნაგებობა აღრიცხოს ცალკე ჯგუფად და ერთ ჯგუფად
აღრიცხული შენობების მიხედვით საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით
გამოანგარიშებული ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსი გადაანაწილოს ცალკ-ცალკე აღებული თითოეული
ნაგებობის მიხედვით შექმნილ ჯგუფებზე შემდეგი მეთოდის გამოყენებით: (18.01.2012 N 24)
2011 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ფინანსური (ბუღალტრული) აღრიცხვისას გამოყენებული
ცვეთის ნორმის მიხედვით გამოთვლილი თითოეული ნაგებობის ნარჩენი საბალანსო ღირებულება
შეფარდებული ნაგებობების ჯამურ ნარჩენ საბალანსო ღირებულებასთან და გამრავლებული საქართველოს
საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით გაანგარიშებულ ჯგუფის ჯამურ ღირებულებით ბალანსზე.
მაგალითი: 5
პირი, 1997 წლიდან დღემდე მეოთხე ჯგუფში შემავალ ძირითად საშუალებებს – შენობებსა და ნაგებობებს
(შემდგომში– ნაგებობა) აღრიცხავდა ერთ ჯგუფად. 2011 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით პირს სურს
შეასრულოს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 111-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული,
თითოეული ნაგებობის ცალკე ჯგუფად აღრიცხვის მოთხოვნა, თუმცა შესაბამისი სააღრიცხვო დოკუმენტაცია
დაკარგულია და მას გააჩნია ინფორმაცია მხოლოდ ჯგუფში შემავალი ნაგებობების (ჯგუფი მოიცავს ექვს
ნაგებობას) ღირებულებითი ბალანსის მთლიანი ოდენობის თაობაზე, რაც 2011 წლის 31 დეკემბრის
მდგომარეობით შეადგენს 20 000 ლარს.
ამასთან, პირს თითოეულ ნაგებობაზე გააჩნია მონაცემები ფინანსური (ბუღალტრული) აღრიცხვისას
გამოყენებული ცვეთის ნორმის მიხედვით გამოთვლილი თითოეული ნაგებობის ნარჩენი საბალანსო
ღირებულების თაობაზე 2011 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, კერძოდ:
ჯამური ნარჩენი საბალანსო ღირებულება შეადგენს 40 000 ლარს, მათ შორის:
პირველი ნაგებობა – 12000 ლარს;
მე-2 ნაგებობა – 10000 ლარს;
მე-3 ნაგებობა – 11000 ლარს;
მე-4 ნაგებობა – 4000 ლარს;
მე-5 ნაგებობა – 2000 ლარს;

მე-6 ნაგებობა – 1000 ლარს.
მოცემულ პირობებში:
პირი უფლებამოსილია თითოეული ნაგებობა აღრიცხოს (მისი ღირებულებითი ბალანსი დაადგინოს)
ცალკ-ცალკე ჯგუფად 2011 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით და ერთ ჯგუფად აღრიცხული შენობების
მიხედვით საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მოთხოვნათა დაცვით გამოანგარიშებული ჯგუფის
ღირებულებითი ბალანსი გადაანაწილოს ცალკ-ცალკე აღებული თითოეული ნაგებობის მიხედვით შექმნილ
ჯგუფებზე შემდეგი წესით:
პირველი ნაგებობა 12000/40000X20000 = 6000 ლარი;
მე-2 ნაგებობა 10000/40000X20000 = 5000 ლარი;
მე-3 ნაგებობა: 11000/40000X20000 = 5500 ლარი;
მე-4 ნაგებობა: 4000/40000X20000 = 2000 ლარი;
მე-5 ნაგებობა: 2000/40000X20000 = 1000 ლარი;
მე-6 ნაგებობა: 1000/40000X20000 = 500 ლარი.
მუხლის 301. სალიზინგო კომპანიის მიერ ლიზინგიდან წარმოშობილ ვადაგადაცილებულ
მოთხოვნებზე რეზერვების გამოქვითვა (13.01.2012 N 17)
1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის 39-ე ნაწილით განსაზღვრულ სალიზინგო
კომპანიას უფლება აქვს საანგარიშო პერიოდის მიხედვით ლიზინგიდან წარმოშობილ ვადაგადაცილებულ
(მათ შორის, ლიზინგის შეწყვეტის შედეგად წარმოქმნილ) მოთხოვნებზე, რომლის მიხედვით მისაღები
თანხები აღიარებულია შემოსავლად და ჩართულია შესაბამისი საანგარიშო პერიოდის ერთობლივ
შემოსავალში შექმნას რეზერვები.
2. რეზერვები იქმნება ლიზინგიდან წარმოშობილი ვადაგადაცილებული მოთხოვნის (ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს და სხვა ჯარიმების გარეშე) 80%-ის ოდენობით, თუ ვადაგადაცილება
საანგარიშო პერიოდის ბოლო დღის (31 დეკემბრის) მდგომარებით აღემატება ან შეადგენს 60 დღეს.
3. სალიზინგო კომპანიის მიერ ლიზინგიდან წარმოშობილ ვადაგადაცილებულ მოთხოვნებზე
რეზერვების პირველად შექმნის საანგარიშო პერიოდისთვის ასეთი რეზერვის თანხა მთლიანად
გამოიქვითება საანგარიშო პერიოდის ერთობლივი შემოსავლიდან.
მაგალითი 1.
სალიზინგო კომპანიას სალიზინგო საქმიანობის განხორციელებისას 2012 წლის ბოლო დღეს აქვს
ვადაგადაცილებული მოთხოვნა 7000 ლარის ოდენობით, რომელიც წარმოშობილია 2012 წლის 5 აგვისტოს.
მოცემულ პირობებში:
სალიზინგო კომპანიას უფლება აქვს 2012 წლის ბოლო დღეს ლიზინგიდან წარმოშობილ
ვადაგადაცილებულ მოთხოვნაზე შექმნას რეზერვი 5600 ლარის ოდენობით (7000X80%) და გამოქვითოს 2012
წლის საანგარიშო პერიოდის ერთობლივი შემოსავლიდან.
4. თუ სალიზინგო კომპანიის მიმდინარე საანგარიშო წლის ლიზინგიდან წარმოშობილი
ვადაგადაცილებული მოთხოვნების რეზერვების თანხა აღემატება წინა საანგარიშო წლის ლიზინგიდან
წარმოშობილი ვადაგადაცილებული მოთხოვნების რეზერვების თანხას, მათ შორის, სხვაობა გამოიქვითება
მიმდინარე საანგარიშო წლის ერთობლივი შემოსავლიდან.
მაგალითი 2.
სალიზინგო კომპანიამ 2012 წლის საანგარიშო პერიოდის ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითა
ლიზინგიდან წარმოშობილი ვადაგადაცილებული მოთხოვნების რეზერვების ხარჯი 5600 ლარის ოდენობით.
2013 წლის ბოლო დღეს დათვლილი ლიზინგიდან წარმოშობილი ვადაგადაცილებული მოთხოვნების
რეზერვები შეადგენს 6000 ლარს.
მოცემულ პირობებში:
სალიზინგო კომპანიას უფლება აქვს 400 ლარი (6000-5600) გამოქვითოს 2013 წლის ერთობლივი
შემოსავლიდან.
5. თუ სალიზინგო კომპანიის მიმდინარე საანგარიშო წლის ლიზინგიდან წარმოშობილი
ვადაგადაცილებული მოთხოვნების რეზერვების თანხა ნაკლებია წინა საანგარიშო წლის ლიზინგიდან
წარმოშობილი ვადაგადაცილებული მოთხოვნების რეზერვების თანხაზე, მათ შორის, სხვაობა ჩაირთვება
მიმდინარე საანგარიშო წლის ერთობლივ შემოსავალში.
მაგალითი 3.
სალიზინგო კომპანიამ 2012 წლის საანგარიშო პერიოდის ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითა
ლიზინგიდან წარმოშობილი ვადაგადაცილებული მოთხოვნების რეზერვების ხარჯი 5000 ლარის ოდენობით.

2013 წლის ბოლო დღეს დათვლილი ლიზინგიდან წარმოშობილი ვადაგადაცილებული მოთხოვნების
რეზერვები შეადგენს 4000 ლარს.
მოცემულ პირობებში:
სალიზინგო კომპანიამ 1000 ლარი (5000-4000) უნდა ჩართოს 2013 წლის ერთობლივ შემოსავალში.
6. თუ სალიზინგო კომპანია მიმდინარე საანგარიშო წელს ვერ დააკმაყოფილებს საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის 39-ე ნაწილით განსაზღვრულ სალიზინგო კომპანიის მოთხოვნებს,
წინა საანგარიშო წლის ლიზინგიდან წარმოშობილი ვადაგადაცილებული მოთხოვნების რეზერვების თანხა
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ჩაირთვება მიმდინარე საგადასახადო წლის ერთობლივ შემოსავალში.
მუხლი 31. ცალკეულ შემთხვევებში ხარჯების გამოქვითვა
1. დოკუმენტურად დადასტურების გარეშე შესაძლებელია ერთობლივი შემოსავალიდან გამოიქვითოს
საქონლის/მომსახურების უსასყიდლოდ მიწოდების შედეგად წარმოშობილი გამოსაქვითად ასაღიარებელი
სარგებელი.
2.
საქართველოს
საგადასახდო
კოდექსის
მოთხოვნების
გაუთვალისწინებლად
ხარჯის
დამადასტურებელ დოკუმენტებად შეიძლება ჩაითვალოს:
ა) მოიჯარის მიერ იჯარის საგანზე მეიჯარის სახელით გაწეული ხარჯის დოკუმენტი;
ბ) ანგარიშვალდებული პირის მიერ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ავტოსტრანსპორტო საშუალების
საწვავის შეძენისათვის შესაბამისი ქვეყნის მიერ დადგენილი წესით გაცემული ჩეკი (დოკუმენტი), თუ ეს
საწვავი გამოყენებულია შესაბამისი ეკონომიკური საქმიანობისათვის და ხარჯი სახეზეა.
3. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 105-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,
საზოგადოებრივ კვების ობიექტში კვების მომსახურების („საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის „სეკ
001-2004 „ეკონომიკური საქმიანობის სახეების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკური
განვითარების მინისტრის 2004 წლის 21 დეკემბრის №1-1/282 ბრძანებით დამტკიცებული „საქართველოს
ეროვნული კლასიფიკატორი ეკონომიკური საქმიანობის სახეები სეკ 001-2004“-ის 55.3 – 55.5 ჯგუფებით
გათვალისწინებული საქმიანობა) გამწევი პირის მიერ, ამ მომსახურებისათვის განკუთვნილი კვების
პროდუქტის შესყიდვაზე გაწეული ჯამური ხარჯი, მიუხედავად ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტის
არარსებობისა, შესაძლებელია გამოიქვითოს ერთობლივი შემოსავლიდან, არა უმეტეს ასეთი საქმიანობიდან
მიღებული შემოსავლის 20%-ისა. (6.10.2011 N 521)
4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში: (6.10.2011 N 521)
ა) თუ პირის მიერ პროდუქციის შესყიდვაზე გაწეული და დოკუმენტურად დადასტურებული ხარჯი
აღემატება ასეთი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის 20%-ს, ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვას
ექვემდებარება მხოლოდ დოკუმენტურად დადასტურებული ხარჯი;
ბ) თუ პირის მიერ პროდუქციის შესყიდვაზე გაწეული და დოკუმენტურად დადასტურებული ხარჯი არ
აღემატება ასეთი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის 20%-ს და მას ასევე გააჩნია დოკუმენტურად
დაუდასტურებელი ხარჯები, ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვას ექვემდებარება როგორც
დოკუმენტურად დადასტურებული, ასევე დოკუმენტურად დაუდასტურებელი ხარჯები, მაგრამ არა უმეტეს
ასეთი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის 20%-ისა.
5. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 105-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,
სამედიცინო დაწესებულებას, რომლის ერთობლივი შემოსავალი არ არის ნაკლები 1 000 000 ლარზე, უფლება
აქვს, ერთობლივი შემოსავლიდან ხარჯის დოკუმენტის დადასტურების გარეშე, დამატებით გამოქვითოს,
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა სამედიცინო მომსახურებიდან მიღებული შემოსავლის არა უმეტეს 20 პროცენტი.

(30.07.2012 N293
ურთიერთობებზე
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6. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 105-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, პირს
უფლება აქვს, 2014 წლის 1 იანვრამდე ერთობლივი შემოსავლიდან ხარჯის დოკუმენტურად დადასტურების
გარეშე
დამატებით
გამოქვითოს
საქართველოს
ტერიტორიიდან
ექსპორტით
გატანილი
საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 3001-3006 სასაქონლო
პოზიციებით გათვალისწინებული საქონლის რეალიზაციით მიღებული შემოსავლის 10%, თუ: (31.08.2012 N

371 გავრცელდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე)
ა) ,,საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის კრიტერიუმების, წარმოშობის დამადასტურებელი
სერტიფიკატის ფორმის, მისი შევსებისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის
2010 წლის 29 დეკემბრის №420 დადგენილებით გათვალისწინებული წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის
კრიტერიუმების მიხედვით აღნიშნული საქონლის წარმოშობის ქვეყანა არის საქართველო ან;

ბ) ამ პუნქტით გათვალისწინებული საქონლის დასამზადებლად გამოყენებული მასალები და ნედლეული
წარმოშობილია საქართველოში და ამ მასალებისა და ნედლეულის ღირებულება შეადგენს მზა პროდუქციის
ღირებულების სულ ცოტა 30%-ს შესაფუთი მასალების ღირებულების ჩათვლით ან;
გ) ამ პუნქტით გათვალისწინებული საქონელი წარმოებულია „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“
საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფარმაცევტული წარმოების ნებართვით გათვალისწინებული
საქმიანობის ფარგლებში.
შენიშვნა: ამ პუნქტის მიზნებისათვის საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრისას არ
გაითვალისწინება ,,საქონლის წარმოშობის ქვეყნის განსაზღვრის კრიტერიუმების, წარმოშობის
დამადასტურებელი სერტიფიკატის ფორმის, მისი შევსებისა და გაცემის წესის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 29 დეკემბრის №420 დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-10
მუხლით განსაზღვრული შეზღუდვები. (31.08.2012 N 371 გავრცელდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ

სამართლებრივ ურთიერთობებზე)
7. ხე-ტყის ან მისგან მიღებული პირველადი გადამუშავების პროდუქტის შეძენასთან დაკავშირებული
ხარჯი დოკუმენტურად დადასტურებულად ჩაითვლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ აღნიშნული ხე-ტყე
დამზადებულია ხე-ტყის დამზადების სპეციალური ლიცენზიის/ტყითსარგებლობის გენერალური
ლიცენზიის მფლობელის მიერ. აღნიშნული შეზღუდვა არ ვრცელდება: (3.09.2012 N 375)
ა) იმპორტირებული ხე-ტყის, მისი პირველადი გადამუშავების პროდუქტის (მათ შორის, საქონელთან
ერთად ხე-ტყის პირველადი გადამუშავების პროდუქტის, როგორც საქონლის შესაფუთი მასალის) შეძენასთან
დაკავშირებულ ხარჯზე;
ბ) შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე სანიტარიული ჭრების შედეგად მოპოვებული ხე-ტყის, მისი
პირველადი გადამუშავების პროდუქტის შეძენასთან დაკავშირებულ ხარჯზე;
გ) სახელმწიფოს მიერ აუქციონის შედეგად ან მის გარეშე რეალიზებული (გადაცემული) ხე-ტყის, მისი
პირველადი გადამუშავების პროდუქტის (გარდა სოციალური ჭრების შედეგად მოპოვებული ხე-ტყისა)
შეძენასთან დაკავშირებულ ხარჯზე;
დ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს თანხმობის საფუძველზე, კერძო საკუთრებაში
არსებულ ან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე
მოპოვებული ხე-მცენარეების (გარდა სოციალური ჭრის შედეგად მოპოვებული ხე-მცენარეებისა) შეძენასთან
დაკავშირებულ ხარჯზე;
ე) სახელმწიფო (გარდა სახელმწიფო ტყის ფონდისა) საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მოპოვებული
ხე-მცენარეების განკარგვაზე უფლებამოსილი პირის თანხმობის საფუძველზე სახელმწიფო (გარდა
სახელმწიფო ტყის ფონდისა) საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე მოპოვებული ხე-მცენარეების (გარდა
სოციალური ჭრის შედეგად მოპოვებული ხე-მცენარეებისა) შეძენასთან დაკავშირებულ ხარჯზე.
შენიშვნა: ამ პუნქტის მიზნებისათვის შესაბამისი ტერმინების მნიშვნელობა განისაზღვრება საქართველოს
ტყის კოდექსისა და „საქართველოს ტერიტორიაზე ხე-ტყის მოძრაობის წესებისა და მრგვალი ხე-ტყის
(მორის) პირველადი გადამუშავების ობიექტის (სახერხი საამქროს) ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის 2011 წლის 24 ივნისის №96
ბრძანების შესაბამისად. (3.09.2012 N 375)
მაგალითი 1
პირი რესტორნის მეშვეობით უწევს კვების მომსახურებას მომხმარებლებს. 2011 წლის განმავლობაში მის
მიერ ასეთი მომსახურების გაწევიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 150 000 ლარი. კვების
მომსახურების გასაწევად წლის განმავლობაში სხვადასხვა პირებისაგან შეიძინა 45 000 ლარის ღირებულების
კვების პროდუქტები (თევზი, კარტოფილი, პომიდორი და სხვა), მაგრამ აღნიშნულთან დაკავშირებით არ
გააჩნია ხარჯის გაწევის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
მოცემულ შემთხვევაში
პირი უფლებამოსილია ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითოს კვების პროდუქტების შეძენაზე გაწეული
ხარჯი მხოლოდ 30 000 (150 000 X 20%) ლარის ოდენობით, ხოლო დანარჩენი 15 000 ლარი ერთობლივი
შემოსავლიდან გამოქვითვას არ ექვემდებარება.
მაგალითი 2
პირი რესტორნის მეშვეობით უწევს კვების მომსახურებას მომხმარებლებს. 2011 წლის განმავლობაში მის
მიერ ასეთი მომსახურების გაწევიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 150 000 ლარი. კვების
მომსახურების გასაწევად წლის განმავლობაში სხვადასხვა პირებისაგან შეიძინა 45 000 ლარის ღირებულების

კვების პროდუქტები. საიდანაც მას მხოლოდ 35 000 ლარზე გააჩნია ხარჯის გაწევის დამადასტურებელი
დოკუმენტი.
მოცემულ შემთხვევაში
პირი უფლებამოსილია ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითოს მხოლოდ კვების პროდუქტების შეძენაზე
გაწეული და დოკუმენტურად დადასტურებული ხარჯი 35 000 ლარის ოდენობით, ხოლო დანარჩენი 10 000
ლარის ოდენობის ხარჯი ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვას არ ექვემდებარება.
მაგალითი 3
პირი რესტორნის მეშვეობით უწევს კვების მომსახურებას მომხმარებლებს. 2011 წლის განმავლობაში მის
მიერ ასეთი მომსახურების გაწევიდან მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 150 000 ლარი. კვების
მომსახურების გასაწევად წლის განმავლობაში სხვადასხვა პირებისაგან შეიძინა 29 000 ლარის ღირებულების
კვების პროდუქტები, საიდანაც მას მხოლოდ 15 000 ლარზე გააჩნია ხარჯის გაწევის დამადასტურებელი
დოკუმენტი.
მოცემულ შემთხვევაში
პირი უფლებამოსილია ერთობლივი შემოსავლიდან სრულად გამოქვითოს 29 000 ლარი, მათ შორის,
როგორც დოკუმენტურად დადასტურებული ხარჯი 15 000 ლარი, ასევე დანარჩენი 14 000 ლარი, რომელიც
დოკუმენტურად არ არის დადასტურებული. ვინაიდან მოცემულ
შემთხვევაში ნებადართული
გამოქვითვადი ხარჯების ოდენობა არ აღემატება 30 000 ლარს – 150 000 ლარის 20%-ს.

თავი XI
საგადასახადო ანგარიშგება
მუხლი 32. საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაცია
ფიზიკურ პირს, რომელსაც წარმოეშვა საშემოსავლო გადასახადის დეკლარირების ვალდებულება,
საგადასახადო ორგანოს საშემოსავლო გადასახადის შესახებ წლიურ დეკლარაციას წარუდგენს №II-04
დანართის ფორმით.
№II-04 დანართი (26.09.2011 N 505)

გადამხდელი

საშემოსავლო გადასახადის წლიური
დეკლარაცია
ნაწილი I
ფიზიკური პირი
მეწარმე ფიზიკური პირი

1
გვარი, სახელი

(შესაბამისი უჯრა აღნიშნეთ „V” ნიშნით)
2

საიდენტიფიკაციო
ნომერი

4

დეკლარაციის სახე: პირველადი

6

მისამართი

7

ეკონომიკური საქმიანობის კოდი

8

საქმიანობის შეწყვეტის თარიღი

3

გადამხდელის პირადი
ნომერი

შესწორებული

5

ს/წელი

9

წარედგინება:
ნაწილი II
(ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ)

10

დეკლარაციის მიღების თარიღი

11

თანდართული დოკუმენტი

12

რეგისტრაციის ნომერი

13

დეკლარაციის მიმღების გვარი, სახელი

14

დეკლარაციის მიმღების ხელმოწერა

ფურცელზე

ნაწილი III
საშემოსავლო გადასახადის გაანგარიშება (ლარი)
ერთობლივი შემოსავალი
მათ შორის:
საქართველოს ფარგლებს გარეთ მიღებული

15
16

საანგარიშო
პერიოდის
დასაწყისისათვის
არსებული 17
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები
საანგარიშო
პერიოდის
ბოლოსათვის
არსებული
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები
გამოქვითვები სულ
მათ შორის:
–
გამოქვითვას
დაქვემდებარებული 20
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები
– ელექტროენერგია
21
– გაცემული ხელფასი
22
– კრედიტის (სესხის) პროცენტები
23
– საამორტიზაციო ანარიცხები
24
–სრულად გამოქვითული 1000 ლარამდე ღირებულების 25
ძირითადი საშუალებები
–სრულად
გამოქვითული
ძირითადი
საშუალებების 26
ღირებულება
– ძირითადი საშუალებების რემონტის ხარჯები
27
– სხვა გამოქვითვები
28
– ჯამი
– საქართველოს წყაროდან მიღებული და გადახდის
წყაროსთან დაბეგრილი შემოსავალი
მათ შორის, ხელფასის სახით მიღებული
- დაბეგვრისაგან გათავისუფლებული შემოსავალი

18
19

29
31
32
33

30

-წინა წლების ზარალი, რომელიც ექვემდებარება გამოქვითვას
შემოსავალი,
რომელიც
ექვემდებარება
დაბეგვრას
საქართველოს
საგადასახადო კოდექსით დადგენილი საშემოსავლო გადასახადის
განაკვეთით
საშემოსავლო გადასახადი კანონმდებლობით დადგენილი ჩათვლების
გარეშე
გადახდის წყაროსთან დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც
ექვემდებარება ჩათვლას
კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი

34
35

36

37

38

დაბრუნებას დაქვემდებარებული გადასახადი

39

კაპიტალიზებადი ხარჯი

40

დეკლარაციაში მოცემული მონაცემების უტყუარობას და სისრულეს ვადასტურებ:
41
42
43

გადამხდელის გვარი, სახელი
გადამხდელის ხელმოწერა
ხელმოწერის თარიღი

შენიშვნა:
დეკლარაციის 37-ე და 39-ე უჯრები ივსება ფიზიკური პირის მიერ, რომელიც დეკლარაციას წარადგენს
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 153-ე მუხლის მე-4 და 134-ე მუხლის მე-3 ნაწილების შესაბამისად,
ხოლო მეწარმე ფიზიკური პირების მიერ 132-ე მუხლის მე-3 და 133-ე მუხლის მე-3 ნაწილების შესაბამისად,
გადასახადის გადაანგარიშების და დაბრუნების მოთხოვნით.
მუხლი 33. საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაციის შევსება
1. დეკლარაციის პირველ ნაწილში აისახება ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის რეკვიზიტების,
დეკლარაციის ტიპის (პირველადი/შესწორებული) და საანგარიშო პერიოდის შესახებ.
2. დეკლარაციის ყველა გვერდზე მიეთითება გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი, ამასთან,
დეკლარაციაში ასახული მონაცემების უტყუარობა და სისრულე ხელმოწერით დასტურდება გადასახადის
გადამხდელის მიერ თარიღის (რიცხვი, თვე, წელი) მითითებით.
3. დეკლარაციის II ნაწილი ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ და აისახება ინფორმაცია საგადასახადო
ორგანოში დეკლარაციის წარდგენისა და რეგისტრაციის შესახებ.
4. იმ შემთხვევაში, თუ დასახელებულ დეკლარაციის უჯრებში აუცილებელი გახდება განსხვავებული
მონაცემების შეტანა, გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია დეკლარაციაში გააკეთოს სათანადო
შენიშვნა.
5. დეკლარაციის III ნაწილის:
ა) მე-15 უჯრაში მიეთითება – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-100 მუხლით დადგენილი
ნორმებით განსაზღრული ერთობლივი შემოსავალი, რომელიც მიიღება საანგარიშო პერიოდში ნებისმიერი
ფორმით ან/და საქმიანობით (გარდა საქართველოს საწარმოს მიერ გაცემული და გადახდის წყაროსთან
დაბეგრილი დივიდენდისა, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 130-ე მუხლის მე-4 და მე-5 ნაწილების
შესაბამისად მიღებული დივიდენდებისა და 131-ე მუხლის მე-5 და მე-6 ნაწილების შესაბამისად
მიღებული პროცენტებისა), მათ შორის, შემოსავალი, რომელიც საქართველოს საგადასახადო
კანომდებლობით გათავისუფლებულია საშემოსავლო გადასახადისგან. ამასთან, როცა დეკლარაციას
ავსებს არარეზიდენტი ფიზიკური პირი დაკავებული თანხების დაბრუნების მოთხოვნით, დეკლარაციის
მე-15 უჯრაში შეიტანება მხოლოდ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 134-ე მუხლის პირველი
ნაწილის „გ”, „ დ” და „ე” ქვეპუნქტების შესაბამისად საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული
შემოსავლები;
ბ) მე-16 უჯრაში – რეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ საქართველოს ფარგლებს გარეთ მიღებული
შემოსავალი;

გ) მე-17 და მე-18 უჯრებში – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 145-ე მუხლის მე-2 ნაწილის
შესაბამისად სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობათა ღირებულება, შესაბამისად საანგარიშო პერიოდის
დასაწყისისათვის და საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის;
დ) მე-19 უჯრაში – მე-15 უჯრაში ასახული ერთობლივი შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული და
გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები (გარდა კაპიტალიზებადი და საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 106-ე მუხლით განსაზღვრული ხარჯებისა), მათ შორის:
დ.ა)
მე-20
უჯრაში
–
საანგარიშო
პერიოდში
გამოქვითვას
დაქვემდებარებული
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ღირებულება. მათ შორის, ეკონომიკური საქმიანობისათვის
გამოყენებული უსასყიდლოდ მიღებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა;
დ.ბ) 21-ე უჯრაში – საანგარიშო პერიოდში გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება;
დ.გ) 22-ე უჯრაში – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის შესაბამისად ხელფასის
სახით ფაქტობრივ განაცემებზე (სარგებელზე) გაწეული ხარჯი;
დ.დ) 23-ე უჯრაში – პროცენტები კრედიტისათვის (სესხისათვის), საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 107-ე მუხლის შეზღუდვის გათვალისწინებით;
დ.ე) 24-ე უჯრაში – საამორტიზაციო ანარიცხები ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური
აქტივების მიხედვით, რომელიც გამოიანგარიშება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 113-ე, 114-ე და
119-ე მუხლების შესაბამისად;
დ.ვ) 25-ე უჯრაში – საანგარიშო წლის განმავლობაში 1000 ლარამდე ღირებულების ამორტიზაციას
დაქვემდებარებული ძირითადი საშუალებების ღირებულება, რომელიც საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 111-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით ექვემდებარება ერთობლივი შემოსავლიდან გამოქვითვას
ექსპლოატაციაში გადაცემისას;
დ.ზ) 26-ე უჯრაში – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 112-ე მუხლის მიხედვით საგადასახადო
წლის განმავლობაში 100-პროცენტიანი ამორტიზაციის დარიცხვის გზით სრულად გამოქვითული
ამორტიზაციას დაქვემდებარებული და ექსპლუატაციაში შესული ძირითადი საშუალებების ღირებულება.
ამასთან, სრულად გამოქვითვის უფლება არ ვრცელდება ლიზინგით გაცემულ და ისეთ ძირითად
საშუალებებზე, რომლებიც არ ექვემდებარება ამორტიზაციას;
დ.თ) 27-ე უჯრაში – საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 111-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თითეულ
ჯგუფში შემავალი, ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული ძირითადი საშუალების რემონტის
ხარჯები, რომლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საანგარიშოს წინა საგადასახადო წლის ბოლოსათვის
შესაბამისი ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის 5 პროცენტს. ამასთან, თუ გადასახადის გადამხდელი
ძირითადი საშუალებების გამოქვითვისას იყენებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 112-ე მუხლის
ნორმას, მაშინ ძირითადი საშუალებების აღნიშნული ნაწილისათვის რემონტის ხარჯებთან მიმართებაში
5-პროცენტიანი შეზღუდვის წესი არ გამოიყენება;
დ.ი) 28-ე უჯრაში – გამოქვითვას დაქვემდებარებული ნებისმიერი ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია
შემოსავლის მიღებასთან და არ არის ასახული სხვა უჯრებში, როგორიცაა:
დ.ი.ა) სადაზღვევო შენატანების ხარჯები, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 118-ე მუხლის
შესაბამისად;
დ.ი.ბ) წარმომადგენლობითი ხარჯები, რომლებიც განისაზღვრება საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის მე-8 მუხლის 33-ე ნაწილის მიხედვით. ამასთან, მისი ოდენობა საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 116-ე მუხლის შესაბამისად არ უნდა აღემატებოდეს საგადასახადო წლის განმავლობაში
მიღებული ერთობლივი შემოსავალის 1 პროცენტს;
დ.ი.გ) სამეცნიერო-კვლევითი, საპროექტო და საცდელ-საკონსტრუქტორო მომსახურების ხარჯები,
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 110-ე მუხლის მიხედვით;
დ.ი.დ) რეალიზებულ საქონელთან ან მომსახურებასთან დაკავშირებული უიმედო ვალები,
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 108-ე მუხლის შეზღუდვების გათვალისწინებით;
დ.ი.ე) ბიოლოგიურ აქტივზე ფაქტობრივად გაწეული ხარჯი;
დ.ი.ვ) გამოქვითვას დაქვემდებარებული სხვა ხარჯი;
ე) 29-ე უჯრაში – მე-17 და მე-19 უჯრებში ასახულ მონაცემთა ჯამი;
ვ) 30-ე უჯრაში – მე-15 და მე-18 უჯრებში ასახულ მონაცემთა ჯამი;
ზ) 31-ე უჯრაში – ერთობლივ შემოსავალში (უჯრა 15) შეტანილი საქართველოში არსებული წყაროდან
მიღებული და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 154-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად

გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი შემოსავლები. ამასთან, აღნიშნულ უჯრაში არ შეიტანება საქართველოს
ფარგლებს გარეთ მიღებული შემოსავლი, აგრეთვე საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული და
გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი იმ პირთა შემოსავალი, რომლებიც დაკავებული გადასახადის
დაბრუნების მოთხოვნით ავსებენ დეკლარაციას.
თ) 32-ე უჯრაში – დეკლარაციის 31-ე უჯრაში ასახული საქართველოში არსებული წყაროდან ხელფასის
სახით მიღებული და გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი შემოსავალი;
ი) 33-ე უჯრაში – საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით საშემოსავლო
გადასახადით დაბეგვრისაგან გათავისუფლებული შემოსავალი და დაბეგვრისაგან გათავისუფლებული
დასაბეგრი შემოსავალი;
კ) 34-ე უჯრაში – წინა წლების აუნაზღაურებელი ზარალი, რომელიც ექვემდებარება გამოქვითვას,
მაგრამ არა უმეტეს წინა 5 საგადასახადო წლის ზარალისა, უჯრის შევსებისას გაითვალისწინება
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 121-ე მუხლით დაწესებული ნორმები;
ლ) 35-ე უჯრაში – შემოსავალი, რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას (საქართველოს საგადასახადო
კოდექსით დადგენილი განაკვეთით) მიიღება: 30-ე უჯრაში ასახულ მონაცემს გამოკლებული 29-ე უჯრაში
ასახული მონაცემი, გამოკლებული 31-ე უჯრაში ასახული მონაცემი, გამოკლებული დაბეგვრისაგან
გათავისუფლებული შემოსავალი (უჯრა 33) და გამოკლებული წინა საანგარიშო წლების ზარალი (უჯრა
34). მათ შორის:
მ) 36-ე უჯრაში – საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც მიიღება 36-ე უჯრაში ასახული დასაბეგრი
თანხის საშემოსავლო გადასახადის დადგენილ განაკვეთზე გამრავლებით.
ნ) 37-ე უჯრაში – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 154-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით,
საქართველოში გადახდის წყაროსთან დაკავებული და ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადის თანხა, თუ
დეკლარაცია ივსება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 153-ე მუხლის მე-4, 132-ე მუხლის მე-3, 133-ე
მუხლის მე-3 და 134-ე მუხლის მე-3 ნაწილების შესაბამისად, გადასახადის გადაანგარიშების ან დაბრუნების
მოთხოვნით. ამასთან, გათვალისწინებული უნდა იქნეს, რომ დეკლარაციის 37-ე უჯრაში აისახება გადახდის
წყაროსთან დაკავებული ის გადასახადები, რომელზეც არსებობს გადახდის დამადასტურებელი საბუთი;
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ო) 38-ე უჯრაში – კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც მიიღება 36-ე და 37-ე უჯრების
მონაცემთა დადებითი სხვაობით;
პ) 39-ე უჯრაში – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 153-ე მუხლის მე-4, 132-ე მუხლის მე-3, 133-ე
მუხლის მე-3 და 134-ე მუხლის მე-3 ნაწილების შესაბამისად, დაკავებული გადასახადის დაბრუნების
მოთხოვნით, ფიზიკური პირის (მათ შორის, მეწარმე ფიზიკური პირი) მიერ წარდგენილი დეკლარაციით
განსაზღვრული დასაბრუნებელი გადასახადის ოდენობა, რომელიც მიიღება დეკლარაციის 36-ე და 37-ე
უჯრებში ასახულ მონაცემთა სხვაობით, იმ პირობით, რომ 37-ე უჯრაში ასახული საქართველოში გადახდის
წყაროსთან დაკავებული გადასახადის თანხა აღემატება დეკლარაციის 36-ე უჯრაში გამოანგარიშებულ
საშემოსავლო გადასახადის თანხას; (26.09.2011 N 505)
ჟ) მე-40 უჯრაში – კაპიტალიზირებადი ხარჯები.
მუხლი .34. საქართველოში არსებული დიპლომატიური სტატუსის მქონე საერთაშორისო
ორგანიზაციების მიერ საქართველოს მოქალაქეებზე გადახდილი ანაზღაურების დაბეგვრა
1.
უცხოეთის
დიპლომატიური
წარმომადგენლობები
და
უცხოეთის
დიპლომატიურ
წარმომადგენლობებთან გათანაბრებული საერთაშორისო ორგანიზაციას (შემდგომში–ორგანიზაცია) არ
ეკისრება საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული საგადასახადო აგენტის
ფუნქციის შესრულება, ამ ორგანიზაციის მიერ ფიზიკური პირებისთვის გადახდილი ანაზღაურების მიმართ.
2. ორგანიზაციას შეუძლია საგადასახადო ვალდებულების ცენტრალიზებულად შესრულების მიზნით
საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული საგადასახადო აგენტის ფუნქციები
შეასრულოს ნებაყოფლობით, რასაც აცნობებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის
სფეროში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – შემოსავლების სამსახურს (შემდგომში –
შემოსავლების სამსახური). ამასთან, თუ ორგანიზაცია ნებაყოფლობით შეასრულებს საგადასახადო
აგენტის ფუნქციებს, საგადასახადო ორგანოები არ გამოიყენებენ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის
XIII კარით განსაზღვრულ პასუხისმგებლობის ზომებს, მათ შორის, საგადასახადო სანქციებს. აღნიშნულ
შემთხვევაში საგადასახადო პასუხისმგებლობის სუბიექტებად მიჩნეულ უნდა იქნეს ის გადასახადის
გადამხდელი, ვის მაგივრადაც საგადასახადო აგენტმა შეასრულა საშემოსავლო გადასახადის დაკავებისა

და გადახდის ფუნქციები.
3. ორგანიზაციის მიერ შემოსავლების სამსახურისათვის წარსადგენ შეტყობინებას უნდა ერთვოდეს
დაქირავებული ფიზიკური პირის თანხმობა, მე-2 პუნქტით დადგენილი წესით გადასახადის გადახდის
შესახებ.
4. ორგანიზაციაში დაქირავებით მუშაობის შედეგად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101-ე
მუხლის შესაბამისად მიღებული ნებისმიერი საზღაური (სარგებელი) დაქირავებული პირის მიერ
საშემოსავლო გადასახადი გადახდას ექვემდებარება ყოველთვიურად, არა უგვიანეს საანგარიშო თვის
მომდევნო თვის 15 რიცხვისა.
5. გადასახადის გადამხდელის მოწმობის არმქონე ფიზიკური პირის მიერ ორგანიზაციისათვის
მომსახურების მიწოდებით მიღებულ შემოსავალზე საგადასახადო ვალდებულების შესრულება
მომსახურების მიმწოდებელ პირის ეკისრება საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით.
6. ორგანიზაციას არ წარმოექმნება რაიმე ფორმით საგადასახადო ანგარიშგების ვალდებულება ამ წესის
განსაზღვრული ანაზღაურების მიმართ.
7. დაქირავებული პირი ვალდებულია ყოველწლიურად, საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1
აპრილამდე წარუდგინოს საგადასახადო ორგანოს საშემოსავლო გადასახადის წლიური დეკლარაცია
(№II-04 დანართი). ამასთან, დაქირავებული პირი ვალდებულია საგადასახადო ორგანოს
მოთხოვნისთანავე წარუდგინოს ორგანიზაციის ბლანკზე გაცემული ოფიციალური საბუთის ორიგინალი,
რომელიც შეიცავს სათანადო აღნიშვნას პირისათვის გაცემული ანაზღაურების ოდენობის მითითებით – „
ხელფასი” ან „ მომსახურების კომპენსაცია”. აღნიშნულის გარდა, საბუთი უნდა შეიცავდეს ორგანიზაციის
უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერას, ორგანიზაციის ბეჭედს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში),
დაქირავებული ან მომსახურების მიმწოდებელი პირის სახელს, გვარს და პირად ნომერს პირადობის
მოწმობის მიხედვით.
8. ფიზიკური პირი, რომელიც იღებს ამ მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტებით გათვალისწინებულ
ანაზღაურებას, ვალდებულია დადგეს საგადასახადო აღრიცხვაზე საცხოვრებელი/საქმიანობის ადგილის
მიხედვით.
9. საგადასახადო აღრიცხვაზე ასაყვანად დაქირავებული პირი საგადასახადო ორგანოში წარადგენს
ორგანიზაციის ბლანკზე გაცემული ოფიციალური საბუთის ორიგინალს, რომელიც შეიცავს სათანადო
აღნიშვნას პირის მითითებით –
„დაქირავებულია”. აღნიშნულის გარდა საბუთი უნდა
შეიცავდეს ორგანიზაციის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერას, ორგანიზაციის ბეჭედს (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში), დაქირავებული პირის სახელს, გვარს და პირად ნომერს პირადობის მოწმობის
მიხედვით.
10. სარეგისტრაციო ინფორმაციაში ცვლილებების განხორციელებისას გადასახადის გადამხდელი –
ფიზიკური პირი ვალდებულია ცვლილებების განხორციელებიდან არა უგვიანეს 10 დღისა შესაბამისი
ცვლილებები შეიტანოს საკუთარ საგადასახადო სარეგისტრაციო მონაცემებში.
მუხლი 35. მემკვიდრეობით ან/და ჩუქებით მიღებული შემოსავლების დეკლარაცია
III და IV რიგის მემკვიდრეების მიერ საგადასახადო წლის განმავლობაში 150 000 ლარის ან მეტი
ღირებულების ქონების ჩუქებით ან/და მემკვიდრეობით მიღების შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს
აქტივის გადაცემიდან (რეგისტრაციიდან) არა უგვიანეს მომდევნო თვის 15 რიცხვისა წარედგინება
დეკლარაცია №II-05 დანართის ფორმით.

№II-05 დანართი
მემკვიდრეობით ან/და ჩუქებით მიღებული შემოსავლების დეკლარაცია
ნაწილი I
1

გადამხდელის პირადი ნომერი

2 დეკლარაციის ტიპი:
პირველადი
(შესაბამისი უჯრა აღნიშნეთ „ V „ ნიშნით)
3

დეკლარაციის
წარდგენის თარიღი

შესწორებული

4

5

აქტივების მიმღების გვარი და სახელი
მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონი
აქტივების დასახელება,

6

აქტივების მისამართი და აღწერილობა)

7

მატერიალური აქტივის მიმღების
ნათესაური კავშირი აქტივის
მესაკუთრესთან

II ნაწილი
ჩუქებით ან/და მემკვიდრეობით მიღებული მატერიალური აქტივის ფასი
(ღირებულება) (ლარი)
მატერიალური აქტივის ჩუქებასთან ან/და მემკვიდრეობის მიღებასთან
დაკავშირებული გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯი
დასაბეგრი შემოსავალი კანონმდებლობით დადგენილი შეღავათების
გათვალისწინებით
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადის თანხა საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად
მატერიალური აქტივის მიღების (რეგისტრაციის)თარიღი (რიცხვი, თვე,
წელი)
მიღებულ მატერიალურ აქტივებზე კუთვნილი გადასახადის გადახდის
ვადები

8
9
10
11
12
13 სავადო

თანხა

დეკლარაციაში ასახული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს
ვადასტურებ
გადამხდელის ხელის მოწერა ––––––––––––––––––––––––––
გადაჭრის ადგილი - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ნაწილი III
საგადასახადო ორგანოს აღნიშვნა:
დეკლარაცია წარმოდგენილია: ფოსტით
რეგისტრაციის
ნომერი

პირადად
წარმოდგენის
თარიღი

უფლებამოსილი პირის სახელი, გვარი - - - - - - -- - - - - (ხელმოწერა) - - - - - - - - - - - - მუხლი 36. მემკვიდრეობით ან/და ჩუქებით მიღებული შემოსავლების დეკლარაციის შევსება
1. დეკლარაციის პირველ ნაწილში აისახება ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის რეკვიზიტის,
დეკლარაციის ტიპის (პირველადი/შესწორებული) და საანგარიშო პერიოდის შესახებ.
2. დეკლარაციის ფორმის II ნაწილის გრაფებში აისახება:
ა) მე-8 გრაფაში – ჩუქებით ან/და მემკვიდრეობით მიღებული მატერიალური აქტივის ფასი
(ღირებულება) (ლარი) – განისაზღვრება საბაზრო ფასით, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-18
მუხლის მიხედვით;
ბ) მე-9 გრაფაში – მატერიალური აქტივის ჩუქებასთან ან/და მემკვიდრეობის მიღებასთან
დაკავშირებული გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

გ) მე-10 გრაფაში – დასაბეგრი შემოსავალი კანონმდებლობით დადგენილი შეღავათების
გათვალისწინებით. ამასთან, პირები, რომლებიც ეწევიან ეკონომიკურ საქმიანობას (მ.შ., დაქირავებულნი) ამ
დეკლარაციის შევსებისას არ გამოიყენებენ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 82-ე მუხლით
გათვალისწინებულ შეღავათებს (გარდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 82-ე მუხლის პირველი
ნაწილის „ი“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შეღავათისა). შეღავათების გამოყენების მიზნით საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 153-ე მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, მათ შეუძლიათ საგადასახადო ორგანოში
წარადგინონ დეკლარაცია გადასახადის გადაანგარიშებისა და ანაზღაურების მოთხოვნით; (1.03.2011 N 115)
დ) მე-11 გრაფაში – გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადის თანხა საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის შესაბამისად, რომელიც გამოითვლება დასაბეგრი შემოსავლის (მე-10 გრაფა) გამრავლებით
საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთზე;
ე) მე-12 გრაფაში – მატერიალური აქტივის მიღების (რეგისტრაციის) თარიღი -რიცხვი, თვე, წელი;
ვ) მე-13 გრაფაში – მიღებულ მატერიალურ აქტივებზე კუთვნილი გადასახადის გადახდის ვადები –
გაიწერება 2 წელზე შესაბამისი ვადებისა და თანხების მითითებით.
4. დეკლარაციაში ასახული მონაცემების სისწორე და უტყუარობა დასტურდება გადასახადის
გადამხდელის ხელმოწერით.
5. დეკლარაციის III ნაწილი ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ და გადაეცემა გადასახადის
გადამხდელს.
მუხლი 37. გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაცია
პირი საანგარიშო პერიოდის არა უგვიანეს მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, საგადასახადო ორგანოს
წარუდგენს დეკლარაციას საანგარიშო პერიოდის მიხედვით გაცემული შრომის ანაზღაურების თანხებისა
და დაკავებული გადასახადის შესახებ
№II-06 დანართის მიხედვით.

№II-06 დანართი
გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის
დეკლარაცია
ნაწილი I
1

გადახმდელის დასახელება

2

გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი

3

გადამხდელის (ფიზიკური პირი) პირადი ნომერი

4
დეკლარაციის
სახე:

6
7

პირველადი

შესწორებული

5

პერ
იო
დი

მისამართი:
რეზიდენტი
საწარმო

8

არარეზიდენტი საწარმო

9

მეწარმე ფიზიკური
პირი

(შესაბამისი უჯრა აღნიშნეთ „ V” ნიშნით)
10

წარედგინა:
(საგადასახადო ორგანო)
ნაწილი II
აღნიშვნა დეკლარაციის წარმოდგენის შესახებ (ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ)

11

დეკლარაციის მიღების თარიღი

12

თანდართული დოკუმენტები

13

რეგისტრაციის ნომერი

14

დეკლარაციის მიმღების გვარი, სახელი

15

დეკლარაციის მიმღების ხელმოწერა

გვერდზე

ცნობა დეკლარაციის წარმოდგენის შესახებ
(ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ გადამხდელის მოთხოვნის შემთხვევაში)
რეგისტრაციის ნომერი
გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი
დეკლარაცია ჩაიბარა
საგადასახადო ორგანოს მუშაკის სახელი, გვარი, ხელმოწერა
დეკლარაცია შედგენილია “––––––” გვერდზე. თანდართული დოკუმენტები „ –––––” გვერდზე

ნაწილი III (18.04.2012 N 122 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 მაისიდან)
თანხა
(ლარი)

განაცემის დასახელება
დაქირავებით მომუშავე ფიზიკურ პირებზე ხელფასის/სარგებლის (ფულადი,
ნატურალური) სახით გაცემული ანაზღაურება. მათ შორის:
ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (შეღავათების გამოკლებით)
რეზიდენტი ფიზიკური პირებისათვის გადახდილი როიალტი

16

17
18

გადასახადის გადამხდელის მოწმობის არმქონე ფიზიკურ პირებზე გადახდის
წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული განაცემები (გარდა პროცენტებისა)

19

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

20

ფიზიკურ პირებზე გაცემული დივიდენდები და გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას
დაქვემდებარებული პროცენტები
მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე გაწეული
მომსახურებისათვის გაცემული ანაზღაურება, რომელიც ექვემდებარება გადახდის
წყაროსთან დაბეგვრას (გარდა პროცენტებისა და დივიდენდისა), მათ შორის,
სსკ 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის:

21

22

„ გ” ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 10%);

23

„ დ” ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 4%);

24

„ ე” ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 10%).

25

გადახდის წყაროსთან დასაკავებელი საშემოსავლო გადასახადი (17,18,19,20,21,23,24,25
უჯრებში ასახული თანხების შესაბამისი საგადასახადო განაკვეთებზე ნამრავლის
ჯამი)

26

საწარმოებზე (ორგანიზაციებზე) გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას
დაქვემდებარებული განაცემები (შეღავათების ჩათვლით)

27

საწარმოებზე (ორგანიზაციებზე) გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას
დაქვემდებარებული განაცემები (შეღავათების გამოკლებით), მათ შორის:

28

ა)სსკ 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის:

„ გ” ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 10%);

29

„ დ” ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 4%);

30

„ ე” ქვეპუნქტით ( განაკვეთი 10%).

31

ბ) გაცემული დივიდენდები (განაკვეთი 5 %)

32

გ) პროცენტები (განაკვეთი 5 %)

33

საწარომებისათვის (ორგანიზაციებისათვის) გადახდის წყაროსთან დასაკავებელი
გადასახადი (29,30,31,32,33 უჯრებში ასახული თანხების შესაბამისი საგადასახადო
განაკვეთებზე ნამრავლის ჯამი)

34

ინფორმაციისათვის
გამოშვებული პროდუქციის (მომსახურების, შესრულებული სამუშაოს) ღირებულება
ფიზიკურ პირთა რიცხოვნობა, რომლებზეც გაცემულია მე–16 უჯრაში ასახული თანხა

35

არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიც არ უკავშირდება
მომსახურების ანაზღაურებას და არ ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას

37

ნაღდი ანგარიშსწორებით განხორციელებული ბრუნვა. მათ შორის:

38

საკონტროლო–სალარო აპარატების საშუალებით

39
40

მაქსიმალური ხელფასი

36

მინიმალური ხელფასი
ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსათვის

41

საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა

43

პირთა რაოდენობა რომელზეც გაცემულია 43-ე უჯრაში ასახული თანხა

44

42

დეკლარაციის დანართი „ა“ (18.04.2012 N 122 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 მაისიდან)
საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული განაცემები
შემოსავლის
მიმღებ პირთა
დასახელება გაცემის განაცემის
თარიღი
სახე

1
1

2

3

რეზიდენტ ფიზ.პირებზე
განაცემები:
1.1

დაქირავებით მომუშავე
ფიზიკური პირები

1.2

გადასახადის
გადამხდელის მოწმობის
არმქონე ფიზ.პირები,
რომლებიც ეწევიან
მომსახურებას

1.3 სხვა ფიზიკური პირები

4

5

წყაროსთან
დასაკავებელ გადასახა
განაცემის შეღავათის
ი
დი
ოდენობა ოდენობა
გადასახადის (ლარი)
განაკვეთი

6

7

8

9

2

რეზიდენტ
საწარმოებზე(ორგანიზაციებ
ზე) განაცემები:

3

არარეზიდენტებზე
განაცემები:
3.1 ოფშორულ ქვეყნებში
რეგისტრირებული
პირები

3.2 საქართველოში
მუდმივი
დაწესებულების
არმქონე სხვა
არარეზიდენტი
იურიდიული პირები
3.3 საქართველოში
მუდმივი
დაწესებულების
არმქონე არარეზიდენტი
ფიზიკური პირები

დეკლარაციის დანართი „ ბ”
2008 წლის პირველ იანვრამდე პერიოდებში გაუცემელ ანაზღაურებებზე დარიცხული სოციალური
გადასახადის გაანგარიშება
დასახელება
თანხა
2008 წლის პირველ იანვრამდე პერიოდებზე გაუცემელი
1
ანაზღაურებები, რომლზეც დარიცხულია სოციალური
გადასახადი.
2008 წლის პირველ იანვრამდე გაუცემელი ანაზღაურებიდან
მის შემდეგ პერიოდებში გაცემულია
მათ შორის:
საანგარიშო პერიდში
სოციალური გადასახადი საანგარიშო პერიოდში გაცემულ
ანაზარაურებაზე (უჯრა 3X20%)

2

3
4

საანგარიშო პერიოდის განაცემების შესახებ ინფორმაცია
გაცემის თარიღი
განაცემის სახე

თანხა

1

3

2

სოციალური
გადასახადი
4

სულ
დანართში მოცემული მონაცემების სისრულეს და უტყუარობას ვადასტურებ:
გადასახადის გადამხდელის
ხელმოწერა

დეკლარაციის დანართი „გ“(18.04.2012 N 122 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 მაისიდან)
დაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე დაბრუნებული გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი და
დეკლარირებული საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება აღდგენას
№

დაქირავებული ფიზიკური
პირისათვის დაბრუნებული
საშემოსავლო გადასახადის
ოდენობა

დაკავების საანგარიშო
პერიოდი

დაბრუნების თარიღი

მუხლი 38. გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციის შევსება
1. დეკლარაციის პირველ ნაწილში აისახება ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის რეკვიზიტის,
დეკლარაციის ტიპის (პირველადი/შესწორებული) და საანგარიშო პერიოდის შესახებ.
2. დეკლარაციის ყველა გვერდზე მიეთითება გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი, ამასთან,
დეკლარაციაში ასახული მონაცემების უტყუარობა და სისრულე ხელისმოწერით დასტურდება
გადასახადის გადამხდელის მიერ თარიღის (რიცხვი, თვე, წელი) მითითებით.
3. დეკლარაციის II ნაწილი ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ და აისახება ინფორმაცია
საგადასახადო ორგანოში დეკლარაციის წარდგენისა და რეგისტრაციის შესახებ.
4. იმ შემთხვევაში, თუ დასახელებულ დეკლარაციის უჯრებში აუცილებელი გახდება განსხვავებული
მონაცემების შეტანა, გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია აღნიშნულზე დეკლარაციაში გააკეთოს
სათანადო შენიშვნა.
5. ცნობა დეკლარაციის წარმოდგენის შესახებ ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის
გადამხდელის მოთხოვნის შემთხვევაში.
6. დეკლარაციის III ნაწილის:
ა) მე-16 უჯრაში მიეთითება – საანგარიშო თვეში დაქირავებით მომუშავე ფიზიკურ პირებზე
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის შესაბამისად ფულადი და ნატურალური ფორმით
გაცემული ანაზღაურება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 82-ე მუხლით დაწესებული შეღავათების
გარეშე;
ბ) მე-17 უჯრაში – საანგარიშო თვეში დაქირავებით მომუშავე ფიზიკურ პირებზე საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის შესაბამისად ფულადი და ნატურალური ფორმით გაცემული
გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული ანაზღაურება (საქართველოს საგადასახადო
კანონმდებლობით დაწესებული შეღავათების გამოკლებით);
გ) მე-18 უჯრაში – რეზიდენტ ფიზიკური პირებისათვის გადახდილი როიალტი; (18.04.2012 N 122)
დ) მე-19 უჯრაში – გადასახადის გადამხდელის მოწმობის არმქონე ფიზიკურ პირებზე გადახდის
წყაროსთან დაბეგვრას დაქვემდებარებული განაცემები (გარდა პროცენტისა), როგორიცაა გაწეული
მომსახურებისათვის გაცემული ანაზღაურების (სარგებლის) ღირებულება; გადასახადის გადამხდელის
მოწმობის არმქონე ამხანაგობის წევრ ფიზიკურ პირებზე განაწილებული მოგება; უსასყიდლოდ
გადაცემული ქონების ღირებულება; „ფასიანი ქაღალდევის ბაზრის შესახებ” საქართველოს კანონის მ-2
მუხლის 26-ე პუნქტით გათვალისწინებული საბროკერო კომპანიის მიერ გაცემული ფასიანი ქაღალდების
რეალიზაციის მიღებული ნამეტი;
ე) მე-20 უჯრაში – არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომლებიც არ
უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და ამასთან, ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან
გადასახადის დაკავებას, როგორიცაა სტიპენდია, გარდა სახელმწიფო სტიპენდიისა; პენსია, გარდა იმ
პენსიისა, რომელიც გაიცემა სახელმწიფო სოციალური უზრუნველყოფის სისტემაში; აგრეთვე, სათამაშო
ბიზნესის მომწყობ პირთა მიერ ფიზიკურ პირებზე გაცემული მოგებები), გარდა დივიდენდებისა და
ანაბრებზე გაცემული პროცენტებისა;

ვ) 21-ე უჯრაში – ფიზიკურ პირებზე გაცემული დივიდენდები და გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას
დაქვემდებარებული პროცენტები;
ზ) 22-ე უჯრაში – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 134-ე მუხლის შესაბამისად, მუდმივი
დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე გაწეული მომსახურებისათვის გაცემული
ანაზღაურება, რომელიც ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას, გარდა პროცენტებისა და
დივიდენდებისა;
თ) 23-ე უჯრაში – 22-ე უჯრაში ასახული თანხის ის ნაწილი, რომელიც გადახდის წყაროსთან
ექვემდებარება სსკ 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ გ” პუნქტის შესაბამისად 10%-იან დაბეგვრას;
ი) 24-ე უჯრაში – 22-ე უჯრაში ასახული თანხის ის ნაწილი, რომელიც გადახდის წყაროსთან
ექვემდებარება 4 %-იან დაბეგვრას საქართველოს საგადსახადო კოდექსის 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის
„ დ”პუნქტების შესაბამისად;
კ) 25-ე უჯრაში – 22-ე უჯრაში ასახული თანხის ის ნაწილი რომელიც გადახდის წყაროსთან
ექვემდებარება 10%-იან დაბეგვრას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის
„ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად; (18.04.2012 N 122 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 მაისიდან)
ლ) 26-ე უჯრაში – საანგარიშო თვეში გადახდის წყაროსთან დაკავებას დაქვემდებარებული
საშემოსავლო გადასახადის ოდენობა, რომელიც გამოიანგარიშება შესაბამისი საგადასახადო
პერიოდისათვის მოქმედი საშემოსავლო გადასხადის განაკვეთების მიხედვით;
მ) 27-ე უჯრაში – საწარმოებზე (ორგანიზაციებზე) გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას
დაქვემდებარებული განაცემები, შეღავათების გაუთვალისწინებლად;
ნ) 28-ე უჯრაში – განაცემები (რეზიდენტ იურიდიულ პირებზე, ორგანიზაციებზე და არარეზიდენტ
საწარმოებზე, რომლებიც იბეგრება გადახდის წყაროსთან საგადასახადო კანონმდებლობით დაწესებული
შეღავათების გათვალისწინებით;
ო) 29-ე უჯრაში – 28-ე უჯრაში ასახული თანხის ის ნაწილი, რომელიც ექვემდებარება 10%-იანი
განაკვეთით დაბეგვრას;
პ) 30-ე უჯრაში – 28-ე უჯრაში ასახული თანხის ის ნაწილი, რომელიც ექვემდებარება 4%-იანი
განაკვეთით დაბეგვრას;
ჟ) 31-ე უჯრაში –28-ე უჯრაში ასახული თანხის ის ნაწილი, რომელიც ექვემდებარება 10%-იანი
განაკვეთით დაბეგვრას; (18.04.2012 N 122 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 მაისიდან)
რ) 32-ე უჯრაში – 28-ე უჯრაში ასახული თანხის ის ნაწილი (დივიდენდი), რომელიც ექვემდებარება
5%-იანი განაკვეთით დაბეგვრას;
ს) 33-ე უჯრაში - 28-ე უჯრაში ასახული თანხის ის ნაწილი (პროცენტები), რომელიც ექვემდებარება
5%-იანი განაკვეთით დაბეგვრას;
ტ) 34-ე უჯრაში – გადახდის წყაროსთან საწარმოებისათვის (ორგანიზაციებისათვის) დასაკავებელი
გადასახადი, რომელიც გამოიანგარიშება შესაბამისი საგადასახადო პერიოდისათვის მოქმედი გადასახადის
განაკვეთების მიხედვით;
უ) 35-ე უჯრაში – საანგარიშო პერიოდში გამოშვებული პროდუქციის (შესრულებული სამუშაოს,
მომსახურების) ღირებულება (სტატისტიკური ანგარიშების მიხედვით);
ფ) 36-ე უჯრაში – ფიზიკურ პირთა რიცხოვნობა, რომელზეც გაცემულია მე-16 უჯრაში ასახული თანხა;

(18.04.2012 N 122 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 მაისიდან)
ქ) 37-ე უჯრაში – არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიც არ უკავშირდება
მომსახურების ანაზღაურებას და ამასთან, არ ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (დახმარება,
სწავლის, მკურნალობის ანაზღაურება და სხვა);
ღ) 38-ე და 39 უჯრებში – აისახება ნაღდი ანგარიშსწორებით განხორციელებული ბრუნვა, მათ შორის,
საკონტროლო-სალარო აპარატის საშუალებით განხორციელებული;
შ) მე-40 და 41-ე უჯრაში – საანგარიშო პერიოდში შესაბამისად დაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე
გაცემული მაქსიმალური და მინიმალური ხელფასის ოდენობა.
ჩ) 42-ე უჯრაში - ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსათვის; (18.04.2012 N 122 ამოქმედდეს 2012 წლის 1

მაისიდან)
ც) 43-ე უჯრაში - საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა;(18.04.2012 N 122 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 მაისიდან)
ძ) 44-ე უჯრაში - პირთა რაოდენობა რომელზეც გაცემულია 43-ე უჯრაში ასახული თანხა. (18.04.2012 N

122 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 მაისიდან)

7. დეკლარაციის დანართი „ა“-ს უჯრებში მონაცემები აისახება უჯრების დასახელებების (შინაარსის)
შესაბამისად, ამასთან: (18.04.2012 N 122 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 მაისიდან)
ა) მე-3 სვეტში აისახება შემოსავლის მიმღებ პირთა (გარდა რეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული
პირებისა) დასახელება;
ბ) მე-4 სვეტში აისახება ანაზღაურების გაცემის კონკრეტული თარიღი, ამასთან ხელფასის არაფულადი
ფორმით ანაზღაურებისას ანაზღაურების გაცემის თარიღად ჩაითვლება თვის ბოლო რიცხვი;
გ) მე-5 სვეტში აისახება განაცემის სახე (ხელფასი, დივიდენდი, პროცენტი, ნივთ-მოგება, მომსახურების
ანაზღაურება, სტიპენდია, ამხანაგობის დასაბეგრი მოგების (შემოსავლის) წილის მფლობელზე, რომელიც არ
არის რეგისტრირებული გადასახადის გადამხდელად საგადასახადო ორგანოში, გაცემული მისი წილის
შესაბამისი შემოსავალი და სხვა);
დ) მე-6 სვეტში აისახება განაცემის ოდენობა (თანხა);
ე) მე-7 სვეტში აისახება შეღავათის ოდენობა (თანხა);
ვ) მე-8 სვეტში აისახება წყაროსთად დასაკავებელი გადასახადის განაკვეთი;
ზ) მე-9 სვეტის ჯამი უნდა შეესაბამებოდეს დეკლარაციის III ნაწილის 26-ე და 34-ე უჯრებში ასახული
თანხების ჯამს.
8. დეკლარაციის „ბ” დანართს ავსებს გადასახადის გადამხდელი, რომელსაც 2008 წლის 1 იანვრამდე
პერიოდებზე, გაუცემელ ანაზღაურებებზე დარიცხული სოციალური გადასახადის გადახდის და
დეკლარირების ვალდებულებები წარმოეშვება 2008 წლის 1 იანვრის შემდგომ პერიოდებში და მასში
აისახება:
ა) პირველ უჯრაში – 2008 წლის 1 იანვრამდე გაუცემელი მთლიანი ანაზღაურების ოდენობა, რომელზეც
დარიცხულია სოციალური გადასახადი:
ბ) მე-2 უჯრაში – პირველ უჯრაში ასახული გაუცემელი ანაზღაურებებიდან 2008 წლის 1 იანვრის
შემდგომ პერიოდებში გაცემული ანაზღაურების ოდენობა ნაზარდი ჯამით;
გ) მე-3 უჯრაში – საანგარიშო თვეში გაცემული ანაზღაურების ოდენობა;
დ) მე-4 უჯრაში – კუთვნილი სოციალური გადასახადი, რომელიც მიიღება მე-3 უჯრაში ასახული
თანხის 20%-ზე გამრავლებით;
ე) „საანგარიშო თვის განაცემების შესახებ ინფორმაცია” აღინიშნება 1-4 სვეტებში, ხოლო სტრიქონში „სულ” - შესაბამისად მე-3 და მე-4 სვეტების ჯამი.
9. დეკლარაციის დანართი „გ“–ში აისახება გადახდის წყაროსთან ხელფასის სახით მიღებულ
შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების ფაქტობრივად დადგენით დაქირავებულ ფიზიკურ
პირებზე დაბრუნებული გადახდის წყაროსთან დაბეგრილი და დეკლარირებული საშემოსავლო გადასახადი,
რომელიც ექვემდებარება აღდგენას, ფიზიკურ პირ(ებ)ზე თანხის დაბრუნების თვის ბოლო რიცხვის
მდგომარეობით. (18.04.2012 N 122 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 მაისიდან)
მუხლი 39. ინფორმაციის წარდგენა
1. პირს, რომელსაც ევალება გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება და შემოსავლების მიმღები
პირის შესახებ გადასახადის დაკავების თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე საგადასახადო ორგანოსათვის
ინფორმაციის წარდგენა, ასეთი ინფორმაცია შესაძლებელია წარდგენილ იქნეს №II-07 დანართის ფორმით.

(9.07.2012 N 228)
2.საერთაშორისო საწარმოს სტატუსის არმქონე და საქართველოს კანონმდებლობით რეგისტრირებული
გადასახადის გადამხდელის, აგრეთვე, საერთაშორისო საწარმოს მიერ მომსახურების გაწევის/მიღების
შესახებ ინფორმაცია შესაძლებელია წარდგენილი იქნეს №II-08 დანართის ფორმით.

დანართი: №II-07 (9.07.2012 N 228)
ინფორმაცია
საანგარიშო თვის მიხედვით განაცემებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ
1

გადამხდელის სადენტიფიციო ნომერი
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№
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დასახელება

2
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დაკავებულ
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საერთაშორისო
ხელშეკრულების
საფუძველზე
გათავისუფლებას
ან შემცირებას
დაქვემდებარებუ
ლი გადასახადის
თანხა
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9

განაცემი

საიდენტ
იფიკაციო
ნომერი
(პირადი
ნომერი)

პირის
რეზიდე-ნ
ტობა
(ქვეყანა)

სახე

4

5

6

თანხა
(ლარი)

7

გადასახადის გადამხდელის ხელმოწერა
ხელმოწერის თარიღი

დანართი №II–08
ინფორმაცია
მომსახურების გაწევის/მიღების შესახებ
საერთაშორისო საწარმოს დასახელება
საერთაშორისო საწარმოს
საიდენტიფიკაციო ნომერი
საერთაშორისო საწარმოს სტატუსის არმქონე
გადასახადის გადამხდელის დასახელება
საერთაშორისო საწარმოს სტატუსის არმქონე
გადასახადის გადამხდელის
საიდენტიფიკაციო ნომერი
გაწეული მომსახურების სახე
გაწეული მომსახურების ღირებულება
მომსახურების გაწევის პერიოდი
დანართის შევსების თარიღი
გადასახადის გადამხდელის ხელმოწერა
ხელმოწერის თარიღი
მუხლი 391. გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების მიზნით
დაქირავებულ პირზე ცნობის გაცემის წესი (5.09.2011 N 460)
1. ამ მუხლით გათვალისწინებული წესის მიხედვით, ცნობა საგადასახადო შეღავათით სარგებლობის
შესახებ (შემდგომში – ცნობა) (დანართი №II-082) საგადასახადო ორგანოს მიერ გაიცემა საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 82-ე მუხლის მე-5 ნაწილის შესაბამისად და უფლებას აძლევს დაქირავებულს
ისარგებლოს კუთვნილი საგადასახადო შეღავათით გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე.

2. ცნობა გამოიყენება მხოლოდ ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავლებზე საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 82-ე მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრული შეღავათების გავრცელებისას. ამასთან, იგი არ
წარმოადგენს საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეღავათის უფლების
დამადასტურებელ დოკუმენტს. შესაბამისად, შეღავათის გამოყენების მიზნით ამ პუნქტით
გათვალისწინებულმა დაქირავებულმა პირებმა დამქირავებელს (საგადასახადო აგენტს) ცნობასთან ერთად
უნდა წარუდგინონ შეღავათით სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი. ეს პირები არიან:
ა) ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, აგრეთვე მკვეთრად და მნიშვნელოვნად
გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი;
ბ) მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლების მონაწილე
საქართველოს მოქალაქე;
გ) პირი, რომელსაც მინიჭებული აქვს „ქართვლის დედის“ საპატიო წოდება;
დ) მარტოხელა დედა;
ე) პირი, რომელმაც იშვილა ბავშვი (შვილად აყვანიდან 1 წლის განმავლობაში);
ვ) პირი, რომელმაც მინდობით აღსაზრდელად აიყვანა ბავშვი;
ზ) მაღალმთიან რეგიონში მცხოვრები მრავალშვილიანი (რომლის კმაყოფაზეა 18 წლამდე ასაკის სამი ან
სამზე მეტი შვილი), აგრეთვე ერთი ან ორშვილიანი (რომლის კმაყოფაზეა 18 წლამდე ასაკის ერთი ან ორი
შვილი) პირი.
3. ცნობა დაქირავებულს უფლებას აძლევს საგადასახადო წლის მიხედვით ისარგებლოს კუთვნილი
საგადასახადო შეღავათით მხოლოდ ერთი დამქირავებლიდან (საგადასახადო აგენტიდან) მიღებული
შემოსავლების მიხედვით. ერთზე მეტი სამუშაო ადგილის შემთხვევაში გადახდის წყაროს, სადაც უნდა
გავრცელდეს კუთვნილი საგადასახადო შეღავათი, განსაზღვრავს დაქირავებული.
4. დაქირავებულმა პირმა ცნობის მისაღებად წერილობითი განცხადებით (დანართი №II-081) უნდა
მიმართოს საგადასახადო ორგანოს. ამასთან, თუ ფიზიკური პირი (დაქირავებული) იცვლის სამუშაო ადგილს
ან სურვილი აქვს სხვა დამქირავებელთან (საგადასახადო აგენტთან) გამოიყენოს საგადასახადო
კანონმდებლობით მინიჭებული შეღავათი, ახალი ცნობის ასაღებად საგადასახადო ორგანოსათვის
წარდგენილ განცხადებას (დანართი №II-081) უნდა დაურთოს შესაბამისი სამუშაო ადგილიდან გაცემული
შეტყობინება (დანართი №II-083) გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების
უფლების შეწყვეტის თაობაზე. საგადასახადო ორგანო ვალდებულია განცხადების მიღებიდან სამი დღის
ვადაში გასცეს ცნობა გადახდის წყაროდან მიღებულ შეღავათებზე შეღავათის გამოყენების შესახებ.
5. დაქირავებულის თანხმობის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს ცნობის მისაღებად შესაძლებელია
მიმართოს დამქირავებელმა (საგადასახადო აგენტმა). საგადასახადო ორგანოს დამქირავებლის (საგადასახადო
აგენტის) წერილობითი მიმართვა წარედგინება დანართი №II-084 მიხედვით და მასში შეიტანება შესაბამისი
დაქირავებული პირის (პირების) გვარი, სახელი, პირადი ნომერი, ხელმოწერები და აღნიშვნა ცნობის
გამოყენების თაობაზე. ამასთან, თუ წერილობით მიმართვაში აღნიშნულ დაქირავებულ პირზე საგადასახადო
ორგანოს მიერ უკვე გაცემულია ცნობა, მიმართვას უნდა დაერთოს შესაბამის დაქირავებულ პირზე გაცემული
შეტყობინება (დანართი №II-083) გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების
უფლების შეწყვეტის თაობაზე. დამქირავებლის (საგადასახადო აგენტის) მიერ დაქირავებულისთვის ცნობის
მისაღებად საგადასახადო ორგანოზე წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში ცნობა საგადასახადო ორგანოს
მიერ გაიცემა სამი დღის ვადაში.
6. თუ დაქირავებული პირი აგრძელებს მუშაობას იმავე დამქირავებელთან (საგადასახადო აგენტთან)
მომდევნო საგადასახადო წლებში და სურვილი აქვს კუთვნილი საგადასახადო შეღავათი გაუვრცელდეს
იმავე დამქირავებელთან (საგადასახადო აგენტთან), მაშინ დამქირავებელს (საგადასახადო აგენტს) ახალი
ცნობა არ წარედგინება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დამქირავებელმა (საგადასახადო აგენტმა)
დაქირავებულ პირზე დანართი №II-083-ის მიხედვით გასცა შეტყობინება გადახდის წყაროდან მიღებულ
შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების შეწყვეტის თაობაზე.
7. იმ შემთხვევაში, თუ დამქირავებელი, სადაც დაქირავებული მუშაობდა, ლიკვიდირებულია,
დამქირავებლის (საგადასახადო აგენტის) მიერ დანართი №II-083-ის მიხედვით გაცემული შეტყობინების
საგადასახადო ორგანოსათვის წარდგენა სავალდებულო არ არის. ამასთან, თუ წინა დამქირავებლის
ლიკვიდაცია განხორციელდა მიმდინარე საგადასახადო წელს, მაშინ ახალი ცნობის გაცემისათვის
აუცილებელ მონაცემებს დაქირავებული პირის მიერ მიმდინარე საგადასახადო წლისათვის გამოყენებული
შეღავათის თაობაზე მოიპოვებს თავად საგადასახადო ორგანო.

8. თუ დამქირავებელთან (საგადასახადო აგენტთან), რომელთანაც დაქირავებული პირის მიერ
წარდგენილი იქნა ცნობა და სრულად ვერ იქნა გამოყენებული კუთვნილი საგადასახადო შეღავათი, ამასთან,
ფიზიკურ პირს (დაქირავებულს) შესაბამისი საგადასახადო წლის მიხედვით გააჩნია სხვა დასაბეგრი
შემოსავალი, მაშინ მას ზედმეტად გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის თანხის გადაანგარიშებისა და
ანაზღაურების მოთხოვნით შეუძლია მიმართოს საგადასახადო ორგანოს საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 153-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად.
9. საწარმოს/ორგანიზაციის რეორგანიზაციის შემთხვევაში, ახალი ცნობის წარდგენა დამქირავებელთან
(საგადასახადო
აგენტთან)
სავალდებულო
არ
არის,
უფლებამონაცვლე
საწარმო/ორგანიზაცია
(დამქირავებელი)
საგადასახადო
აგენტის
ვალდებულების
შესრულებისას
ხელმძღვანელობს
რეორგანიზაციამდე გაცემული ცნობის საფუძველზე.
დანართი №II–081 (5.09.2011 N 460)
განცხადება
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 82-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული ცნობის გაცემის
თაობაზე

–––––––––––––––––––––––––––
(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)
დამქირავებლის:
დასახელება ----------------------------------------------------------------------

საიდენტიფიკაციო ნომერი

პირადი ნომერი
N
დაქირავებული პირის

გვარი

სახელი

ცნობის
გაცემის
რიგითობა

შეტყობინების
N და თარიღი

20-წლისათვის
გამოყენებული
შეღავათი
(ლარი)

პირადი
ნომერი

განმცხადებელი ----------------------------(ხელმოწერა, თარიღი)
დანართი №II–082 (5.09.2011 N 460)
ცნობა
გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების შესახებ

№ ------- გაცემის თარიღი
დამქირავებლის:
დასახელება ----------------------------------------------------------------------

საიდენტიფიკაციო ნომერი

პირადი ნომერი
№ დაქირავებული პირის

გვარი

სახელ
ი

პირადი
ნომერ
ი

ცნობის გაცემის საფუძველი

განცხადების
№ და თარიღი

მიმდინარე 20-- წლისათვის
გამოყენებული შეღავათი
(ლარი)

შეტყობინები
ს
№ და თარიღი

––––––––––––––––––––––––––––– ხელმძღვანელი ––––––––––––––––––– ––––––––––––
საგადასახადო ორგანოს დასახელება
სახელი, გვარი

ხელმოწერა

ბ. ა.
შენიშვნა: ცნობა არ წარმოადგენს საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებული
შეღავათის უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტს. შესაბამისად, შეღავათის გამოყენების მიზნით
დაქირავებულმა დამქირავებელს ცნობასთან ერთად უნდა წარუდგინოს შეღავათით სარგებლობის უფლების
დამადასტურებელი დოკუმენტი.
დანართი №II–083 (5.09.2011 N 460)
შეტყობინება
––––––––––––––––––––––––––––––––
(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(დამქირავებლის დასახელება, მისამართი,საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი)
გაცნობებთ, რომ დაქირავებული ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ფიზიკური პირის სახელი, გვარი)
––––––––––––––––––––––––––––––– მიმართ ––––––––––––––––––––––––––––––– -დან
(პირადი ნომერი)
(თარიღი)
შეწყდა ხელფასის სახით განაცემებზე საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 82-ე მუხლის მე-2 ნაწილით
გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათის გავრცელება.
მიმდინარე 20-- საგადასახადო წლის განმავლობაში გამოყენებული შეღავათის თანხამ შეადგინა –––––––––––
ლარი
საწარმოს/ ორგანიზაციის
ხელმძღვანელი/ ინდივიდუალური მეწარმე
------------------------------(ხელმოწერა, თარიღი)
დანართი №II-084 (5.09.2011 N 460)
––––––––––––––––––––––––––––––––
(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(დამქირავებლის დასახელება, მისამართი,საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი)
გაცნობებთ, რომ ჩვენთან დასაქმებული არიან ფიზიკური პირები, რომლებსაც საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 82-ე მუხლის შესაბამისად უნდა გაუვრცელდეთ საგადასახადო შეღავათი.
გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავალზე საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით
გათვალისწინებული შეღავათის გავრცელების მიზნით, გთხოვთ მოგვცეთ საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 82-ე მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული ცნობა, რისთვისაც წარმოგიდგენთ ჩვენ მიერ
დაქირავებულ ფიზიკურ პირთა ნუსხას

N

დაქირავებული პირის
სახელი, გვარი

დაქირავებული პირის
პირადი ნომერი

აღნიშვნა ცნობის გამოყენების
თაობაზე

დაქირავებულ
ის
ხელმოწერა

1
2
3
საწარმოს/ ორგანიზაციის
ხელმძღვანელი/ ინდივიდუალური მეწარმე
---------------------------(ხელმოწერა, თარიღი)

მუხლი 392. ფიზიკური პირის მიერ ხელფასის სახით მიღებული დასაბეგრი შემოსავლიდან
დაუბეგრავი მინიმუმის გამოქვითვის და თანხის დაბრუნების წესი (29.03.2013 N 87)
1. პირი, რომლის მიერ ხელფასის სახით მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი კალენდარული წლის
განმავლობაში არ აღემატება 6000 ლარს, უფლებამოსილია, ამ შემოსავლიდან გამოქვითოს დაუბეგრავი
მინიმუმი − 1800 ლარი.
2. დაუბეგრავი მინიმუმის გათვალისწინებით, გადახდის წყაროსთან დაკავებული საშემოსავლო
გადასახადის გადაანგარიშება და შესაბამისი თანხის დაბრუნება ხორციელდება ფიზიკური პირის მიერ
დაუბეგრავი მინიმუმის გამოქვითვის შესახებ დეკლარაციის (შემდგომში - დეკლარაცია) (დანართი №II–085)
საგადასახადო ორგანოში წარდგენით.
3. პირის მიერ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი დეკლარაცია ამავე დროს წარმოადგენს მოთხოვნას
თანხის დაბრუნების თაობაზე.
4. პირს, დამქირავებლის მიერ დაკავებული საშემოსავლო გადასახადის შესაბამისი თანხა უბრუნდება
მისი საგადასახადო დავალიანების გათვალისწინებით.
5. დეკლარაცია საგადასახადო ორგანოს წარედგინება შესაბამისი კალენდარული წლის დასრულებიდან 3
თვის შემდეგ.
6. პირის მიერ წარდგენილი დეკლარაცია მის პირადი აღრიცხვის ბარათზე აისახება ავტომატურად
დამქირავებლ(ებ)ის მიერ შესაბამისი პერიოდის მიხედვით განაცემებისა და დაკავებული გადასახადების
შესახებ წარდგენილი ინფორმაციის გათვალისწინებით.
7. საგადასახადო ორგანო დეკლარაციის მონაცემების გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის
ბარათზე ასახვიდან 3 თვის ვადაში უზრუნველყოფს, პირისათვის თანხის დაბრუნებას საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 63-ე მუხლით დადგენილი წესით.
8. საშემოსავლო გადასახადის თანხის დაბრუნების მიზნით საგადასახადო ორგანო
საგადახდო
დავალებას უგზავნის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურს.
9. საშემოსავლო გადასახადის შესაბამისი თანხის დაბრუნება ხორციელდება პირის მიერ დეკლარაციაში
მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.
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მუხლი 40. მოგების გადასახადის დეკლარაცია
მოგების გადასაახადის გადამხდელი მოგების გადასახადის დეკლარაციას საგადასახადო ორგანოში
წარადგენს №II-09 დანართის მიხედვით.

ნაწილი III მოგების გადასახადის გაანგარიშება ლარი)
ერთობლივი შემოსავალი
საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის არსებული
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის არსებული
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები
გამოქვითვები მათ შორის:
–გამოქვითვას დაქვემდებარებული სასაქონლო –მატერიალური
ფასეულობები (გარდა კაპიტალიზირებადისა)
– ელ-ენერგია

16
17
18
19
20
21

– გაცემული ხელფასი

22

–კრედიტისათვის (სესხისათვის) გადახდილი ან გადასახდელი
პროცენტები
–უიმედო ვალები
–საამორტიზაციო ანარიცხები
–სრულად გამოქვითული 1000 ლარამდე ღირებულების
ძირითადი საშუალებები
–სრულად გამოქვითული ძირითადი საშუალების ღირებულება
(ს.კ. 112) მათ შორის:
–ძირითადი საშუალების რემონტის ხარჯი
–სხვა გამოქვითვები

23
24
25
26
27
28
29

ჯამი
ერთობლივი შემოსავალის გადამეტება გამოქვითვებზე
გამოქვითვების გადამეტება ერთობლივ შემოსავალზე

30

დაბეგვრისაგან გათავისუფლებული მოგება (შემოსავალი)
წინა წლების ზარალი

34
35

31
32

33

დასაბეგრი მოგება

36

მოგების გადასახადი 36-ე უჯრის მიხედვით

37

საქართველოში გადახდის წყაროსთან დაკავებული მოგების გადასახადი
უცხოეთში (საქართველოს ფარგლებს გარეთ) გადახდილი მოგების გადასახადი
კუთვნილი მოგების გადასახადი
დაბრუნებას დაქვემდებარებული გადასახადი
კაპიტალიზებადი ხარჯი
43

38
39
40
41

42

დეკლარაციაში მოცემული მონაცემების უტყუარობას და სისრულეს ვადასტურებ:
საწარმოს ხელმძღვანელის გვარი, სახელი

44

საწარმოს ხელმძღვანელის ხელმოწერა

45

ხელმოწერის თარიღი

შენიშვნა:
დეკლარაციის 41-ე უჯრა ივსება მხოლოდ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 134-ე მუხლის მე-3
ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, როდესაც არარეზიდენტი იურიდიული პირი დეკლარაციას
წარადგენს გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დაბრუნების მოთხოვნით.
მუხლი 41. მოგების გადასახადის დეკლარაციის შევსება
1. დეკლარაციის პირველ ნაწილში აისახება ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის რეკვიზიტის,
დეკლარაციის ტიპის (პირველადი/შესწორებული) და საანგარიშო პერიოდის შესახებ.
2. დეკლარაციის ყველა გვერდზე მიეთითება გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი, ამასთან,
დეკლარაციაში ასახული მონაცემების უტყუარობა და სისრულე ხელისმოწერით დასტურდება
გადასახადის გადამხდელის მიერ თარიღის (რიცხვი, თვე, წელი) მითითებით.
3. დეკლარაციის II ნაწილი ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ და აისახება ინფორმაცია
საგადასახადო ორგანოში დეკლარაციის წარდგენისა და რეგისტრაციის შესახებ.
4. იმ შემთხვევაში, თუ დასახელებულ დეკლარაციის უჯრებში აუცილებელი გახდება განსხვავებული
მონაცემების შეტანა, გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია აღნიშნულზე დეკლარაციაში გააკეთოს
სათანადო შენიშვნა.
5. დეკლარაციის III ნაწილის:
ა) მე-16 უჯრაში მიეთითება – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-100 მუხლით დადგენილი
ნორმებით განსაზღრული ერთობლივი შემოსავალი, რომელიც მიიღება საგადასახადო პერიოდში
ნებისმიერი ფორმით ან/და საქმიანობით (მათ შორის, ამხანაგობაში (ამხანაგობებში) წილის შესაბამისად

მიკუთვნებული მოგება). უსასყიდლოდ (ჩუქებით) მიღებული მატერიალური ფასეულობა (გაწეული
მომსახურება) ერთობლივ შემოსავალში შეიტანება საბაზრო ღირებულებით. თუ დეკლარაციას ავსებს
არარეზიდენტი საწარმო გადახდის წყაროსთან დაკავებული თანხების დაბრუნების მოთხოვნით,
დეკლარაციის მე-16 უჯრაში შეიტანება მხოლოდ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 134-ე მუხლის
პირველი ნაწილის „გ” – „ე” ქვეპუნქტების შესაბამისად საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული
შემოსავლები;
ბ) მე-17 და მე-18 უჯრებში – სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ღირებულება (გარდა
უსასყიდლოდ (ჩუქებით) მიღებულისა) შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის და
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის (საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 145-ე მუხლის მე-2 ნაწილი);
გ) მე-19 უჯრაში – შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული საქართველოს საგადასახადო კოდექსის
შესაბამისად, გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები (გარდა კაპიტალიზებადი ხარჯებისა), მათ
შორის:
გ.ა)
მე-20
უჯრაში
–
საანგარიშო
პერიოდში
გამოქვითვას
დაქვემდებარებული
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის, მათ შორის, ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული
უსასყიდლოდ (ჩუქებით) მიღებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ღირებულება (გარდა
კაპიტალიზებადი ხარჯებისა);
გ.ბ) 21-ე უჯრაში – საანგარიშო პერიოდში გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება;
გ.გ) 22-ე უჯრაში – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის შესაბამისად, ხელფასის
(სარგებელის) სახით ფაქტობრივად გაწეული ხარჯი, ანუ ფაქტობრივად გაცემული ხელფასი;
გ.დ) 23-ე უჯრაში – კრედიტისათვის (სესხისათვის) გადახდილი ან გადასახდელი პროცენტები, არა
უმეტეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წლიური პროცენტის ფარგლებში,
შესაბამისი პერიოდის პროპორციულად (საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 107-ე მუხლი);
გ.ე) 24-ე უჯრაში – რეალიზებულ საქონელთან ან მომსახურებასთან დაკავშირებული უიმედო ვალები,
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 108-ე მუხლის შეზღუდვების გათვალისწინებით;
გ.ვ) 25-ე უჯრაში – საამორტიზაციო ანარიცხები ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური
აქტივების მიხედვით, რომელიც გამოიანგარიშება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 111-ე, 113-ე,
114-ე და 119-ე მუხლების შესაბამისად;
გ.ზ) 26-ე უჯრაში – 1000 ლარამდე ღირებულების ამორტიზაციას დაქვემდებარებული ძირითადი
საშუალებების ღირებულება, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 111-ე მუხლის მე-2
ნაწილის მიხედვით სრულად გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან, როდესაც მათი ექსპლოატაციაში
გადაცემა განხორციელდა;
გ.თ) 27-ე უჯრაში – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 112-ე მუხლის მიხედვით საგადასახადო
წლის განმავლობაში 100 პროცენტიანი ამორტიზაციის დარიცხვის გზით სრულად გამოქვითული
ამორტიზაციას დაქვემდებარებული და ექსპლუატაციაში შესული ძირითადი საშუალებების ღირებულება.
ამასთან, სრულად გამოქვითვის უფლება არ ვრცელდება საწარმოს კაპიტალში შეტანილ, ლიზინგით
გაცემულ და ისეთ ძირითად საშუალებებზე, რომლებიც არ ექვემდებარება ამორტიზაციას;
გ.ი) 28-ე უჯრაში – საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 111-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თითეულ
ჯგუფში შემავალი, ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული ძირითადი საშუალების რემონტის
ხარჯები, რომლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საანგარიშოს წინა საგადასახადო წლის ბოლოსათვის
შესაბამისი ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის 5 პროცენტს. ამასთან, თუ გადასახადის გადამხდელი
ძირითადი საშუალებების გამოქვითვისას იყენებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 112-ე მუხლის
ნორმას, მაშინ ძირითადი საშუალებების აღნიშნული ნაწილისათვის რემონტის ხარჯებთან მიმართებაში
5-პროცენტიანი შეზღუდვის წესი არ გამოიყენება;
გ.კ) 29-ე უჯრაში – გამოქვითვას დაქვემდებარებული ნებისმიერი ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია
შემოსავლის მიღებასთან და არ არის ასახული სხვა უჯრებში, როგორიცაა:
გ.კ.ა) სადაზღვეო შენატანების ხარჯები, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 118-ე მუხლის
შესაბამისად;
გ.კ.ბ) წარმომადგენლობითი ხარჯები, რომლებიც განისაზღვრება საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის მე-8 მუხლის 33-ე ნაწილის მიხედვით. ამასთან მისი ოდენობა საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 116-ე მუხლის შესაბამისად არ უნდა აღემატებოდეს საგადასახადო წლის განმავლობაში
მიღებული ერთობლივი შემოსავალის (უჯრა 16) ერთ პროცენტს;

გ.კ.გ) სამეცნიერო-კვლევითი, საპროექტო და საცდელ-საკონსტრუქტორო მომსახურების ხარჯები
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 110-ე მუხლის მიხედვით;
გ.კ.დ) სარეზერვო ფონდებში გადარიცხვები საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 109-ე მუხლის
მიხედვით;
გ.კ.ე) საანგარიშო წელს ბიოლოგიურ აქტივზე ფაქტობრივად გაწეული ხარჯი;
გ.კ.ვ) გამოქვითვას დაქვემდებარებული სხვა ნებისმიერი ხარჯი (გარდა საქველმოქმედო
ორგანიზაციებზე გაცემული შეწირულობებისა);
დ) 30-ე უჯრაში – მე-17 და მე-19 უჯრებში ასახულ მონაცემთა ჯამი;
ე) 31-ე უჯრაში – მე-16 და მე-18 უჯრებში ასახულ მონაცემთა ჯამი;
ვ) 32-ე უჯრაში – საანგარიშო წლის შემოსავლის (უჯრა 31) გადამეტება გამოქვითვებზე (უჯრა 30),
რომელიც შეადგენს 31-ე და 30-ე უჯრების მონაცემთა დადებით სხვაობას;
ზ) 33-ე უჯრაში – საანგარიშო წლის გამოქვითვების (უჯრა 30) გადამეტება შემოსავალზე (უჯრა 31),
Òრომელიც შეადგენს 31-ე და 30-ე უჯრების მონაცემთა უარყოფით სხვაობას (ზარალს);
თ) 34-ე უჯრაში – საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით მოგების გადასახადით დაბეგვრისაგან
გათავისუფლებული მოგება (შემოსავალი). აგრეთვე გამოქვითვას დაქვემდებარებული საქველმოქმედო
ორგანიზაციებზე გაცემული შეწირულობის თანხები, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის
117-ე მუხლის შესაბამისად არ უნდა აღემატებოდეს 32-ე უჯრაში (შემოსავლების გადამეტება
გამოქვითებზე) ასახული თანხის 10 პროცენტს;
ი) 35-ე უჯრაში – წინა წლების აუნაზღაურებელი ზარალი, რომელიც ექვემდებარება გამოქვითვას,
მაგრამ არა უმეტეს წინა 5 საგადასახადო წლის ზარალისა. ამავე უჯრაში აისახება აგრეთვე ამხანაგობის
(ამხანაგობების) წილის მიხედვით მიკუთვნებული წინა წლების აუნაზრაურებელი ზარალი, რომელიც
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 143-ე მუხლის მე-7 ნაწილის შესაბამისად გამოიქვითება მხოლოდ
ამავე ამხანაგობის (ამხანაგობების) წილის მიხედვით მიკუთვნებული მოგების ხარჯზე.
კ) 36-ე უჯრაში – დასაბეგრი მოგება, რომელიც მიიღება: საანგარიშო წლის ერთობლივი შემოსავლის
გამოქვითვებზე გადამეტებას (უჯრა 32) გამოკლებული დაბეგვრისაგან გათავისუფლებული მოგება
(შემოსავალი) (უჯრა 34) და გამოკლებული წინა საანგარიშო წლის ზარალი (უჯრა 35, მაგრამ არა უმეტეს
32-ე უჯრაში ასახული თანხისა);
ლ) 37-ე უჯრაში – მოგების გადასახადი დასაბეგრ მოგებაზე, რომელიც მიიღება 36-ე უჯრაში ასახული
თანხის გამრავლებით საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილ გადასახადის განაკვეთზე;
მ) 38-ე უჯრაში – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 131-ე მუხლის მე-4 ნაწილის, ხოლო თუ
დეკლარაციას ავსებს არარეზიდენტი – 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ გ“ – „ ე“ ქვეპუნქტების
მიხედვით საქართველოში გადახდის წყაროსთან დაკავებული და ბიუჯეტში გადახდილი გადასახადის
თანხა, რომელზეც არსებობს გადახდის დამადასტურებელი საბუთი;
ნ) 39-ე უჯრაში – უცხოეთში (საქართველოს ფარგლებს გარეთ) ფაქტობრივად გადახდილი გადასახადის
თანხა შემოსავალზე, რომელიც მიღებული არ არის საქართველოში არსებული წყაროდან, მაგრამ
არაუმეტეს იმ ოდენობისა, რომელიც დარიცხული იქნებოდა ამ შემოსავალზე საქართველოში მოქმედი
წესით და განაკვეთით, გადასახადის ჩასათვლელი თანხა განისაზღვრება საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 124-ე მუხლის მიხედვით;
ო) მე-40 უჯრაში – კუთვნილი მოგების გადასახადი, რომელიც მიიღება: 37-ე უჯრის მონაცემს
გამოკლებული 38-ე და 39-ე უჯრების მონაცემები, იმ პირობით, რომ გამოსაკლები თანხა არ უნდა
აღემატებოდეს 37-ე უჯრის მონაცემს;
პ) 41-ე უჯრაში – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 134-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად
არარეზიდენტი საწარმოს მიერ გადასახადის დაბრუნების მოთხოვნით წარდგენილი დეკლარაციით
განსაზღვრული დასაბრუნებელი გადასახადის ოდენობა, რომელიც მიიღება დეკლარაციის 37-ე და 38-ე
უჯრებში ასახულ მონაცემთა სხვაობით, იმ პირობით, თუ 38-ე უჯრაში ასახული საქართველოში გადახდის
წყაროსთან დაკავებული გადასახადის თანხა აღემატება დეკლარაციის 37-ე უჯრაში გამოანგარიშებულ
მოგების გადასახადის თანხას;
ჟ) 42-ე უჯრაში – საანგარიშო პერიოდში გაწეული კაპიტალიზებადი ხარჯი, რომელიც გამოქვითვას
ექვემდებარება შესაბამის საგადასახადო წლებში ამორტიზაციის დარიცხვის გზით.
მუხლი 42. ამხანაგობის მიერ მიღებული მოგების (ზარალის) განაწილება
იურიდიული პირის დაფუძნების გარეშე ერთზე მეტი პირის საკუთრების ან/და ერთობლივი
საქმიანობის ბაზაზე ამხანაგობის ან სხვა მსგავსი წარმონაქმნი (შემდგომში ამხანაგობა) საგადასახადო

ორგანოს საგადასახადო აღრიცხვის ადგილის მიხედვით წარუდგენს დეკლარაციას №II-10 დანართის
შესაბამისად.

№II-10 დანართი
დეკლარაცია
ამხანაგობის მიერ მიღებული მოგების (ზარალის) განაწილების შესახებ
ნაწილი I

ნაწილი III
ერთობლივი შემოსავალი
საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის არსებული
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ღირებულება
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის არსებული
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ღირებულება
გამოქვითვები, მათ შორის:
–გამოქვითვას დაქვემდებარებული სასაქონლო
18
–მატერიალური ფასეულობების ღირებულება
19
– ელ-ენერგიის ღირებულება
– გაცემული ხელფასი

20

–კრედიტისათვის (სესხისათვის) გადახდილი ან
გადასახდელი პროცენტები
–უიმედო ვალები

21

–საამორტიზაციო ანარიცხები

23

22

14
15
16
17

–სრულად გამოქვითული 1000 ლარამდე
ღირებულების ძირითადი საშუალებების
ღირებულება
–სრულად გამოქვითული ძირითადი საშუალების
ღირებულება (საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 112-ე მუხლი)
–ძირითადი საშუალების რემონტის ხარჯი
–სხვა გამოქვითვები

24

25
26
27

ჯამი
ერთობლივი შემოსავლის გადამეტება გამოქვითვებზე (მოგება)
დაბეგვრისაგან გათავისუფლებული მოგება (შემოსავალი)
ამხანაგობის წილის მფლობელებზე (წევრებზე) მისაკუთვნებელი მოგება

28

გამოქვითვების გადამეტება ერთობლივ შემოსავალზე (ზარალი)

33

(ლარი)
ამხანაგობ
№ ის
წილის
მფლობე
ლის
(წევრის)
დასახელ
ება
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

30
333131
32

34

კაპიტალიზებადი ხარჯი

დეკლარაციის _______

29

ნაწილი IV
ინფორმაცია
უჯრაში ასახული მოგების (ზარალის) ამხანაგობის წილის მფლობელებზე
მიკუთვნების შესახებ

ამხანაგობის
წილის
მფლობელის
(წევრის)
საიდენტიფი-კა
ციო
ან პირადი
ნომერი

ამხანაგობის
წილის
მფლობელის
(წევრის)
მისამართი

საგადასახად
ო
ორგანოს
დასახელება

წილის
ოდენობა
(%-ში)

ამხანაგობის
წილის
მფლობელზე
(წევრზე)
განაწილებული
(მიკუთვნებული)
მოგება (ზარალი)

2

3

4

5

6

7

სულ

X

X

X

დეკლარაციაში მოცემული მონაცემების უტყუარობას და სისრულეს ვადასტურებ:
35 ამხანაგობის თავმჯდომარის
(ხელმძღვანელის) ან სხვა ვალდებული
პირის ან/და მისი კანონიერი ან
უფლებამოსილი წარმომადგენლის
გვარი, სახელი

36 ამხანაგობის თავმჯდომარის
(ხელმძღვანელის) ან სხვა ვალდებული
პირის ან/და მისი კანონიერი ან
უფლებამოსილი წარმომადგენლის
ხელისმოწერა
37 ხელმოწერის თარიღი

მუხლი 43. ამხანაგობის მიერ მიღებული მოგების (ზარალის) განაწილების დეკლარაციის შევსება
1. დეკლარაციის პირველ ნაწილში აისახება ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის რეკვიზიტის,
დეკლარაციის ტიპის (პირველადი/შესწორებული) და საანგარიშო პერიოდის შესახებ.
2. დეკლარაციის ყველა გვერდზე მიეთითება გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი, ამასთან,
დეკლარაციაში ასახული მონაცემების უტყუარობა და სისრულე ხელისმოწერით დასტურდება
გადასახადის გადამხდელის მიერ თარიღის (რიცხვი, თვე, წელი) მითითებით.
3. დეკლარაციის II ნაწილი ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ და მასში აისახება ინფორმაცია
საგადასახადო ორგანოში დეკლარაციის წარდგენისა და რეგისტრაციის შესახებ.
4. იმ შემთხვევაში, თუ დასახელებულ დეკლარაციის უჯრებში აუცილებელი გახდება განსხვავებული
მონაცემების შეტანა, გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია აღნიშნულზე დეკლარაციაში გააკეთოს
სათანადო შენიშვნა.
5. დეკლარაციის III ნაწილის:
ა) მე-14 უჯრაში მიეთითება – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-100 მუხლით დადგენილი
ნორმებით განსაზღრული ერთობლივი შემოსავალი, რომელიც მიიღება საანგარიშო პერიოდში
ნებისმიერი ფორმით ან/და საქმიანობით. უსასყიდლოდ (ჩუქებით) მიღებული მატერიალური ფასეულობა
(გაწეული მომსახურება) ერთობლივ შემოსავალში შეიტანება საბაზრო ღირებულებით;
ბ) მე-15 და მე-16 უჯრებში – სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობათა ღირებულება (გარდა
უსასყიდლოდ (ჩუქებით) მიღებული) შესაბამისად, საანგარიშო პერიოდის დასაწყისისათვის და
საანგარიშო პერიოდის ბოლოსათვის (საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 145-ე მუხლის მე-2 ნაწილი);
გ) მე-17 უჯრაში – შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული საქართველოს საგადასახადო კოდექსის
შესაბამისად გამოქვითვას დაქვემდებარებული ხარჯები (გარდა კაპიტალიზებადი ხარჯებისა), მათ
შორის:
გ.ა)
მე-18
უჯრაში
–
საანგარიშო
პერიოდში
გამოქვითვას
დაქვემდებარებული
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ღირებულება (გარდა კაპიტალიზებადი ფასეულობისა). მათ
შორის, ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული უსასყიდლოდ (ჩუქებით) მიღებული
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობა;
გ.ბ) მე-19 უჯრაში – საანგარიშო პერიოდში გახარჯული ელექტროენერგიის ღირებულება;
გ.გ) მე-20 უჯრაში – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის შესაბამისად ხელფასის
(სარგებელის) სახით გაწეული (ფაქტობრივად გაცემული ხელფასი) ხარჯი;
გ.დ) 21-ე უჯრაში - კრედიტისათვის (სესხისათვის) გადახდილი ან გადასახდელი პროცენტები, არა
უმეტეს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი წლიური პროცენტის ფარგლებში,
შესაბამისი პერიოდის პროპორციულად (საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 107-ე მუხლი);
გ.ე) 22-ე უჯრაში – რეალიზებულ საქონელთან ან მომსახურებასთან დაკავშირებული უიმედო ვალები,
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 108-ე მუხლის შეზღუდვების გათვალისწინებით;
გ.ვ) 23-ე უჯრაში – საამორტიზაციო ანარიცხები ძირითადი საშუალებების და არამატერიალური
აქტივების მიხედვით, რომელიც გამოიანგარიშება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 111-ე, 113-ე,
114-ე და 119-ე მუხლების შესაბამისად;

გ.ზ) 24-ე უჯრაში – 1000 ლარამდე ღირებულების ამორტიზაციას დაქვემდებარებული ძირითადი
საშუალებების ღირებულება, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის
111-ე მუხლის მე-2
ნაწილის მიხედვით, ექსპლოატაციაში გადაცემისას სრულად გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან;
გ.თ) 25-ე უჯრაში – საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 112-ე მუხლის მიხედვით საგადასახადო
წლის განმავლობაში 100 პროცენტიანი ამორტიზაციის დარიცხვის გზით სრულად გამოქვითული
ამორტიზაციას დაქვემდებარებული და ექსპლუატაციაში შესული ძირითადი საშუალებების
ღირებულება. ამასთან, სრულად გამოქვითვის უფლება არ ვრცელდება ამხანაგობაში (კაპიტალში)
შეტანილ, ლიზინგით გაცემულ და ისეთ ძირითად საშუალებებზე, რომლებიც არ ექვემდებარება
ამორტიზაციას;
გ.ი) 26-ე უჯრაში – საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 111-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თვითეულ
ჯგუფში შემავალი, ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული ძირითადი საშუალების რემონტის
ხარჯები, რომლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამისი ჯგუფის ღირებულებითი ბალანსის 5
პროცენტს. ამასთან, თუ ამხანაგობა ძირითადი საშუალებების გამოქვითვისას იყენებს საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 112-ე მუხლის ნორმას, მაშინ ძირითადი საშუალებების აღნიშნული
ნაწილისათვის რემონტის ხარჯებთან მიმართებაში 5-პროცენტიანი შეზღუდვის წესი არ გამოიყენება;
გ.კ) 27-ე უჯრაში – გამოქვითვას დაქვემდებარებული ნებისმიერი ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია
შემოსავლის მიღებასთან და არ არის ასახული სხვა უჯრებში, როგორიცაა:
გ.კ.ა) სადაზღვევო ხარჯები, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 118-ე მუხლის შესაბამისად;
გ.კ.ბ) წარმომადგენლობითი ხარჯები, რომლებიც განისაზღვრება საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის მე-8 მუხლის 33-ე ნაწილის მიხედვით. ამასთან მისი ოდენობა საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 116-ე მუხლის შესაბამისად, არ უნდა აღემატებოდეს საგადასახადო წლის განმავლობაში
მიღებული ერთობლივი შემოსავალის (უჯრა 14) ერთ პროცენტს;
გ.კ.გ) სამეცნიერო-კვლევითი, საპროექტო და საცდელ-საკონსტრუქტორო მომსახურების ხარჯები
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 110-ე მუხლის მიხედვით;
გ.კ.დ) საანგარიშო წელს ბიოლოგიურ აქტივზე ფაქტობრივად გაწეული ხარჯი;
გ.კ.ე) გამოქვითვას დაქვემდებარებული სხვა ნებისმიერი ხარჯი (გარდა საქველმოქმედო
ორგანიზაციებზე გაცემული შეწირულობებისა და გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადებისა);
დ) 28-ე უჯრაში – მე-15 და მე-17 უჯრებში ასახულ მონაცემთა ჯამი;
ე) 29-ე უჯრაში – მე-14 და მე-16 უჯრებში ასახულ მონაცემთა ჯამი;
ვ) 30-ე უჯრაში – საანგარიშო წლის შემოსავლის (უჯრა 29) გადამეტება გამოქვითვებზე (უჯრა 28),
რომელიც შეადგენს 29-ე და 28-ე უჯრების მონაცემთა დადებით სხვაობას;
ზ) 31-ე უჯრაში –საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის მიხედვით მოგების გადასახადით
დაბეგვრისაგან გათავისუფლებული მოგება (შემოსავალი). აგრეთვე გამოქვითვას დაქვემდებარებული
საქველმოქმედო ორგანიზაციებზე გაცემული შეწირულობის თანხები, რომელიც საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 117-ე მუხლის შესაბამისად არ უნდა აღემატებოდეს 30-ე უჯრაში (შემოსავლების
გადამეტება გამოქვითებზე) ასახული თანხის 10 პროცენტს;
თ) 32-ე უჯრაში –ამხანაგობის წილის მფლობელებზე (წევრებზე) მისაკუთვნებელი მოგება, რომელიც
მიიღება 30-ე უჯრაში ასახულ მონაცემს გამოკლებული 31-ე უჯრაში ასახული მონაცემი.
ი) 33-ე უჯრაში –გამოქვითების გადამეტება შემოსავალზე (ზარალი), რომელიც მიიღება 29-ე და 28-ე
უჯრებში ასახულ მონაცემთა უარყოფითი სხვაობით;
6.დეკლარაციის მე-4 ნაწილის საინფორმაციო ცხრილში აისახება ინფორმაცია ამხანაგობის წილის
მფლობელიების (წევრების) რეკვიზიტის და მათზე მოგების/ზარალის მიკუთვნების შესახებ.
მუხლი 44. განსაკუთრებული პირობების შედეგად განადგურებული და დაზიანებული აქტივების
ჩამოწერა
1. განსაკუთრებული პირობების მოქმედებისას პირს უფლება აქვს საომარი მოქმედების შედეგად
განადგურებული და დაზიანებიული ფასეულობა (რომელმაც დაკარგა ან შეუმცირდა ღირებულება) და
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული აქტივების ღირებულება ჩამოწეროს საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს დავების საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე.
2. აქტივების ჩამოწერის შესახებ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს წარედგინება განცხადება
№II-11 დანართის მიხედვით.

№II-11 დანართი

აქტივების ჩამოწერის შესახებ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში წარსადგენი განაცხადი
გადასახადის გადამხდელი––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
მისამართი
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––განსაკუთრებული
პირობების მოქმედებისას საომარი მოქმედების შედეგად
განადგურებული, დაზიანებული ფასეულობების და ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული
(დარჩენილი აქტივების ჩამოწერის შესახებ

№

განცხადება
წარმოგიდგენთ მონაცემებს საომარი მოქმედების შედეგად განადგურებული, დაზიანებული და
ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული (დარჩენილი) აქტივების შესახებ
(ლარი)
დასახელება
განადგურებული ოკუპირებულ
დაზიანები შენიშვნა
ტერიტორიაზე
თ
არსებული
მიღებული
(დარჩენილი)
ზარალი

1
1

2
3
4
5
6
სასაქონლო-მატ
ერიალური
ფასეულობა
(განცხადების
ფორმის „ ა”
დანართი)
2
ძირითადი
საშუალებები
(განცხადების „
ბ”დანართი)
3
სხვა
ფასეულობა
(აქტივი)
გთხოვთ, განიხილოთ აღნიშნული განცხადება და ნება დაგვრთოთ, მოცემული ფასეულობების
(აქტივების) მიმართ განვახორციელოთ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 78-ე მუხლით
განსაზღვრული ქმედებები.
განცხადებას თან ერთვის:
განცხადების ფორმა „ ა” დანართი ––––– ფურცელზე
განცხადების ფორმა „ ბ” დანართი ---------- ფურცელზე
წერილობითი ინფორმაცია იმ ფაქტების და გარემოებების აღწერით, რა პირობებშიც მოხდა ქონების
განადგურება, დაზიანება ან მიტოვება –––––– ფურცელზე
დამადასტურებელი დოკუმენტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ------------- ფურცელზე
გადასახადის გადამხდელი –––––––––––––––––––– ––––––––––––
(გვარი)
(სახელი)
ხელმოწერა –––––––––––––––––––––––––––––––––
ხელმოწერის თარიღი –––––––––––––––---------–––––––––––– 200 წელი
შენიშვნა:
ა) გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს, საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე, განცხადებას და
მის დანართებს, საჭიროების მიხედვით, დაუმატოს ინფორმაცია შესაბამისი სვეტების (უჯრების)
დამატებით.
ბ) წერილობითი ინფორმაციის წარდგენა სავალდებულოა.
განცხადების „ ა” დანართი
გადასახადის გადამხდელი ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––ს/ნ ––––––––

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების ჩამონათვალი (ლარი)
№

1

დასახელება ზომის
ერთეულის
ერთეული სააღრიცხვო
ფასი

განადგურებული

ოკუპირებულ
დაზიანებული
ტერიტორიაზე
არსებული (დარჩენილი)

რაოდენ
იბა

ღირებ
ულება

რაოდენი ღირებულება ღირებ
ბა
ულება

დაზიანებით
მიღებული
ზარალი

6

7

10

2

3

4

5

ჯამი

X

X

X

8

X

9

შენიშვნა

11

X

ხელმოწერა
თარიღი
შენიშვნა:
დანართში არ შეიტანება ძირითად საშუალებად და არამატერიალურ აქტივად აღრიცხული
ფასეულობა.
განცხადების „ ბ” დანართი
გადასახადის გადამხდელი–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ს/ნ –––––––––––––––––––––––ძირითადი საშუალებების ჩამონათვალი (ლარი)
№

დასახელება

აქტივის
შეძენის
(შექმნის)
მაიტენდიფი
წელი, თარიღი ცირებელი
ინფორმაცია

ჯამი

X

განადგურებული
ძირითადი
საშუალებების
ღირებულება

ოკუპირებულ
ტერიტორიაზე
არსებული
(დარჩენილი)
ძირი.
საშუალებების
ღირებულება

ძირითადი
საშუალებების
დაზიანების
შედეგად
შემცირებული
ღირებულება

შენიშვნა

X

ხელმოწერა
თარიღი
შენიშვნა:
მაიდენტიფიცირებელ ინფორმაციად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სახელმწიფო, ქარხნული,
ხელშეკრულების, ნებართვის, საინვენტარიზაციო და სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტები.
მუხლი 45. განსაკუთრებული პირობების მოქმედებისას საგადასახადო ანგარიშგების, გადასახადის და
მიმდინარე გადასახდელების გადახდის გადავადება

განსაკუთრებული პირობების მოქმედებისას, საქართველოს ფინანსთა მინისტრი უფლებამოსილია
გააგრძელოს საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების წარდგენის საქართველოს კანონმდებლობით
გათვალისწინებული ვადები, აგრეთვე გადაავადოს ცალკეული გადასახადის მიხედვით გადასახადის და
მიმდინარე გადასახდელების გადახდა.

კარი III
დამატებული ღირებულების გადასახადი
თავი XII. რეგისტრაცია
მუხლი 46. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია
1. პირი, რომელიც ვალდებულია ან ნებაყოფლობით სურს დარეგისტრირდეს დღგ-ის გადამხდელად,
რეგისტრაციის მიზნით საგადასახადო ორგანოს მიმართავს განცხადებით (დანართი №III-01).
2. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირის გარდაცვალების შემთხვევაში, პირი, რომელიც
ფაქტობრივად ფლობს გარდაცვლილის ქონებას და აგრძელებს იმავე სამეწარმეო საქმიანობას,
ვალდებულია აცნობოს საგადასახადო ორგანოს აღნიშნულის შესახებ გარდაცვალებიდან არა უგვიანეს 2
სამუშაო დღისა და ითხოვოს დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია (დანართი №III-02). მოცემულ
შემთხვევაში, პირი დღგ-ის გადამხდელად ითვლება მეწარმე ფიზიკური პირის გარდაცვალების
თარიღიდან.

დანართი №III-01
---------------------------------------(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)
-----------------------------------------------------(გადასახადის გადამხდელის დასახელება)
_______________________
საიდენტიფიკაციო ნომერი
განცხადება
დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ
გთხოვთ, დამარეგისტრიროთ დღგ-ის გადამხდელად
___ სსკ 157-ე მუხლის შესაბამისად (სავალდებულო
_______________________
(რეგისტრაცია)(თარიღი)
__სსკ 158-ე მუხლის შესაბამისად (ნებაყოფლობით რეგისტრაცია)
(საჭირო უჯრა აღნიშნეთ „ V“ ნიშნით)
განმცხადებლის ხელმოწერა --------------------------------------(თარიღი)

დანართი №III-02
----------------------------------------(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)
--------------------------------------------------------(გადასახადის გადამხდელის სახელი, გვარი)

________________________________
(პირადი ნომერი)
განცხადება
გარდაცვლილი პირის სამეწარმეო საქმიანობის გაგრძელების შესახებ
გაცნობებთ, რომ ვაგრძელებ დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული გარდაცვლილი მეწარმე
ფიზიკური პირის
(გვარი, სახელი)
პირადი _____________________________ ნომერი
გარდაცვალების თარიღი _______________________
სამეწარმეო საქმიანობას და ამასთან,
_ რეგისტრირებული ვარ დღგ-ის გადამხდელად
_ გთხოვთ, დამარეგისტრიროთ დღგ-ის გადამხდელად
(საჭირო უჯრა აღნიშნეთ „ V“ ნიშნით)
განმცხადებლის ხელმოწერა --------------------------------------(თარიღი)
მუხლი 47. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმება
1. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ნებაყოფლობით ან სავალდებულო წესით გაუქმების მიზნით,
გადასახადის გადამხდელი საგადასახადო ორგანოს მიმართავს განცხადებით (დანართი №III-03).
2. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირის გარდაცვალების შემთხვევაში,
საგადასახადო ორგანო აუქმებს აღნიშნული პირის დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციას.
3. კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანომ შესაძლოა წერილობით
მიმართოს პირს მისი დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების ინიციატივით. დღგ-ის
გადამხდელის თანხმობა საგადასახადო ორგანოს ეცნობება №III-03 დანართის ფორმით.

დანართი №III-03
----------------------------------------(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)
----------------------------------------------------(გადასახადის გადამხდელის დასახელება)
__________________________________
საიდენტიფიკაციო ნომერი
განცხადება
დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
გთხოვთ, გამიუქმოთ დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია
__ საწარმოს/ორგანიზაციის ლიკვიდაციის გამო
__ ერთჯერადი მიწოდების ოპერაციის განუხორციელებლობის გამო
__ საქართველოში საქმიანობის შეწყვეტის გამო
__ მცირე მეწარმის სტატუსის მინიჭების გამო
__ სსკ 159-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად (ბოლო 12 კალენდარული თვის განმავლობაში 100 000
ლარზე ნაკლები დასაბეგრი ოპერაციები)

__სსკ 159-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად (რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე საგადასახადო
ორგანოს მომართვა)
(საჭირო უჯრა აღნიშნეთ „ V“ ნიშნით)
განმცხადებლის ხელმოწერა --------------------------------------(თარიღი)

მუხლი 48. დღგ-ის გადამხდელთა აღრიცხვა
1. დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელთა რეესტრს აწარმოებს შემოსავლების
სამსახური №III-04 დანართის ფორმით.

დანართი №III-04
დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელთა
რეესტრი
რეგისტრაციის სახე (საჭირო უჯრა
აღინიშნება „ V“ ნიშნით)

№

1

მონაცემების
შეტანის
თარიღი

გადასახადის
გადამხდელის
დასახელება

საიდენტიფი-კაცი
ო
სავალნომერი
დებულო

2

3

4

5

ნებაყოფლობითი

6

დღგ-ის
გადამხდელა
დღგ-ის
დ
გადამხდელად
რეგისტრაცი
რეგისტრაციის
შენიშვნა
ის გაუქმების
ძალაში შესვლის
ძალაში
თარიღი
შესვლის
თარიღი
7

8

9

მუხლი 49. ოპერაცია, რომელიც არ მიეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობას (26.09.2011 N 502)
ეკონომიკურ საქმიანობას არ განეკუთვნება:
ა) ფიზიკური პირის მიერ ყოველი უწყვეტი 48 თვის განმავლობაში მის საკუთრებაში არსებული 4
საცხოვრებელი ბინის (სახლის) მასზე დამაგრებული მიწით რეალიზაცია;
ბ) „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ შემოსავლების სამსახურის მიერ რეგისტრირებულ მცირე
ბიზნესის სტატუსის მქონე პირებზე GPRSდა crypto-ს მოდულის ფისკალური საკონტროლო-სალარო
აპარატის უსასყიდლოდ მიწოდება.
გ) ელექტრონული სატელეკომუნიკაციო მომსახურების მიმწოდებელი პირის მიერ საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის - „112“-ის მომსახურების საფასურის ამოღების მომსახურება. (13.02.2012 N 48)
დ) სახელმწიფო ხელისუფლების, ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლების, დამოუკიდებელი
ეროვნული
მარეგულირებელი
და
ადგილობრივი
თვითმმართველობის
ორგანოების
მიერ
კომპენსაციის/შემოსავლის მიღების მიზნით ქონების ქირით, იჯარით ან/და სხვა ამგვარი ფორმით გაცემა, თუ
აღნიშნული მომსახურების შედეგად მიღებული თანხა სრულად მიემართება ბიუჯეტში. (9.07.2012 N 227

გავრცელდეს 2011 წლის პირველი იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე)
ე) საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის − სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ „სახელმწიფო ქონების
შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული სახელმწიფო ქონების განკარგვა ან/და სახელმწიფო
ქონების სარგებლობაში გადაცემა, რომლის შედეგად მიღებული თანხა მიემართება სახელმწიფო ბიუჯეტში.

(26.07.2012 N286 ამოქმედდეს 2012 წლის 17 სექტემბერიდან)
ვ) არასამეწარმეო არაკომერციული იურიდიული პირის – „ახალციხის ციხის“ მიერ რაბათის ციხის
კომპლექსის, როგორც ისტორიული (კულტურული) ძეგლის დაცვის, კომპლექსის პოპულარიზაციის და
განვითარების მიზნით განხორციელებული საქმიანობა, რომელიც მოიცავს: (8.08.2012 N 323)
ვ.ა) კომპლექსის ტერიტორიაზე არსებულ შენობა-ნაგებობებში განთავსებულ პირებზე გადაცემული
ქონების მიზნობრივად გამოყენების და კომუნალური მომსახურების ორგანიზების უზრუნველყოფას;
ვ.ბ) კომპლექსის ტერიტორიის მოვლა-შენახვას, დასუფთავებას, გამწვანებას;

ვ.გ) კომპლექსის ტერიტორიაზე განთავსებული ნაგებობების მიმდინარე რემონტს, კაპიტალურ რემონტს,
რესტავრაციას;
ვ.დ) თანხებისა და სხვა საშუალებების მოზიდვას კომპლექსის გამართული მუშაობისა და
განვითარებისათვის;
ვ.ე) კომპლექსის პოპულარიზაციის მიზნით სხვადასხვა სახის ღონისძიებების (რეკლამა, ბუკლეტები,
ტურისტული ცნობარი და სხვ.) მოწყობას;
ვ.ვ) სხვა სახის საქმიანობას.
მუხლი 50. უსაქონლო ოპერაცია ან ფიქტიური გარიგება
1. ოპერაცია უსაქონლოდ ან/და გარიგება ფიქტიურად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ დადგინდა, რომ
ოპერაცია ან გარიგება არ განხორციელებულა იმ პირებს შორის, რომლებიც აღნიშნულია ოპერაციის ან
გარიგების დამადასტურებელ დოკუმენტებში (საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, სასაქონლო ზედნადები ან
სხვა).
2. მხოლოდ ის ფაქტი, რომ საქონლის/მომსახურების მიმწოდებელს არ გააჩნია მიწოდებული
საქონლის/მომსხურების შესყიდვის ან მასზე გაწეული ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტები, არ
შეიძლება მიჩნეული იქნეს საკმარის საფუძვლად, რათა ოპერაცია ჩაითვალოს უსაქონლოდ ან/და გარიგება
ფიქტიურად.
3. ამ მუხლის დებულებები არ ვრცელდება საგადასახადო კოდექსის 178-ე მუხლით გათვალისწინებულ
შემთხვევებზე.
თავი XIII. დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების აღრიცხვა
მუხლი 51. დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების აღრიცხვის დოკუმენტები
1. დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებზე გამოიწერება შემდეგი სახის საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები:

(23.08.2011 N 444)
ა) საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა (დანართი №III-05 და დანართი №III-06- სპეციალური);
ბ) ნავთობპროდუქტების სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა (დანართი №III-09);
გ) კომპიუტერული წესით ამობეჭდილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა;
დ) ამოღებულია (29.08.2012 N 367)
2. დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებზე გამოწერილ დოკუმენტებში მხარეთა ხელმოწერების ბეჭდით
დამოწმება ხდება მისი არსებობის შემთხვევაში, ამასთან, საქონლის/მომსახურების მყიდველის (მიმღების)
მხრიდან ბეჭდის გამოყენება სავალდებულო არ არის. (23.08.2011 N 444)
3. მონაცემის არარსებობის შემთხვევაში, დოკუმენტის შესაბამის უჯრაში მიეთითება „–“ (ტირე).
მუხლი 52. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა
1. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა (შემდგომში – საფ), მათ შორის ელექტრონული ფორმით, გამოიწერება
დანართი №III-05 ფორმით. ამავე ფორმის საფ-ი გამოიწერება დასაბეგრი ოპერაციის კორექტირების
შემთხვევაში. (20.03.2012 N 87)
2. იმ შემთხვევაში, როდესაც დასაბეგრი საქონლის/მომსახურების მიწოდებასთან ერთად ხორციელდება
მისი ტრანსპორტირება (გარდა 57-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა), შესაძლებელია
გამოყენებულ იქნეს დანართი №III-06 ფორმის სპეციალური საფ-ი. ამ ფორმის საფ-ის გამოწერის
შემთხვევაში სასაქონლო ზედნადების გამოყენება სავალდებულო არ არის.
3. საქონლის მრავალსახეობის დროს, როდესაც საფ-ში საკმარისი არ არის სტრიქონების რაოდენობა,
გამოიყენება საფ-ის დანართი (დანართი №III-07).
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მუხლი
53.
საგადასა
ხადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა საქონლის მომსახურების მიწოდების შემთხვევაში
1. საფ-ი (გარდა ელექტრონული ფორმის საფ-ისა) გამოიწერება 2 ეგზემპლარად. ორივე ეგზემპლარს აქვს
თანაბარი იურიდიული ძალა. საფ-ი გამოიწერება მიწოდების – პირველადი ოპერაციის და კორექტირების
ოპერაციებზე ცალ-ცალკე. (20.03.2012 N 87)
2. საფ-ში ინფორმაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შეიტანება იმ სახით, როგორც ეს მითითებულია
შესაბამის სტრიქონებსა და სვეტებში. ამასთან: (23.08.2011 N 444)
ა) მე-2 სტრიქონი ივსება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ხდება ოპერაციის კორექტირება. სხვა შემთხვევაში,
მასში იწერება ტირე „ –“;
ბ) თუ აქციზური საქონლის მიმწოდებელი არ წარმოადგენს ამ საქონელზე აქციზის გადამხდელს,
ცხრილის მე-6 (აქციზის) სვეტში, იწერება ტირე „ –“;
გ) ცხრილის სტრიქონზე „სულ“ – აისახება მე-4, მე-5 და მე-6 სვეტების მონაცემთა ჯამები;
დ) მომსახურების გაწევის შემთხვევაში, მე-7 უჯრაში იწერება „ –“ (ტირე), ხოლო მე-8 უჯრაში მიეთითება:
დ.ა) მომსახურების გაწევის თარიღი, თუ მომსახურების გაწევის დრო ერთ დღეს არ აღემატება;

დ.ბ) საანგარიშო პერიოდი სიტყვიერად, თუ მომსახურების გაწევის დრო ერთ დღეს აღემატება;
ე) საქონლის გამყიდველის (მიმწოდებელი) ან/და მომსახურების გამწევი პირის ხელმძღვანელის ან სხვა
უფლებამოსილი პირის ხელმოწერის ბეჭდით დადასტურება ხდება მისი (ბეჭდის) არსებობის შემთხვევაში.
3. დანართი №III-06 ფორმის საფ-ში მონაცემები, გარდა მე-6, მე-7, მე-8 და მე-9 სტრიქონებისა, შეიტანება
ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული წესით, ხოლო მე-6 და მე-7 სტრიქონებზე იწერება
ტრანსპორტირების დაწყებისა და დასრულების ადგილები, ხოლო მე-8 და მე-9 სტრიქონებზე –
სატრანსპორტო საშუალების მარკა, ნომერი და მძღოლის პირადი ნომერი.
4. საქონლის მრავალსახეობის დროს საფ-ის დანართში (დანართი №III-07) იწერება იმ საფ-ის სერია და
ნომერი, რომლის გაგრძელებასაც წარმოადგენს მოცემული დანართი, ხოლო საფ-ის ცხრილის პირველ
სვეტში კეთდება ჩანაწერი დანართის მიხედვით მიწოდებული საქონლის რაოდენობის (დასახელების)
შესახებ.
5. საფ-ის დანართში ინფორმაცია შეიტანება იმ სახით, როგორც ეს გათვალისწინებულია საფ-ში. საფ-ის
დანართის მე-4, მე-5 და მე-6 სვეტების ჯამები იწერება შესაბამისად საფ-ის მე-4, მე-5 და მე-6 სვეტებში.
დანართის ბოლოს უჯრებში იწერება საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში მიწოდებულ საქონელზე
გამოწერილი სასაქონლო ზედნადებების ნომერი და გამოწერის თარიღი (გარდა დანართი №III-06-ით
გათვალისწინებული შემთხვევისა). (23.08.2011 N 444)
6. საფ-ის და მისი დანართის შევსების თარიღი უნდა იყოს ერთიდაიგივე და ჩანაწერები
დასტურდებოდეს ხელმძღვანელის ან უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და ბეჭდით.
7. საქონლის მყიდველის (მიმღების) მოთხოვნის შემთხვევაში, საანგარიშო პერიოდში ერთზე მეტი
სასაქონლო ზედნადებით საქონლის მიწოდებისას, შესაძლებელია გამოიწეროს და გაიცეს მიწოდებების
ჯამური მონაცემების ამსახველი დანართი №III-05 ფორმის ერთი საფ-ი. ამ შემთხვევაში, სავალდებულოა
საფ-ის დანართის (დანართი №III-07) გამოყენება, გარდა ელექტრონული ფორმის საფ-ის გამოწერის
შემთხვევისა, რომელშიც იწერება იმ საფ-ის სერია და ნომერი, რომლის გაგრძელებასაც წარმოადგენს
მოცემული დანართი. საფ-ის დანართში ინფორმაცია შეიტანება იმ სახით, როგორც ეს გათვალისწინებულია
საფ-ში. საფ-ის ცხრილის პირველ სვეტში კეთდება ჩანაწერი დანართის მიხედვით, თუ რამდენი დასახელების
საქონლის მიწოდება განხორციელდა სასაქონლო ზედნადებებით, ხოლო მე-4, მე-5 და მე-6 სვეტებში
მონაცემები იწერება საფ-ის დანართის მე-4, მე-5 და მე-6 სვეტების ჯამების შესაბამისად. ამასთან, საფ-ის მე-7
და მე-8 სტრიქონები არ ივსება. (20.03.2012 N 87)
71. მომსახურების მყიდველის (მიმღების) მოთხოვნის შემთხვევაში, საანგარიშო პერიოდში გაწეულ
მომსახურებებზე, შესაძლებელია გამოიწეროს და გაიცეს მიწოდებების ჯამური მონაცემების ამსახველი
დანართი №III-05 ფორმის ერთი საფ-ი. ამ შემთხვევაში, სავალდებულოა საფ-ის დანართის (დანართი №III-07)
გამოყენება, გარდა ელექტრონული ფორმის საფ-ის გამოწერის შემთხვევისა, რომელშიც იწერება იმ საფ-ის
სერია და ნომერი, რომლის გაგრძელებასაც წარმოადგენს მოცემული დანართი. საფ-ის დანართში ინფორმაცია
შეიტანება იმ სახით, როგორც ეს გათვალისწინებულია საფ-ში. საფ-ის ცხრილის პირველ სვეტში კეთდება
ჩანაწერი დანართის მიხედვით, თუ რამდენი დასახელების მომსახურების მიწოდება განხორციელდა, ხოლო
მე-4, მე-5 და მე-6 სვეტებში მონაცემები იწერება საფ-ის დანართის მე-4, მე-5 და მე-6 სვეტების ჯამების
შესაბამისად. (23.08.2012 N 354)
8. ჩათვლის უფლებით დღგ-ისაგან გათავისუფლებულ ოპერაციაზე საფ-ის გამოწერისას, დღგ-ის
თანხის აღმნიშვნელ სტრიქონებზე იწერება „ 0“ (ნული).
9. საფ-ში არასწორად (შეცდომით) შეტანილი რეკვიზიტების (დღგ-ის თანხის გარდა) გასწორების მიზნით,
საფ-ის ეგზემპლარებში არასწორი მონაცემები გადაიხაზება და მათ თავზე მიეთითება დაზუსტებული
მონაცემები. გადასწორების ფაქტი დასტურდება ხელმოწერით და ბეჭდით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

(23.08.2011 N 444)
მუხლი 54. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენა
1. დანართი №III-05 ფორმის შევსებული საფ-ის პირველი ეგზემპლარი საქონლის/მომსახურების
მყიდველს (მიმღებს) წარედგინება მოთხოვნიდან არა უგვიანეს 30 კალენდარული დღისა, ხოლო დანართი
№III-06 ფორმის შევსებული საფ-ის პირველი ეგზემპლარი – მიწოდებისთანავე. საფ-ის მეორე ეგზემპლარები
რჩება საქონლის/მომსახურების გამყიდველს (მიმწოდებელს).(1.08.2011 N 420)
2. საფ-ის მონაცემები შეიტანება საგადასახადო ორგანოში წარსადგენ დღგ-ის დეკლარაციაში, ხოლო
გადამხდელებთან არსებული ეგზემპლარები საგადასახადო ორგანოს კონტროლის მიზნით წარედგინება
მხოლოდ მისი მოთხოვნის შემთხვევაში.

3. დაუშვებელია საქონლის (მომსახურების) მიმწოდებლის მიერ, არასწორად შევსებული (შეცდომით
შეტანილი რეკვიზიტებით) საფ-ის მიცემა მყიდველისათვის (მიმღებისათვის). გაუქმების მიზნით,
გადასახადის გადამხდელის მიერ არასწორად შევსებული საფ-ების ყველა ეგზემპლარი წარედგინება
საგადასახადო ორგანოს ამ ორგანოდან საფ-ების შემდგომი გატანისას, მაგრამ არა უგვიანეს მომდევნო
წლის 15 იანვრისა.
4. თუ საგადასახადო ორგანომ დღგ-ის გადამხდელისაგან მოითხოვა იმ საფ-ების წარდგენა, რომლებიც
მისგან ამოღებულია საგამოძიებო და სხვა უფლებამოსილი ორგანოების მიერ საქართველოს სისხლის
სამართლის საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესით, გადამხდელს უფლება აქვს საგადასახადო
ორგანოში წარადგინოს ამოღებული საფ-ების ქსეროასლები და ამ ორგანოების სათანადო პასუხისმგებელი
პირების მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით დამოწმებული ცნობა შესაბამისი საფ-ების ამოღების შესახებ,
ხოლო ამოღებული საფ-ების დაბრუნების შემდეგ – მათი დედნები.
5. შეუვსებელი ან შევსებული (რომელიც არ გაცემულა მყიდველზე) საფ-ის დაკარგვის შემთხვევაში,
გადამხდელი დაუყოვნებლივ აცნობებს საგადასახადო ორგანოს ამ საფ-ის გაუქმების მიზნით. ამასთან,
შევსებული (რომელიც არ გაცემულა მყიდველზე) საფ-ის დაკარგვის შემთხვევაში, იგივე დასაბეგრ
ოპერაციაზე იმავე თარიღით გამოიწერება ახალი საფ-ი, რომელზედაც შენიშვნის სახით აღინიშნება
დაკარგული საფ-ის სერია და ნომერი. (23.08.2011 N 444)
6. იმ შემთხვევაში, როდესაც საფ-ის გამოწერის და მყიდველისათვის გადაცემის შემდეგ, გამყიდველი
დაკარგავს საფ-ის თავის ეგზემპლარს, მას უფლება აქვს, საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში,
საგადასახადო ორგანოში წარადგინოს დაკარგული საფ-ის მყიდველთან არსებული პირველი
ეგზემპლარის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი, ხოლო თუ მყიდველმა დაკარგა საფ-ის თავისი
(პირველი) ეგზემპლარი, მას შეუძლია წარადგინოს გამყიდველთან არსებული მე-2 ეგზემპლარის
ნოტარიულად დამოწმებული ასლი.
მუხლი 55. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა კორექტირების შემთხვევაში
1. დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის კორექტირებისას საფ-ი გამოიწერება იმ შემთხვევაში, თუ ამ
ოპერაციაზე (მიწოდებისას) გამოწერილი იყო საფ-ი.
2. კორექტირების შემთხვევაში საფ-ის რეკვიზიტები ივსება 53-ე მუხლში მოცემული წესით. ამასთან,
ა) ცხრილის შესაბამის სვეტებში – მონაცემები მიწოდებული საქონლის (მომსახურების) რაოდენობის,
კომპენსაციის და გადასახადის (დღგ, აქციზი) თანხის შესახებ, გარდა ელექტრონული ფორმის საფ-ისა,
აისახება ორ სტრიქონად: კორექტირებამდე და კორექტირების შემდეგ. ელექტრონული ფორმის საფ-ში
მიეთითება კორექტირების შემდეგ არსებული მონაცემები; (20.03.2012 N 87)
ბ) სტრიქონზე „ სულ” – ცხრილის მე-4, მე-5 და მე-6 სვეტებში „ კორექტირებამდე“ და „ კორექტირების
შემდეგ“ სტრიქონებზე ასახული მონაცემების ჯამებს შორის სხვაობა;
გ) მე-7 და მე-8 სტრიქონები ივსება იმ შემთხვევაში, თუ კორექტირებას თან ახლდა საქონლის
ტრანსპორტირება.
3. კორექტირებას დაქვემდებარებული საქონლის მრავალსახეობის დროს, გარდა ელექტრონული ფორმის
საფ-ის გამოწერისა, გამოიყენება საფ-ის დანართი. ამასთან, დაცული უნდა იქნეს ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“
ქვეპუნქტით დადგენილი წესი. (20.03.2012 N 87)
4. ამ მუხლით დადგენილი წესით გამოწერილი საფ-ის წარდგენა მყიდველისათვის ხორციელდება 54-ე
მუხლით განსაზღვრული წესით.
მუხლი 56. კომპიუტერული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა
1. კომპიუტერული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა (შემდგომში – კსაფ) გამოიყენება დღგ-ის იმ
გადამხდელებთან მიმართებაში, რომლებიც თავიანთ საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა სამეურნეო
ოპერაციის ბუღალტრულ აღრიცხვას ახდენენ კომპიუტერული სისტემებისა და პროგრამების გამოყენებით
და რომელთა მიერ მომსახურების გაწევა ან ელექტრო- ან თბოენერგიის, გაზის ან წყლის მიწოდება ხდება
რეგულარულად ან უწყვეტად.
2. კსაფ-ის გამოყენებაზე გადასვლა ხორციელდება გადასახადის გადამხდელის განცხადების
საფუძველზე, შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებით.
3. ბრძანებაში მიეთითება:
ა) დღგ-ის გადამხდელის დასახელება;
ბ) საიდენტიფიკაციო ნომერი;
გ) საქონლის/მომსახურების დასახელება;

დ) საგადასახადო პერიოდი, რომლის დასაწყისიდან გადამხდელს უფლება აქვს გამოწეროს კსაფ-ი;
ე) კსაფ-ის ნუმერაციის ველი, რომლის ფარგლებში დასაშვებია გადამხდელის მიერ კსაფ-ის გამოწერა.
4. ბრძანებაში შეიძლება აისახოს კსაფ-ის გამოყენების დამატებითი პირობები.
5. კსაფ-ი საქონლის/მომსახურების მყიდველს (მიმღებს) გადაეცემა მხოლოდ ერთ ეგზემპლარად.
6. გადამხდელი ვალდებულია მის მიერ გამოწერილი კსაფ-ების რეესტრი ელექტრონულ მატარებელზე
ან/და ელექტრონული ფოსტით წარადგინოს საგადასახადო ორგანოში დღგ-ის დეკლარაციასთან ერთად.
7. კსაფ-ების რეესტრში ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება დასაშვებია მხოლოდ გადამხდელის
მიმართვის საფუძველზე.
8. კსაფ-ების რეესტრი ამოიბეჭდება 2 ეგზემპლარად. გადამხდელის და საგადასახადო ორგანოს
პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერით დამოწმებული კსაფ-ების რეესტრის ერთი ეგზემპლარი რჩება
საგადასახადო ორგანოში, მეორე კი გადაეცემა გადამხდელს.
9. საგადასახადო ორგანო ვალდებულია 3 დღის ვადაში შეიტანოს წარმოდგენილი კსაფ-ების რეესტრის
ელექტრონული ვერსია ერთიან კომპიუტერულ ბაზაში და განახორციელოს ჩათვლებზე მონიტორინგი
არსებული წესის შესაბამისად.
10. კსაფ-ების რეესტრში საქონლის/მომსახურების მყიდველი (მიმღები) მხარის მონაცემების არ ასახვის
ან არასწორად ასახვის შემთხვევაში, შესაბამისი კსაფ-ების მიხედვით დღგ-ის ჩათვლა არ განხორციელდება
გადამხდელის მიერ საგადასახადო ორგანოში დასაბუთებული წერილობითი განმარტების (მიმართვის)
წარდგენამდე.
11. გადამხდელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს უარი თქვას კსაფ-ების გამოყენებაზე, რისთვისაც
საანგარიშო პერიოდის დაწყებამდე 20 დღით ადრე განცხადებით უნდა მიმართოს საგადასახადო ორგანოს.
თავი XIV. ნავთობპროდუქტების ოპერაციების აღრიცხვა
მუხლი 57. ნავთობპროდუქტების ოპერაციების აღრიცხვის სპეციალური საგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურა (26.09.2011 N 506)
1. საქართველოს ტერიტორიაზე №III-08 დანართში აღნიშნული ნავთობპროდუქტების შეძენა,
ტრანსპორტირება, შენახვა და მიწოდება (მათ შორის, რეალიზაცია) ხორციელდება დანართი №III-09 ფორმის
ნავთობპროდუქტების სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურით (შემდგომში – „ნსაფ“), გარდა
სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული №III-08 დანართში აღნიშნული საქონლის კანონმდებლობით
დადგენილი წესით მიწოდების (მათ შორის, რეალიზაცია) შემთხვევისა.
2. ნსაფ-ი არის მკაცრი აღრიცხვის და საგანგებო დაცვის ნიშნის მქონე დოკუმენტი (გარდა ელექტრონული
ფორმის ნსაფ-ისა), აქვს ორი ასოსგან შემდგარი სერია (გარდა კომპიუტერული ნსაფ-ისა) და
ინდივიდუალური ნომერი. ნსაფ-ის სერია არის: იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული (მოსაქცევი)
საქონლის
სასაქონლო
ოპერაციის
განხორციელების
ადგილიდან
დასაწყობების
ადგილამდე
ტრანსპორტირებისას – „აი“, ელექტრონული ფორმის ნსაფ–ისთვის – „ეი“, ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში
მოქცეული (მოსაქცევი) საქონლის დასაწყობების ადგილიდან სასაქონლო ოპერაციის განხორციელების
ადგილამდე ტრანსპორტირებისას ან პირის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს შორის შიდა გადაზიდვისათვის
ან სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული საქონლის კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეძენისას
შესაბამისი ორგანოდან დასაწყობების ადგილამდე ტრანსპორტირებისას – „აშ“, ელექტრონული ფორმის
ნსაფ-ისთვის – „ეშ“, საბითუმო მიწოდებაზე – „ ას“, ელექტრონული ფორმის ნსაფ-ისთვის – „ეს“, საცალო
მიწოდებაზე – „ აა“, ელექტრონული ფორმის ნსაფ-ისთვის – „ეა“. (20.03.2012 N 87)
3. კომპიუტერულ ნსაფ-ს აქვს სამი ასოსგან შემდგარი სერია და ექვსნიშნა ინდივიდუალური ნომერი.
კომპიუტერული ნსაფ-ის სერია არის: იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული (მოსაქცევი) საქონლის
სასაქონლო ოპერაციის განხორციელების ადგილიდან დასაწყობების ადგილამდე ტრანსპორტირებისას –
„კაი“, ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული (მოსაქცევი) საქონლის დასაწყობების ადგილიდან
სასაქონლო ოპერაციის განხორციელების ადგილამდე ტრანსპორტირებისას ან პირის სტრუქტურულ
ქვედანაყოფებს შორის შიდა გადაზიდვისათვის ან სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული საქონლის
კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეძენისას შესაბამისი ორგანოდან დასაწყობების ადგილამდე
ტრანსპორტირებისას – „კაშ“, საბითუმო მიწოდებაზე – „კას“, საცალო მიწოდებაზე – „ კაა“.

დანართი №III-08

ნავთობპროდუქტების საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენებას დაქვემდებარებული
ნავთობპროდუქტები

N

საქონლის დასახელება

სეს ესნ კოდი

1

2
ნედლი ნავთობი და ნედლი
ნავთობპროდუქტები, მიღებული
ბიტუმოვანი მინერალებისაგან
(გარდა მილსადენისა)
ნავთობის ბიტუმი და ბიტუმოვანი
ქანებისაგან მიღებული ნავთობისა
ან ნავთობპროდუქტების
გადამუშავების სხვა ნარჩენები
ნავთობის მსუბუქი დისტილატები
და პროდუქტები გადამუშავების
სპეციფიკური პროცესებისათვის
და სხვა ქიმიური
გარდაქმნებისათვის

3

ნსაფ-ში
მისათითებელი
კოდი
4

2709 00 100 00, 2709 00 900 00

2709

2713 20 000 00, 2713 90 900 00

2713

2710 11 110 00, 2710 11 150 00

0110

სპეციალური ბენზინები

2710 11 210 00, 2710 11 250 00

0210

2710 11 410 00

0270

2710 11 450 00

0290

2710 11 490 00

0320

2710 11 700 00, 2710 11 900 00

0370

2710 19 310 00, 2710 19 350 00

0610

1

2

3

4

ბენზინები ძრავებისათვის:
- ოქტანური რიცხვით 95–ზე
ნაკლები
- ოქტანური რიცხვით 95 ან მეტი,
მაგრამ არა უმეტეს 98–ისა
- ოქტანური რიცხვით 98 ან მეტი
- ბენზინის სათბობი რეაქტიული
და დანარჩენი მსუბუქი
დისტილატები
ნავთობის მძიმე დისტილატები:
– გაზოილი (დიზელის საწვავი)
გადამუშავების სპეციფიკური
პროცესებისათვის და სხვა
ქიმიური გარდაქმნებისათვის
– გაზოილი სხვა მიზნებისათვის
– თხევადი სათბობი (მაზუთი)

2710 19 410 00 – 2710 19 490
00
2710 19 510 00 – 2710 19 690
00

0690
0710

დანართი III-09

მუხლი 58. ნავთობპროდუქტების სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა
1. ნსაფ-ი (გარდა ელექტრონული ფორმის ნსაფ-ისა) გამოიწერება ოთხ ეგზემპლარად. ოთხივე
ეგზემპლარს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა. (20.03.2012 N 87)
2. ნსაფ-ის ცხრილში მიეთითება:
ა) პირველი სვეტის პირველ სტრიქონზე – საქონლის დასახელება №III-08 დანართის მე-2 სვეტის
შესაბამისად. მაგალითად, თუ ადგილი აქვს ნავთობის მსუბუქი დისტილატის – 95-ზე ნაკლები ოქტანური
რიცხვის მქონე საავტომობილო ბენზინის მიწოდებას, შესაბამის უჯრაში უნდა მიეთითოს „ბენზინი,
ოქტანური რიცხვით 95-ზე ნაკლები“;
ბ) პირველი სვეტის მე-2 სტრიქონზე – საქონლის ოთხნიშნა კოდი №III-08 დანართის მე-4 სვეტის
შესაბამისად. მაგალითად, თუ ადგილი აქვს ნავთობის მსუბუქი დისტილატის – 95-ზე ნაკლები ოქტანური
რიცხვის მქონე საავტომობილო ბენზინის მიწოდებას, შესაბამის უჯრაში უნდა მიეთითოს „ 0270“;
გ) მე-2 სვეტის პირველ სტრიქონზე – ზომის ერთეული ლიტრებში, ხოლო მე-2 სტრიქონზე – ზომის
ერთეული კგ-ში;
დ) მე-3 სვეტის პირველ სტრიქონზე – მიწოდებული საქონლის რაოდენობა არაბული ციფრებით
ლიტრებში;
ე) მე-3 სვეტის მე-2 სტრიქონზე – მიწოდებული საქონლის რაოდენობა არაბული ციფრებით კგ-ში
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც მე-3 სვეტის პირველ სტრიქონზე მითითებულია საქონლის
რაოდენობა ლიტრებში;
ვ) მე-4 – მე-6 სვეტებში – მონაცემები მიწოდებული საქონლის კომპენსაციის და გადასახადის (დღგ,
აქციზი) თანხის შესახებ.
3. ნსაფ-ის მე-10 სტრიქონი ივსება მხოლოდ იმპორტის შემთხვევაში და მიეთითება სასაქონლო
დეკლარაციის ნომერი და რეგისტრაციის თარიღი, ხოლო სხვა შემთხვევებში „–“.
4. ნსაფ-ის მე-11 სტრიქონზე მიეთითება ნავთობპროდუქტის შეძენისას გამოწერილი ნსაფ-ის სერია,
ნომერი და შევსების თარიღი, იმპორტის შემთხვევაში „–“, ხოლო სხვა შემთხვევებში (მოპოვება, წარმოება,
შეძენა ნსაფ-ის გარეშე, შეძენა აუქციონზე, მიღება სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე) –
შესაბამისი დოკუმენტის დასახელება და რეკვიზიტები.
41. ნსაფ-ის მე-10 და მე-11 სტრიქონების შევსება სავალდებულო არ არის ნავთობპროდუქტის საცალო
მიწოდების ნსაფ-ის (სერია „აა“) გამოწერის შემთხვევაში. (29.05.2012 N 180)

5. იმ შემთხვევაში, თუ საქონელი მიღებულია ნავთობპროდუქტების გადამუშავებით, ნსაფ-ის
შესაბამისად მე-10 და მე-11 სტრიქონებზე მიეთითება ძირითადი ნედლეულის (რომლის რაოდენობაც
აჭარბებს დანარჩენი ნედლეულის რაოდენობას) შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
6. თუ ნავთობპროდუქტის გადაადგილება ხდება ისეთ ადგილებში, რომლებიც არ არის
რეგისტრირებული საგადასახადო ორგანოში, როგორც ნავთობის დისტილატების სტაციონარული
ობიექტი, ნსაფ-ის მე-17 სტრიქონზე მიეთითება „ –“.
7. ნსაფ-ის მე-16 და მე-17 სტრიქონები არ ივსება №III-08 დანართის მე-2 სტრიქონზე დასახელებული
საქონლის (ნავთობის ბიტუმი) რეალიზაციისას (გადაზიდვისას).
8. ნსაფ-ში არასწორად (შეცდომით) შეტანილი რეკვიზიტების გასწორება (გარდა გამოწერის თარიღის,
საქონლის რაოდენობის, ღირებულების, დღგ-ის ან/და აქციზის თანხის, ტრანსპორტირების დაწყების და
დამთავრების სტაციონარული ობიექტის შვიდნიშნა კოდის, ტრანსპორტირების დაწყების ან/და
დამთავრების ადგილისა) შესაძლებელია მხოლოდ ნავთობპროდუქტის ტრანსპორტირების დაწყებამდე.
შეცდომების გასწორების მიზნით, ნსაფ-ის ყველა ეგზემპლარში არასწორი მონაცემები გადაიხაზება და მათ
თავზე მიეთითება დაზუსტებული მონაცემები. გადასწორების ფაქტი დასტურდება მიმწოდებლის ან მისი
უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და ბეჭდით.
9. არასწორად ან არასრულად (რომელიმე რეკვიზიტის გარეშე) შევსებულ ნსაფ-ს იურიდიული ძალა არ
გააჩნია და ჩათვლის დოკუმენტად არ განიხილება.
10. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია, ნსაფ-ის ცხრილის პირველი სვეტი
(„საქონლის
დასახელება“), მე-12 სტრიქონის პირველი სვეტი („საქონლის კოდი“), მე-19 სტრიქონი
(„ნავთობპროდუქტის სატრანსპორტო საშუალებაზე დატვირთვის მისამართი“) და მე-20 სტრიქონი („
ნავთობპროდუქტის ტრანსპორტირების დაწყების ადგილის ან ბუნკირების გემის სარეგისტრაციო
ნომერი“) შეავსოს მხოლოდ განაცხადში (№III-12 დანართი ან/და №III-13 დანართი) მითითებული
მონაცემების მიხედვით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ნსაფ-ი ითვლება არასწორად შევსებულად და
გადამხდელს ეკისრება პასუხისმგებლობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
11. №III-08 დანართში აღნიშნული ნავთობპროდუქტების საცალო მიწოდებისას, მიმწოდებელი არ არის
ვალდებული გამოწეროს ნსაფ-ი (ამ დროს გამოიყენება საკონტროლო-სალარო აპარატის ჩეკი), გარდა იმ
შემთხვევისა, როცა მყიდველი ითხოვს ნსაფ-ის გამოწერას.
12. ნსაფ-ი გამოიწერება მხოლოდ ერთი დასახელების ნავთობპროდუქტზე და მხოლოდ ერთ
სატრანსპორტო საშუალებაზე (სარკინიგზო გადაზიდვებისას – თითოეულ ვაგონზე). ტრანსპორტირებისას
გადამზიდავი ვალდებულია თან იქონიოს მყიდველისათვის წარსადგენი ნსაფ-ის ეგზემპლარი.
13. თუ ნავთობპროდუქტის მიწოდება ხორციელდება ერთი სატრანსპორტო საშუალებით რამდენიმე
საბოლოო მომხმარებელზე და შეუძლებელია ტრანსპორტირების ზუსტი მარშრუტის დადგენა, ამ
შემთხვევაში გამოიწერება ერთი ნსაფ-ი, რომლის მე-16 სტრიქონზე მიეთითება „–“.
14. გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვაზე არმყოფი პირისთვის ნავთობპროდუქტის მიწოდების
შემთხვევაში, ნსაფ-ის მე-16 სტრიქონზე მიეთითება გადაზიდვის დამთავრების ადგილის მისამართი და იმ
სტაციონარული ობიექტის (რეზერვუარის) რეკვიზიტები (მოცულობა), სადაც მოხდება გადაზიდული
ტვირთის შენახვა, ხოლო 23-ე სტრიქონზე – მყიდველის (მიმღების) ხელმოწერა და პირადი ნომერი.
15. თუ ნავთობპროდუქტის მიწოდება ხორციელდება ტალონებით ან/და ელექტრონული ფორმით
აღრიცხული უნაღდო ანგარიშსწორებით, ნავთობპროდუქტის ტრანსპორტირების გარეშე, მიმწოდებელი
ვალდებულია, ამის შესახებ წინასწარ აცნობოს საგადასახადო ორგანოს, რომელიც მას ანიჭებს დამატებით
შვიდნიშნა კოდს. აღნიშნული კოდი არ არის სტაციონარული ობიექტის მაიდენტიფიცირებელი. ასეთი
სახის რეალიზაციისთვის ნსაფ-ი გამოიწერება საანგარიშო პერიოდში (თვეში) განხორციელებული
მიწოდებების მიხედვით. ამასთან, ნსაფ-ში მე-10, მე-11, მე-16 და
მე-17 სტრიქონები არ ივსება
(მიეთითება „ –“), მე-14 სტრიქონზე იწერება „საცალო“, მე-15 სტრიქონზე კი – საგადასახადო ორგანოს მიერ
მინიჭებული შვიდნიშნა კოდი.
151. თუ ნავთობპროდუქტის მიწოდება ხორციელდება ტალონებით ან/და ელექტრონული ფორმით
აღრიცხული უნაღდო ანგარიშსწორებით, ამასთან, პირს არ აქვს საკუთრებაში/სარგებლობაში
სტაციონარული ობიექტი და ნავთობპროდუქტი შეძენილი აქვს გამყიდველის საცავში შენახვისა და
ტალონების საშუალებით შემდგომი რეალიზაციის პირობით, პირი ვალდებულია ამის შესახებ წინასწარ
აცნობოს საგადასახადო ორგანოს, რომელიც მას ანიჭებს შვიდნიშნა კოდს. აღნიშნული კოდი არ არის
სტაციონარული ობიექტის მაიდენტიფიცირებელი. ასეთი სახით მიწოდებისას პირის მიერ ნსაფ-ი შეივსება

ამ მუხლის მე-15 პუნქტში აღნიშნული წესის შესაბამისად, ხოლო ასეთი წესით რეალიზაციისათვის
განკუთვნილი ნავთობპროდუქტის შეძენისას გამყიდველი ნსაფ-ის მე-17 სტრიქონზე უთითებს
პირისათვის ზემოაღნიშნული სახით რეალიზაციისათვის მინიჭებულ შვიდნიშნა კოდს. (20.07.2012 N 265)
16. მყიდველის მიერ შეძენილი ნავთობპროდუქტის გამყიდველის სტაციონარულ ობიექტში შენახვის
და შემდგომ პერიოდებში გამოყენების (განაშთვის) შემთხვევაში, გამოიწერება ორი ნსაფ-ი: ერთი –
ნავთობპროდუქტის მიწოდებაზე და მეორე ნავთობპროდუქტის შენახვის მომსახურებაზე. ამასთან, თუ
შენახვის მომსახურება საქონლის მიწოდების მიმართ ატარებს დამხმარე ხასიათს და მისი ღირებულება
გათვალისწინებულია მიწოდების ფასში, შესაძლებელია ნსაფ-ი გამოიწეროს მხოლოდ ნავთობპროდუქტის
მიწოდებაზე.
17. ტრანსპორტირების გარეშე ნსაფ-ით განხორციელებული მიწოდების შემთხვევაში, დასაბეგრი
ოპერაციის თანხის კორექტირების გამომწვევი გარემოების დადგომისას, დასაბეგრი ოპერაციის თანხა
კორექტირდება ახალი ნსაფ-ის გამოწერით, რომლის მე-12 სტრიქონზე მიეთითება იმ ნსაფ-ის სერია და
ნომერი, რომლის კორექტირებაც ხდება.
18. ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეულ საქონელზე საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის
გადაკვეთამდე ტრანსპორტირებისას ნსაფ-ი არ მოითხოვება. ამ შემთხვევაში, ტრანსპორტირების
დოკუმენტად ითვლება სასაქონლო დეკლარაცია.
19. საგადასახადო ორგანოს პასუხისმგებელი პირი ვალდებულია, იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში
მოქცეული საქონლის სასაქონლო ოპერაცია დაამთავროს მხოლოდ გადასახადის გადამხდელის მიერ
სასაქონლო ოპერაციის განხორციელების ადგილიდან საქონლის დასაწყობების ადგილამდე ამ მუხლით
განსაზღვრული წესით შევსებული ნსაფ-ის წარმოდგენის შემდგომ, რასაც ადასტურებს თითოეული
ნსაფ-ის მე-14 სტრიქონის გასწვრივ საგადასახადო ორგანოს შტამპის დასმით. ასევე ნსაფ-ის ცხრილის
პირველი და მე-2 სტრიქონის მე-2 და მე-3 სვეტებში მიუთითებს საქონლის რაოდენობას ამ მუხლით
განსაზღვრულ ზომის ერთეულში, ხოლო მე-10 სტრიქონში – სასაქონლო დეკლარაციის ნომერსა და
გაცემის თარიღს. ასეთი წესით დადასტურებული ნსაფ-ის მეორე ეგზემპლარი რჩება სასაქონლო
ოპერაციის განხორციელების საგადასახადო ორგანოში. (24.04.2012 N 125 გავრცელდეს 2012 წლის 18

აპრილიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე)
მუხლი 59. ნავთობპროდუქტების სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარდგენა
1. ნსაფ-ის პირველი და მე-3 ეგზემპლარი გადაეცემა საქონლის მყიდველს (მიმღებს), ხოლო მე-2 და მე-4
ეგზემპლარი რჩება გამყიდველს (მიმწოდებელს).
2. ნსაფ-ის მონაცემები აისახება საგადასახადო ორგანოში წარსადგენ დღგ-ის დეკლარაციაში, ხოლო
გადამხდელებთან არსებული ეგზემპლარები საგადასახადო ორგანოს წარედგინება მხოლოდ მოთხოვნის
შემთხვევაში.
3. ნავთობპროდუქტის ნსაფ-ით მიწოდების ან/და შეძენის შემთხვევაში, დღგ-ის გადამხდელის მიერ
საგადასახადო ორგანოს, დღგ-ის დეკლარაციასთან ერთად, წარედგინება „ ნავთობპროდუქტის საგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურების რეესტრი და სასაქონლო ნაშთები“ ( №III-10 დანართი). (10.01.2013 N 7)
4. დაუშვებელია არასწორად შევსებული ნსაფ-ის გადაცემა მყიდველისათვის (მიმღებისათვის).
გაუქმების მიზნით, არასწორად შევსებული ნსაფ-ების ყველა ეგზემპლარი გადასახადის გადამხდელის
მიერ წარედგინება საგადასახადო ორგანოს, ამ ორგანოდან ნსაფ-ების შემდგომი გატანისას, მაგრამ არა
უგვიანეს მომდევნო წლის 15 იანვრისა.
5. უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გადასახადის გადამხდელისაგან შევსებული ნსაფ-ების ამოღების,
ან გადასახადის გადამხდელის მიერ ნსაფ-ების (როგორც შევსებულის, ისე შეუვსებლის) დაკარგვის
შემთხვევაში, მოქმედებს 54-ე მუხლით გათვალისწინებული პროცედურები.

დანართი №III-10
ნავთობპროდუქტების სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების
რეესტრი და სასაქონლო ნაშთები
წარდგენის წელი და თვე ––––––––––––––––––
დეკლარირების წელი და თვე ––––––––––––––––––
პირველადი ––––––––––––––––––
დაზუსტებული –––––––––––––––––

გადასახადის გადამხდელის დასახელება ––––––––––––––––––
საიდენტიფიკაციო ნომერი ––––––––––––––––––
რეესტრში არსებული ნსაფ-ის რაოდენობა:
ნსაფ-ის პირველი ეგზემპლარი ––––– ცალი
ნსაფ-ის მეოთხე ეგზემპლარი ––––– ცალი
ნსაფ-ი შიდა გადაზიდვაზე ––––– ცალი
ნსაფ -ი იმპორტზე ––––– ცალი
ნაწილი I

გამოწერილი (მათ შორის, შიდა გადაზიდვაზე) ნავთობპროდუქტების საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები (მათ შორის,
კორექტირების)
ნსაფ, მათ შორის,
ნსაფ, რომლის
სტაციონარის
მყიდველის ნავთობპრო-დ რაოდენობა
დღგ-ის თანხა*
კორექტირების
კორექტირებაც
რეგისტრაციის
ს/ნ
უქტის კოდი
ხდება
ნომერი
სერია №
სერია № თარიღი გაგზავნის დანიშნულებ
თარიღი
ის

ნაწილი II
შეძენილ ნავთობპროდუქტებზე გამოწერილი ნავთობპროდუქტების საგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურები (მათ შორის, კორექტირების)
ნსაფ, მათ შორის,
კორექტირების
სერია №

თარიღი

ნსაფ, რომლის
სტაციონარის
კორექტირებაც
რეგისტრაციის ნომერი
ხდება
სერია №
თარიღი დანიშნ გამოგზავნის
ულების

გამყიდველის
ს/ნ

ნავთობპრო-დუ რაოდენობა
ქტის კოდი

დღგ-ის
თანხა*

* შიდა გადაზიდვის, აგრეთვე ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისაგან გათავისუფლებული მიწოდების
განხორციელების შემთხვევაში, ჩაიწერება „X”, ხოლო ჩათვლის უფლებით დღგ-ისაგან გათავისუფლებული
მიწოდებისას - „0” (ნული).
ნაწილი III
ფაქტობრივად დარიცხული ნაშთები

საქონლის ზომის
დასახელ ერთეულ
ება
ი
და
ოთხნიშნა
კოდი

ფაქტობრი თვის განმავლობაში
ვად
ნაშთის
ოდენობა
საანგარიშ
ო თვის
დასაწყისშ
ი
ფაქტობრი ფაქტობრივად გახარჯული
ვად
მიღებული
და
გადამუშავებულის
რაოდენობ
ა

ფაქტობრივ
ად ნაშთი
თვის ბოლო
სათვის
(12=3+
4-5-6-8-10–
11)

ნსაფ –ის რეალიზებული
გახარ-ჯუ
გამოწერი ნსაფ-ის გარეშე
ლია
თ
პირადი
რეალიზემოხმარებ
ბული
ი–სათვის
ნავთობპროდუქტების
რაოდენობ
ა
ფასდათ-მობ ფასდათმობი
თ
ის გარეშე
რეალიზე-ბ რეალიზებულ
ი
ული

1

2

3

4

5

რაო-დენ თა- რაო- თანხა
ობა
ნხა დენო
ბა
6
7 8
9
10

გადამუშავებულის
ოდენობ
ა

11

12

კგ/ლ

გადასახადის გადამხდელის ხელმოწერა --------------- რიცხვი, თვე, წელი

დანართი №III-11 ამოღებულია (10.01.2013 N 7)
მუხლი 60. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების ფორმების გაცემა
1. საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის (მათ შორის, სსაფ-ისა და ნსაფ-ის) ფორმების (შემდგომში –
ფორმები) წარმოების ორგანიზებას და ამ ფორმებით საგადასახადო ორგანოების მომარაგებას ახორციელებს
შემოსავლების სამსახური „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ” საქართველოს კანონის და ამ მუხლის
შესაბამისად. (29.08.2012 N 367)
2. შესაბამის საგადასახადო ორგანოზე ფორმები შემოსავლების სამსახურის მიერ გაიცემა შესაბამისი
საგადასახადო ორგანოს მოთხოვნის და ნდობით აღჭურვილ პირზე გაცემული მინდობილობის საფუძველზე.
გაცემული ფორმების სერიისა და ნომრის, გაცემის თარიღის, მიღებაზე ნდობით აღჭურვილი პირის
პირადობის მოწმობის მონაცემები ფიქსირდება მკაცრი აღრიცხვის ფორმების გაცემის ჟურნალის
ელექტრონულ ვერსიაში. დაარქივების მიზნით, აღნიშნული ჟურნალი ამოიბეჭდება ყოველი წლის ბოლოს.

(1.03.2011 N 115)
3. შესაბამისი საგადასახადო ორგანოდან მათ დაქვემდებარებაში მყოფ სტრუქტურულ ქვედანაყოფებზე
ფორმები გაიცემა მიღება-ჩაბარების აქტით. (1.03.2011 N 115)
4. დღგ-ის გადამხდელებზე ფორმების გაცემისას საგადასახადო ორგანოს მიერ მკაცრი აღრიცხვის
ფორმების გაცემის ჟურნალის ელექტრონულ ვერსიაში ფიქსირდება გაცემული ფორმების სერიისა და
ნომრის, გაცემის თარიღის, მათ მიღებაზე გადამხდელის ან მისი ნდობით აღჭურვილი პირის
მინდობილობისა და პირადობის მოწმობის მონაცემები. აღნიშნული ჟურნალი, ქაღალდის ფორმით,
ყოველი წლის ბოლოს ექვემდებარება დაარქივებას.
5. მატერიალური სახის საფ-ის ფორმის გაცემა ფასიანია. მომსახურების საფასური განსაზღვრულია
საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებით.
6. დაუშვებელია საგადასახადო ორგანოს მიერ დღგ-ის გადამხდელზე გაცემული ფორმების სხვა
პირისათვის გადაცემა.
7. ნსაფ-ების მისაღებად (გარდა იმპორტის/ექსპორტის შემთხვევისა) გადასახადის გადამხდელი
ვალდებულია, შესაბამის საგადასახადო ორგანოს მიმართოს განაცხადით №III-12 დანართის შესაბამისად
და წარადგინოს №III-08 დანართში აღნიშნული ნავთობპროდუქტების მოპოვების, გადამუშავების ან/და
შეძენის (მიღების) დამადასტურებელი დოკუმენტები:
ა) მოპოვების შემთხვევაში – აღნიშნული საქმიანობის განხორციელების შესახებ ლიცენზიის
ქსეროასლი;

ბ) გადამუშავების შემთხვევაში:
ბ.ა) ლიცენზიის/ნებართვის ქსეროასლი აღნიშნული საქმიანობის განხორციელების შესახებ;
ბ.ბ) შესაბამისობის სერტიფიკატი იმ საქონელზე, რომელზედაც სავალდებულოა შესაბამისობის
სერტიფიკატის აღება;
ბ.გ) ნედლეულის შეძენის ნსაფ-ი, ხოლო იმ ნედლეულზე, რომელზედაც სავალდებულო არ არის
ნსაფ-ის გამოწერა – სასაქონლო დეკლარაცია ან პირველადი საგადასახადო დოკუმენტები;
ბ.დ) ძირითადი საექსპორტო მილსადენის პროექტის მონაწილეებსა და საქართველოს მთავრობას
შორის 2000 წლის 18 ოქტომბერს გაფორმებული ხელშეკრულების (ხელშეკრულება ტერიტორიის
მფლობელი ქვეყნის მთავრობასთან) და 2002 წლის 1 აგვისტოს ამ ხელშეკრულებაში ნოვაციისა და
ცვლილების შეტანის თაობაზე საქართველოს მთავრობასთან დადებული ხელშეკრულების შესაბამისად
ძირითადი საექსპორტო მილსადენის პროექტის მონაწილე – „ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის
კომპანიის“ ფილიალის „ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის კომპანია (საქართველო)“-ს მხრიდან
მომართვის შემთხვევაში – ინფორმაცია ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენიდან განვლილ პერიოდში
ამოღებული და გადამუშავებული ნედლი ნავთობის რაოდენობის შესახებ;
გ) იმპორტის შემთხვევაში – იმპორტის დამადასტურებელი დოკუმენტები, მათ შორის,
იმპორტირებული საქონლის შიდა გადაზიდვის ნსაფ-ი, მისი არსებობის შემთხვევაში;
დ) შეძენის შემთხვევაში – ნსაფ-ი;
ე) საგადასახადო ორგანოს მიერ მოვალის ყადაღადადებული ქონების რეალიზაციის შემთხვევაში –
სერტიფიკატი გაყიდვისა და ქონების ფლობის (განკარგვის) შესახებ;
ვ) სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქონლის პირის (მათ შორის, სახელმწიფოს) საკუთრებაში
მიქცევის შემთხვევაში – სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილება.
ზ) სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული საქონლის გასხსვისებისას – შესაბამისი უფლებამოსილი
ორგანოს მიერ გაცემული გასხვისების დამადასტურებელი დოკუმენტები. (26.09.2011 N 506)
8. იმ შემთხვევაში, როცა ადგილი აქვს იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული (მოსაქცევი)
საქონლის სასაქონლო ოპერაციის განხორციელების ადგილიდან დასაწყობების ადგილამდე, ან ექსპორტის
სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული (მოსაქცევი) საქონლის დასაწყობების ადგილიდან სასაქონლო
ოპერაციის განხორციელების ადგილამდე ტრანსპორტირებას, იმპორტის/ექსპორტის განმახორციელებელი
პირი ვალდებულია ნსაფ-ის მისაღებად მიმართოს საგადასახადო ორგანოს განაცხადით №III-13 დანართის
შესაბამისად.
9. საგადასახადო ორგანო ვალდებულია განაცხადის წარმოდგენიდან (საგადასახადო ორგანოში
რეგისტრაციიდან) 72 საათის განმავლობაში (დასვენების დღეების ჩაუთვლელად), ხოლო იმპორტის
შემთხვევაში – დაუყოვნებლივ, გასცეს ნსაფ-ები ან უარი განაცხადოს მათ გაცემაზე.
10. ნსაფ-ების გაცემაზე უარის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანო ვალდებულია აცნობოს
გადასახადის გადამხდელს უარის საფუძველი, რაც შეიძლება იყოს:
ა) განაცხადში არასრულყოფილი ან საეჭვო მონაცემების წარმოდგენა;
ბ) გადასახადის გადამხდელის მიერ საგადასახადო ორგანოში საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი ანგარიშგებების წარუდგენლობა ან არასრულყოფილად წარდგენა.
11. გადასახადის გადამხდელზე „ აი“ ან „ აშ“ სერიის ნსაფ-ის გაცემისას, რომელიც შესაბამისად
გამოყენებული უნდა იქნეს იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული (მოსაქცევი) საქონლის
სასაქონლო ოპერაციის განხორციელების ადგილიდან დასაწყობების ადგილამდე, ან ექსპორტის
სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული (მოსაქცევი) საქონლის დასაწყობების ადგილიდან სასაქონლო
ოპერაციის განხორციელების ადგილამდე ტრანსპორტირებისათვის, საგადასახადო ორგანოში
გადასახადის გადამხდელის მიერ ივსება ნსაფ-ის მე-5 (5.1 და 5.2), ცხრილის პირველი და მე-2, მე-14, მე-15,
მე-16, მე-17 სტრიქონები, ხოლო მე-4 (4.1 და 4.2), მე-11, მე-12 სტრიქონებზე მიეთითება „ –“, დანარჩენი
სტრიქონები კი ივსება დამოუკიდებლად. ნსაფ-ის შევსების ანალოგიური წესი გამოიყენება ექსპორტის
შემთხვევაშიც იმ განსხვავებით, რომ საგადასახადო ორგანოში გადასახადის გადამხდელის მიერ ივსება
ნსაფ-ის მე-4 (4.1 და 4.2), ცხრილის პირველი და მე-2 სტრიქონები, ხოლო მე-5 (5.1 და 5.2) სტრიქონზე
მიეთითება „–“.
12. ამ მუხლის მე-11 პუნქტი გამოიყენება მხოლოდ ნედლი ნავთობის, ნავთობის მსუბუქი და მძიმე
დისტილატების სასაქონლო ოპერაციის განხორციელების შემთხვევაში.

13. შემოსავლების სამსახურის უფროსის მიერ შესაძლებელია გამოიცეს ბრძანება კომპიუტერული
ნსაფ-ის გამოყენების შესახებ იმ გადასახადის გადამხდელთან მიმართებაში, რომელსაც საკუთრებაში
(სარგებლობაში) აქვს ნავთობპროდუქტებით საბითუმო და საცალო ვაჭრობის ქსელის ობიექტები, ბოლო 6
თვის განმავლობაში იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში დეკლარირებული აქვს ნსაფ-ების გამოყენებას
დაქვემდებარებული 10 მლნ ლარზე მეტი ღირებულების საქონელი და უზრუნველყოფს საგადასახადო
ორგანოების მიერ აღნიშნული საქონლის შესახებ მონაცემების შეუფერხებელ (უწყვეტ რეჟიმში)
გამოყენების შესაძლებლობას.
14. საფ-ის და ნსაფ-ის დაკარგული, გაუქმებული და დეფექტური ფორმების შესახებ მონაცემების
კომპიუტერულ ბაზაში ასახვის მიზნით, აღნიშნული მონაცემები საგადასახადო ორგანოების მიერ
ელექტრონულად წარედგინება შემოსავლების სამსახურს.
15. სხვადასხვა ფორმის საფ-ის გაუქმებული და დეფექტური ბლანკების ექსპერტიზა-უტილიზაციის
მიზნით, ასეთი ბლანკები საგადასახადო ორგანოს მიერ წარედგინება სსიპ – საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს.

დანართი №III-12
---------------------------------------------(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)
------------------------------------------(გადასახადის გადამხდელის დასახელება)
______________________________________
საიდენტიფიკაციო ნომერი
განაცხადი
ნსაფ-ების მიღებაზე
გთხოვთ, ჩვენს სახელზე გასცეთ:
ას – სერიის – – ცალი ნსაფ-ი საბითუმო მიწოდებისთვის
აა - სერიის – – ცალი ნსაფ-ი საცალო მიწოდებისთვის
აშ - სერიის – – ცალი ნსაფ-ი შიდა გადაზიდვისთვის
გადაწყვეტილების მიღებისათვის წარმოგიდგენთ შემდეგ ინფორმაციას:
1. საქონლის მოპოვების, გადამუშავების ან/და შეძენის (მიღების) დამადასტურებელი დოკუმენტები:
ლიცენზიის ქსეროასლი
ნებართვის ქსეროასლი
შესაბამისობის სერტიფიკატი
ნედლეულის შეძენის ნსაფ-ი ან სხვა საგადასახადო დოკუმენტი
ინფორმაცია ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენიდან განვლილ პერიოდში ამოღებული და
გადამუშავებული ნედლი ნავთობის რაოდენობის შესახებ
საქონლის შეძენის ნსაფ-ი
სერტიფიკატი გაყიდვისა და ქონების ფლობის (განკარგვის) შესახებ
სასამართლოს გადაწყვეტილება
(საჭირო უჯრა აღნიშნეთ „ V“ ნიშნით)
2. სტაციონარული ობიექტის სარეგისტრაციო ნომერი და მისამართი (ივსება თითოეული ობიექტის
მიხედვით):

–––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
3. ნავთობის დისტილატების ნაშთები და მოთხოვნილი ნსაფ-ების რაოდენობა სტაციონარული
ობიექტების მიხედვით (ივსება თითოეული ობიექტისათვის ინდივიდუალურად, პირველი მოთხოვნის
დროს ივსება მხოლოდ ნაშთი მოთხოვნის დროს)
საქონლის
დასახელება და
კოდი

ნსაფ-ების უკანასკნელი მოთხოვნის შემდგომ
საქონლის მიღებისა და გაცემის მონაცემები
უკანასკნელი
მიღებული
მოთხოვნის თარიღი
კგ
ლ
კგ
ლ

რეალიზაცი–ისათვის
ფაქტიური
ნაშთი ნსაფ-ების განკუთვნილი
მოთხოვნის დროს ნსაფ-ების რაოდენობა

შიდა გადაზიდვისთვის
განკუთვნილი ნსაფ-ების
რაოდენობა

გაცემულ
კგ
ლ
კგ
ლ

კგ
ლ
კგ
ლ

4. ინფორმაცია გადამუშავებული პროდუქციის შესახებ (ივსება მხოლოდ ნავთობის გადამუშავების
შემთხვევაში):
გადამუშავებული ნავთობის

ნავთობის გადამუშავებით მიღებული
პროდუქციის რაოდენობა და გამოსავლიანობის პროცენტი

რაოდენობა
ბოლო მოთხოვნის შემდეგ
რაოდ.
კგ-ში

%

რაოდ.
კგ-ში

%

რაოდ.
კგ-ში

%

რაო
დ.
კგ-ში

%

რაოდ.
კგ-ში

%

დანაკარგები
რაოდ.
კგ-ში

კგ
ლ

განმცხადებლის ხელმოწერა --------------------------------------(თარიღი)

დანართი №III-13
---------------------------------------------(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)
-------------------------------------------(გადასახადის გადამხდელის დასახელება)
_____________________________________
საიდენტიფიკაციო ნომერი
განაცხადი
საიმპორტო (საექსპორტო) ნავთობპროდუქტების
შიდა გადაზიდვის ნსაფ-ების მიღებაზე
გთხოვთ, ჩვენს სახელზე გასცეთ:
აი - სერიის – – ცალი ნსაფ-ი იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული (მოსაქცევი) საქონლის
სასაქონლო ოპერაციის განხორციელების ადგილიდან დასაწყობების ადგილამდე ტრანსპორტირებისთვის
აშ - სერიის – – ცალი ნსაფ-ი ექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული (მოსაქცევი) საქონლის
დასაწყობების ადგილიდან სასაქონლო ოპერაციის განხორციელების ადგილამდე ტრანსპორტირებისთვის
გადაწყვეტილების მიღებისათვის წარმოგიდგენთ შემდეგ ინფორმაციას:
(თითო უჯრა ივსება გასაცემი თითოეული ნსაფ-ის შესაბამისად):
№ საქონლის
დასახელება
და კოდი

საქონლის
რაოდენობა
კგ-ში

სასაქონლო ოპერაციის
განხორციელების
საგადასახადო ორგანოს

ტრანსპორ
ტირების
დაწყების

ტრანსპორტირები დასაწყობების
ს დამთავრების
ადგილის
ადგილის
რეგისტრაციის

შენიშვნა

დასახელება

ადგილის
მისამართი

მისამართი

ნომერი

1
2
3
4
5
6
7
8

განმცხადებლის ხელმოწერა ----------------------------(თარიღი)
მუხლი 61. ნავთობპროდუქტის სტაციონარული ობიექტების აღრიცხვა
1. ნავთობპროდუქტის სტაციონარული ობიექტის (მათ შორის, ნავთობის მოპოვების ადგილის,
ნავთობბაზისა და ნავთობგადამამუშავებელი ობიექტის, სხვა სტაციონარული საცავის და ავზის) მფლობელი
ვალდებულია მიმართოს საგადასახადო ორგანოს ამ ობიექტის რეგისტრაციის მიზნით. (1.03.2011 N 115)
2. საგადასახადო ორგანო უზრუნველყოფს საქართველოს ტერიტორიაზე ნავთობპროდუქტის
სტაციონარული ობიექტების ცენტრალიზებულ აღრიცხვას სარეგისტრაციო ფორმის (დანართი №III–14)
საფუძველზე და მათზე სარეგისტრაციო მოწმობის (დანართი №III–15) გაცემას. (1.03.2011 N 115)
3. რეგისტრაციის გარეშე არსებული ნავთობპროდუქტის სტაციონარული ობიექტის ეკონომიკურ
საქმიანობაში გამოყენებისათვის მფლობელს ეკისრება პასუხისმგებლობა საქართველოს საგადასახადო
კოდექსით დადგენილი წესით.

დანართი №III-14
ნავთობპროდუქტის სტაციონარული ობიექტის ან ბუნკირების გემის
სარეგისტრაციო ფორმა
1. ობიექტის მისამართი -----------------------------------------------------------მიწერის ნავსადგური, ბუნკირების გემის დასახელება -----------------------------2. ობიექტის (მიწერის ნავსადგურის) საფოსტო ინდექსი ---------------------------3. ობიექტის საჯარო რეესტრში, ხოლო ბუნკირების გემის შემთხვევაში –კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ ორგანოში რეგისტაციის ნომერი და რეგისტრაციის თარიღი (თუ ობიექტი არის
რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში) ან „ნავთობისა და გაზის შესახებ” საქართველოს კანონით
განსაზღვრული ხელშეკრულების ან/და ნავთობის ოპერაციების საწარმოებლად გაცემული ლიცენზიის
ნომერი -------------საქართველოს სახელმწიფო ალმით ცურვის დამადასტურებელი დროებითი მოწმობის, ან
საქართველოს სახელმწიფო ალმით ნაოსნობის უფლების შესახებ მოწმობის (გემის პატენტი) ან
საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრაციის დამადასტურებელი გემის ბილეთის
რეკვიზიტები: -------------------

4. ობიექტის მფლობელის (საკუთრების უფლების) დასახელება და საინდენტიფიკაციო
ნომერი----------------------------5. ობიექტის ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღი. ---------------------------6. ობიექტის საქმიანობის აღწერა ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. ობიექტის საქმიანობასთან დაკავშირებით გაცემული ლიცენზიების (ნებართვების) ჩამონათვალი,
მათი გამცემი ორგანოს დასახელება, გაცემის თარიღი და მოქმედების ვადა:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. ობიექტით მოსარგებლეთა ჩამონათვალი:

№

მოსარგებლის მოსარგებლის
მოსარგებლის
საიდენტიფიკაცი იურიდიული
დასახელება
ო ნომერი
მისამართი

ობიექტით
საიჯარო
მოსარგებლის
სარგებლობის ხელშეკრულების საკონტაქტო
დასაწყისი
ვადა
ტელეფონები

შენიშვნა

9. ობიექტის რეზერვუარების აღწერა: მათი რაოდენობა და ტევადობები; ასევე ტერიტორიის მოკლე
აღწერა-----------------------------------------------------------------------10. ინფორმაციის შეგროვებაზე პასუხისმგებელი პირი ---------------------11. მარეგისტრირებელი საგადასახადო ორგანო --------------------------12. მინიჭებული სარეგისტრაციო ნომერი –– –– –– –– –– –– ––
13. სარეგისტრაციო ნომრის მინიჭების თარიღი ¨ ¨ ¨ 20 წ.

დანართი №III-15
ნავთობპროდუქტის სტაციონარული ობიექტის ან ბუნკირების გემის
სარეგისტრაციო მოწმობა
1. ნავთობპროდუქტის სტაციონარული ობიექტის ან ბუნკირების გემის №
2. სარეგისტრაციო ნომრის მინიჭების თარიღი ¨ ¨ ¨ 20 წ.
3. ობიექტის მისამართი -----------------------------------------------------------------მიწერის ნავსადგური, ბუნკირების გემის დასახელება -----------------------------4. ობიექტის (მიწერის ნავსადგურის) საფოსტო ინდექსი --------------------------5. ობიექტის საჯარო რეესტრში, ხოლო ბუნკირების გემის შემთხვევაში – კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ ორგანოში რეგისტრაციის ნომერი და თარიღი (თუ ობიექტი არის რეგისტრირებული
საჯარო რეესტრში) ან „ ნავთობისა და გაზის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული
ხელშეკრულების ან/და ნავთობის ოპერაციების საწარმოებლად გაცემული ლიცენზიის ნომერი

----------------------------საქართველოს სახელმწიფო ალმით ცურვის დამადასტურებელი დროებითი მოწმობის, ან
საქართველოს სახელმწიფო ალმით ნაოსნობის უფლების შესახებ მოწმობის (გემის პატენტი) ან
საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრაციის დამადასტურებელი გემის ბილეთის
რეკვიზიტები:
6. ობიექტის საქმიანობის სახე --------------------------------------------------------7. სარეგისტრაციო მოწმობა ჩავიბარე ------------------------ --------------------(მიმღების დასახელება) (ხელმოწერა)

მუხლი 62. ნავთობპროდუქტების მიწოდების აღრიცხვის ჟურნალები
1. საქართველოს ტერიტორიაზე სნაფ-ის გამოყენებას დაქვემდებარებული ნავთობპროდუქტების
მიმწოდებლები ვალდებულნი არიან აწარმოონ სპეციალური საბუღალტრო დოკუმენტი:
ა) საბითუმო მიწოდების შემთხვევაში – „ნავთობპროდუქტების საბითუმო პარტიების მიღებისა და
მიწოდების ყოველდღიური აღრიცხვის ჟურნალი“ (დანართი №II-16);
ბ) საცალო მიწოდების შემთხვევაში – „ნავთობპროდუქტების საცალო რეალიზაციის აღრიცხვის
სპეციალური ჟურნალი“ (დანართი №III-17).
2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული ჟურნალები ინახება უშუალოდ იმ ობიექტზე, სადაც
ხორციელდება ნავთობპროდუქტების მიღება-რეალიზაცია (შენახვა); მათი გატანა ან გაგზავნა სხვა
ობიექტზე (შენობაში) დაუშვებელია, გარდა საგადასახადო ორგანოს წერილობითი მოთხოვნის ან
თანხმობის შემთხვევებისა.
3. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული ჟურნალები ივსება ყოველდღიურად. ჟურნალები უნდა
იყოს აკინძული და დამოწმებული გადასახადის გადამხდელის და საგადასახადო ორგანოს
პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერით.
4. №III-16 დანართის შესაბამისი ჟურნალის მე-10 სვეტის შევსება ევალებათ მხოლოდ იმ გადასახადის
გადამხდელებს, რომლებიც ნავთობპროდუქტების მიწოდებას ახორციელებენ 58-ე მუხლის მე-11 პუნქტით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
5. №III-16 დანართის შესაბამისი ჟურნალის მე-11 და მე-12 სვეტების შევსების უფლება აქვთ იმ
გადამხდელებს, რომლებიც ნავთობპროდუქტების მიწოდებას ახორციელებენ ავტოგასამართი
სადგურებიდან ფიზიკურ პირებზე ნსაფ-ის გამოწერის გარეშე და იყენებენ იდენტიფიცირებული
ფიზიკური პირების მიმართ მათ მიერ შეძენილი საქონლის რაოდენობის ან/და დროის მონაკვეთის
მიხედვით ეტაპობრივი ფასდათმობის სისტემას შემდეგი პირობების დაცვით:
ა) ყველა სავაჭრო თუ სარეალიზაციო ობიექტი (სადაც ხდება აღნიშნული ფასდათმობის სისტემის
გამოყენება) ჩართულია ერთიან სააღრიცხვო სისტემაში, მუდმივი ან ნახევრად მუდმივი შეერთებით;
ბ) ყველა ობიექტიდან ინფორმაციის (ტრანზაქცია) გაცვლა (მიღება-გაცემა) ცენტრალურ სააღრიცხვო
სისტემასთან ხდება სპეციალური სააღრიცხვო ტერმინალების მეშვეობით;
გ) სააღრიცხვო ტერმინალი მომხმარებელზე გადასაცემად ბეჭდავს დეტალურ ჩეკს შემდეგი
ინფორმაციის მითითებით: შეძენილი საქონლის დასახელება, მთლიანი თანხა, ფასდათმობის რაოდენობა
(შესაძლებელია იყოს როგორც პროცენტული, ასევე ფიქსირებული) და რეალურად გადახდილი თანხა;
დ) მთლიანი თანხის, საქონლის მიხედვით ფასდათმობის რაოდენობის და რეალურად გადახდილი
თანხის (არანაკლებ თვითღირებულების) მითითებით, ყოველი ფასდათმობის ოპერაცია სააღრიცხვო
ტერმინალში ფიქსირდება ფასდათმობის მიმღები ფიზიკური პირის ბარათის იდენტიფიცირებული
ნომრის მიხედვით, ხოლო ცენტრალურ მონაცემთა ბაზაში – ფასდათმობის მიმღები ფიზიკური პირის
სახელის, გვარის, პირადი ნომრის და ბარათის იდენტიფიცირებული ნომრის მიხედვით;
ე) ფასდათმობის რაოდენობა ფიქსირებულია ან გამომდინარეობს ბონუსური სქემიდან;
ვ) რეალიზატორი საწარმოს მიერ დამტკიცებული ბონუსური სქემა ფიქსირდება პროგრამულად და
ეგზავნება მთელს ქსელში დამონტაჟებულ სააღრიცხვო ტერმინალებს;
ზ) როგორც ბონუსური სქემის, ასევე ფიქსირებული ფასდათმობის შემთხვევაში, ცენტრალური სისტემა
აწვდის სააღრიცხვო ტერმინალს ინფორმაციას ფასდათმობის რაოდენობის შესახებ კომპანიის მიერ
შემუშავებული ფასდათმობის სქემის მიხედვით;
თ) როგორც ბონუსური სქემის, ასევე ფიქსირებული ფასდათმობის შემთხვევაში ფასდათმობის ზედა და
ქვედა ზღვარი დგინდება რეალიზატორი საწარმოს მიერ;
ი) ფასდათმობის სისტემა თავსებადია რეალიზატორი საწარმოს ბუღალტრულ სისტემასთან. ყოველი
ფასდათმობის ოპერაციის შედეგად მიღებული რეალიზაცია (დღის ოპერაციების მიხედვით ჯამში)
აღირიცხება საწარმოს ბუღალტრულ სისტემაში;
კ) ინფორმაცია (სტატისტიკური თუ დეტალური) აღნიშნული ოპერაციებით რეალიზაციაზე
გამჭვირვალე და ხელმისაწვდომია საგადასახადო ორგანოებისათვის;
ლ) ფასდათმობისას სისტემაში გამოყენებული ყოველი ბარათი არის ჩიპური ან მაგნიტური
ტექნოლოგიის, აღრიცხული და დანომრილი.
6. №III-16 დანართის და №III-17 დანართის ჟურნალებში (შემდგომში – ჟურნალი) შესაბამისი
ჩანაწერები კეთდება გადასახადის გადამხდელის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ.

7. დაუშვებელია ჟურნალში აღრიცხვის გარეშე გაცემული ნავთობპროდუქტების ტრანსპორტირების
დაწყება, ხოლო მიღების შემთხვევაში – ჩამოცლის დაწყება.
8. ჟურნალში ხდება მხოლოდ ერთი დასახელების და მარკის ნავთობპროდუქტის აღრიცხვა ოთხნიშნა
კოდის მიხედვით.
9. დაუშვებელია ჟურნალში ჩანაწერების ამოშლა, გადაშლა ან სხვაგვარი გადაშლის საშუალების
გამოყენება. აუცილებლობიდან გამომდინარე, შეცდომით გაკეთებული ჩანაწერი ჟურნალის წარმოებაზე
პასუხისმგებელი პირის მიერ მკრთალად გადაიხაზება პასტით ისე, რომ ნათლად შეიძლებოდეს
შეცდომით გაკეთებული ჩანაწერის წაკითხვა, ახალი ჩანაწერი კეთდება იმავე სვეტში შემდეგ სტრიქონზე
გარკვევით, ხოლო სვეტში „შენიშვნა“ იწერება: „შესწორება №... გრაფაში გაკეთებულია (თარიღი),
ხელმოწერა (გვარი, სახელი)“.
10. წლის დამთავრების (ან ჟურნალის სრულად შევსების) შემდგომ, ჟურნალის თავფურცელზე კეთდება
ჩანაწერი ჟურნალში რეგისტრირებული რიგითი ნომრების დიაპაზონების, ჩანაწერების დასაწყისისა და
დამთავრების შესახებ.
11. შევსებული ჟურნალი გადასახადის გადამხდელის მიერ ინახება სხვა ბუღალტრულ დოკუმენტებთან
ერთად, 6 წლის განმავლობაში.
12. ჟურნალის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირები ვალდებულნი არიან, მიიღონ ყველა ზომა, რათა
დაცული იყოს ჟურნალი დაკარგვის ან სხვაგვარი ზემოქმედებისგან. ჟურნალის გაცნობა (საგადასახადო
თანამშრომლის ან სხვა უფლებამოსილი პირის მიერ) ხორციელდება ჟურნალის წარმოებაზე
პასუხისმგებელი პირის (მისი შემცვლელის) ან ბუღალტრის თანდასწრებით.
13. ნსაფ-ის გამოყენებას დაქვემდებარებული ნავთობპროდუქტების მიმწოდებლებს, რომლებიც
თავიანთ საქმიანობასთან დაკავშირებული ყველა სამეურნეო ოპერაციის ბუღალტრულ აღრიცხვას ახდენენ
კომპიუტერული სისტემებისა და პროგრამების გამოყენებით, უფლება აქვთ, ჟურნალები ( №III-16
დანართი და №III-17 დანართი) აწარმოონ ელექტრონული ფორმით. ამასთან, ყოველი წლის მიხედვით
ჟურნალები ექვემდებარება ამობეჭდვას და დაარქივებას.

დანართი №III-16
(ჟურნალის გარეკანი)
ნავთობპოდუქტების საბითუმო პარტიების მიღებისა და მიწოდების
ყოველდღიური აღრიცხვის ჟურნალი
საბითუმო მიმწოდებლის დასახელება –––––––––––––––––––––––––––
საიდენტიფიკაციო ნომერი –– –– –– –– –– –– –– –– ––
ობიექტის მისამართი ––––––––––– სარეგისტრაციო ნომერი –– –– –– –– ––
მიწერის ნავსადგური, ბუნკირების გემის დასახელება ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------სარეგისტრაციო ნომერი –– –– –– –– ––
ნავთობპროდუქტის დასახელება ––––––––––– კოდი –– –– –– ––
(ჟურნალის გვერდი)
„––––––––––––––––„ 201. წელი
(თვე)
N

თარიღი

მიმღები
ნაშთი ნავთობპროდუქ-ტ (მომწოდებ
ის გაცემამდე ელი)
(მიღებამდე)

მიმღები
(მიმწოდებე-ლი)
ობიექტის
სარეგისტრაციო
ნომერი

ნსაფ-ის სერია გაცემული
და ნომერი
რაოდენობა
(იმპორტის
შემთხვევაში
სდ)

მიღებული
რაოდენობა

შენიშვნა
ნაშთი
ნავთობპრო-დუქტის
გაცემის (მიღების)
შემდეგ

1

2

კგ

ლიტ
რი

3

4

5

6

7

კგ

ლიტრი

კგ

ლიტრი კგ

ლიტრი

8

9

10

11

13

12

14

საწარმოს ხელმძღვანელი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

დანართი №III-17
(ჟურნალის გარეკანი)
ნავთობპროდუქტების საცალო რეალიზაციის
აღრიცხვის სპეციალური ჟურნალი
საცალო მიმწოდებლის ( ავტოგასამართი სადგური და სხვა)
დასახელება –––––––––––––––––––––––––––
საიდენტიფიკაციო ნომერი –– –– –– –– –– –– –– –– ––
ობიექტის მისამართი ––––––––––– სარეგისტრაციო ნომერი –– –– –– –– ––
ნავთობპროდუქტის დასახელება ––––––––––– კოდი –– –– –– ––
(ჟურნალის გვერდი)
„––––––––––––––––„ 201. წელი
(თვე)
N

თარი ნაშთი მიმ
დღის ღებ
ღი
დასაწ ი
(მო
ყი
სისათ მწო
დებ
ვის
ელ
ი)

მიმღებ ნსაფ-ის
ი
სერია და
(მიმწო ნომერი
დებელ
ი)
ობიექტ
ის
სარეგი
სტრაცი
ო
ნომერი

მიღებ
ული
ნავთო
ბპ
როდუ
ქტის
რაოდე
ნობა
ლიტრ
ებში

დღის
განმავ
ლობაში
ფასდაკლ
ების
გარეშე
გაცემულ
ი
ნავთობპ
როდუქტ
ის
რაოდენო
ბა
ლიტრებშ
ი

ფასდაკლებ
ის და
შიდაგადაზ
იდვის
გარეშე
გაცემული
ნავთობპრო
დუქტის
სარეალიზა
ციო ფასი (1
ლიტრის)

1

2

5

7

8

9

3

4

6

დღის დღის
განმავ განმავლობა
ლობაშ ში ნსაფ–ის
ი
გარეშე
ტალონ ფასდაკლებ
ის
ით
სანაცვ გაცემული
ლოდ ნავთობპრო
გაცემუ დუქტის
ლი
რაოდენობა
ნავთო ლიტრებში
ბპროდ
უქტებ
ის
რაოდე
ნობა
ლიტრ
ებში
10
11

დღის განმავლობაში
ნსაფ-ის გარეშე
ფასდაკლებით
გაცემული
ნავთობპროდუქტების
რეალიზაციის
შედეგად მიღებული
მთლიანი თანხა

ნაშთი
შენიშვნა
დღის
ბოლოსათ
ვის

12

13

14

საწარმოს ხელმძღვანელი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
თავი XIV1 ამოღებულია (29.08.2012 N 367)
დანართი №III1-1 ამოღებულია (29.08.2012 N 367)
დანართი №III1-2 ამოღებულია (29.08.2012 N 367)
დანართი №III1-3 ამოღებულია (29.08.2012 N 367)
დანართი №III1-4 ამოღებულია (29.08.2012 N 367)
თავი XV. იმპორტის დღგ-ით დაბეგვრის სპეციალური წესი
მუხლი 63. იმპორტის დღგ-ით დაბეგვრის სპეციალური წესით მოსარგებლის სტატუსის მინიჭება
1. თუ იმპორტის დღგ-ით დაბეგვრის სპეციალურ წესზე გადასვლის უფლების მქონე პირი, აღნიშნულ
წესზე გადასვლის სურვილის არქონის შემთხვევაში, აღნიშნულის თაობაზე განცხადებით არ მიმართავს
საგადასახადო ორგანოს საგადასახადო აღრიცხვის ადგილის მიხედვით, მაშინ იგი იმპორტის დღგ-ით
დაბეგვრის სპეციალურ წესზე გადასულად ითვლება შესაბამისი საანგარიშო პერიოდის მომდევნო თვის
პირველი რიცხვიდან და ავტომატურად მიენიჭება იმპორტის დღგ-ით დაბეგვრის სპეციალური წესით
მოსარგებლის სტატუსი (შემდგომში – სტატუსი).
2. სტატუსის მინიჭების თაობაზე შეტყობინების მიზნით, საგადასახადო ორგანო პირს უგზავნის მოკლე
ტექსტურ შეტყობინებას შემოსავლების სამსახურის ოფიციალური ვებ-გვერდის „ www.rs.ge“-ის
მეშვეობით.
3. საგადასახადო ორგანო უზრუნველყოფს სტატუსის მქონე პირთა შესახებ მონაცემთა ბაზის
(შემდგომში – მონაცემთა ბაზა) შემუშავებას და მის სისტემატურ განახლებას.
4. თუ იმპორტის დღგ-ით დაბეგვრის სპეციალურ წესზე გადასვლის უფლების მქონე პირი არ
აღირიცხება მონაცემთა ბაზაში, მას უფლება აქვს, საქონლის იმპორტის განხორციელებისას, წერილობით
მიმართოს საგადასახადო ორგანოს, რომელიც დაუყოვნებლივ განიხილავს პირის განცხადებას და ანიჭებს
სტატუსს.
5. ამოღებულ იქნეს (30.04.2013 N 128 ამოქმედდეს 2013 წლის 1 ივნისიდან)
6. თუ სტატუსის მქონე პირს რეორგანიზაციის შედეგად ერწყმის სხვა, სტატუსის არმქონე პირი,
სტატუსის შენარჩუნების მიზნით, რეორგანიზებული პირი განცხადებით (დანართი №III-18) მიმართავს
საგადასახდო ორგანოს.
7. რეორგანიზაციის შედეგად შექმნილი პირისათვის სტატუსის მინიჭება ხდება ამ მუხლის პირველი
პუნქტით განსაზღრული პირობის დაკმაყოფილების შემდეგ გარდა ამ მუხლის მე-6 პუნქტით
გათვალისწინებული შემთხვევისა.

დანართი №III-18
----------------------------------------(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)
-------------------------------------------------(გადასახადის გადამხდელის დასახელება)
_____________________________________
საიდენტიფიკაციო ნომერი
განცხადება
იმპორტის დამატებული ღირებულების გადასახადის
სპეციალური წესით მოსარგებლის სტატუსის შენარჩუნებაზე

გთხოვთ, შემინარჩუნოთ იმპორტის დამატებული ღირებულების
სპეციალური წესით მოსარგებლის სტატუსი.
განმცხადებლის ხელმოწერა --------------------------------------(თარიღი)

გადასახადით

დაბეგვრის

მუხლი 64. იმპორტის დღგ-ით დაბეგვრის სპეციალური წესის გამოყენებაზე უარი და სტატუსის
გაუქმება (სათაური 30.04.2013 N 128 ამოქმედდეს 2013 წლის 1 ივნისიდან)
1. თუ პირს არ სურს დაბეგვრის სპეციალურ წესზე გადასვლა, ამის შესახებ იგი საგადასახადო ორგანოს
აცნობებს შესაბამისი საანგარიშო პერიოდის მომდევნო თვის პირველ რიცხვამდე.
2. იმპორტის დღგ-ით დაბეგვრის სპეციალური წესით მოსარგებლის სტატუსის მქონე პირი
უფლებამოსილია, უარი განაცხადოს დაბეგვრის სპეციალური წესით სარგებლობაზე, რის შესახებაც იგი
აცნობებს საგადასახადო ორგანოს. პირის განცხადების საფუძველზე საგადასახადო ორგანო
განახორციელებს მონაცემთა ბაზის კორექტირებას.
3. დაბეგვრის სპეციალურ წესზე გადასვლაზე ან მის გამოყენებაზე უარი არ ზღუდავს პირის უფლებას,
შემდგომში გადავიდეს დაბეგვრის სპეციალურ წესზე.
4. პირს, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 162-ე მუხლის მე-2
ნაწილის საფუძველზე, უუქმდება მინიჭებული სტატუსი, თუ სტატუსის მინიჭებიდან ნებიმიერი მომდევნო
უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში დასაბეგრი ოპერაციების მიხედვით მის მიერ
დეკლარირებული და ბიუჯეტში გადახდილი დღგ-ის თანხა 200 000 ლარზე ნაკლებია. (30.04.2013 N 128

ამოქმედდეს 2013 წლის 1 ივნისიდან)
5. პირს, რომელსაც სტატუსი მიენიჭა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 162-ე მუხლის 21 ნაწილის
საფუძველზე, უუქმდება მინიჭებული სტატუსი, თუ იმპორტის დღგ-ით დაბეგვრის სპეციალურ წესზე
გადასვლიდან მომდევნო უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში არ განუხორციელებია საწარმოს
ძირითად საშუალებად გამოსაყენებელი ან/და საწარმოს ძირითადი საშუალებისათვის განკუთვნილი,
არანაკლებ 5,0 მლნ ლარის საბაჟო ღირებულების საქონლის იმპორტი. (30.04.2013 N 128 ამოქმედდეს 2013

წლის 1 ივნისიდან)
6. ამ მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, პირს სტატუსი უუქმდება
სტატუსის გაუქმების საფუძვლის დადგომის თვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან. (30.04.2013 N 128

ამოქმედდეს 2013 წლის 1 ივნისიდან)
თავი XVI. უკუდაბეგვრა
მუხლი 65. უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ-ის გაანგარიშება (1.08.2012 N 302)
1. უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ-ის თანხის გაანგარიშებას (შემდგომში – გაანგარიშება)
დანართი №III-19 ფორმით საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს:
ა) საგადასახადო აგენტი:
ა.ა) რომელიც ახორციელებს არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (გარდა საქართველოს მოქალაქე
ფიზიკური პირისა) ან არარეზიდენტი საწარმოს (შემდგომში – არარეზიდენტი) მიერ საქართველოს
ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურების უკუდაბეგვრას;
ა.ბ) რომელიც ახორციელებს საქართველოს ტერიტორიის გარეთ გაწეული იმ მომსახურების ან/და იმ
საქონლის პროდუქტის (საპროექტო დოკუმენტაცია, ტექნიკური დოკუმენტაცია, ტექნოლოგიური სქემა,
პროგრამა და სხვა) უკუდაბეგვრას, რომელიც მიწოდებული იქნა ინტერნეტით ან ელექტრონული
კომუნიკაციის სხვაგვარი საშუალებით, გარდა იმ საქონლის პროდუქტისა, რომელიც კვეთს საქართველოს
საბაჟო საზღვარს ინტეგრირებული სქემის ან სხვა სახის ინფორმაციის მატარებლის საშუალებით;
ბ) კრედიტორი, რომელსაც პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების
უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში საკუთრებაში გადაეცემა მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგანი
(საქონელი);
გ) პირი, რომელიც ახორციელებს საბაჟო საწყობში შეძენილი იმ უცხოური საქონლის იმპორტს, რომლის
მიწოდება არ არის გათავისუფლებული დღგ-ისაგან.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, საგადასახადო
ორგანოში გაანგარიშების წარდგენა და დარიცხული დღგ-ის თანხის გადახდა ხდება:

ა) თუ საგადასახადო აგენტი რეგისტრირებულია დღგ-ის გადამხდელად არა უგვიანეს მომსახურების
გაწევის შესაბამისი საანგარიშო პერიოდის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა;
ბ) თუ საგადასახადო აგენტი არ არის რეგისტრირებული დღგ-ის გადამხდელად არა უგვიანეს
მომსახურების გაწევის თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ საგადასახადო აგენტს უფლება აქვს
არ წარადგინოს გაანგარიშება, თუ არარეზიდენტი მას უწევს ამ მუხლის მე-8 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებულ მომსახურებას.
4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, საგადასახადო
ორგანოში გაანგარიშების წარდგენა და დარიცხული დღგ-ის თანხის გადახდა ხდება არაუგვიანეს პირის მიერ
სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში მოთხოვნის
უზრუნველყოფის საგნის (საქონლის) საკუთრებაში გადაცემის თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, თუ
კრედიტორი არ არის რეგისტრირებული დღგ–ის გადამხდელად.
5. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში თუ კრედიტორი
რეგისტრირებულია დღგ–ის გადამხდელად, მას პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების
უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში საკუთრებაში მიღებული მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის
(საქონლის) საბაზრო ფასზე დღგ–ის დარიცხვის და გაანგარიშების წარდგენის ვალდებულება არ ეკისრება.
ამასთან, ითვლება, რომ მან ამ საქონელზე განახორციელა შესაბამისი ოდენობის დღგ–ის ჩათვლა.
6. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ კრედიტორს, უფლება აქვს არ
წარადგინოს გაანგარიშება ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.
7. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, საგადასახადო
ორგანოში გაანგარიშების წარდგენა და უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ-ის თანხის გადახდა
ხორციელდება არა უგვიანეს იმპორტის განხორციელების თვის (კვარტლის – იმ გადასახადის
გადამხდელისათვის, როლისთვისაც დღგ-ის საანგარიშო პერიოდია კვარტალი) მომდევნო თვის 15 რიცხვისა.
8. დღგ-ით უკუდაბეგვრას არ ექვემდებარება:
ა) საქონლის მიწოდება ან მომსახურების გაწევა, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის VI
კარით გათავისუფლებულია დღგ-ისგან;
ბ) პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების
ფარგლებში, ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ბინის და მასზე დამაგრებული მიწის
ნაკვეთის გადაცემა.
9.
გაანგარიშების
პირველ
და
მე-2
სტრიქონებზე
მიეთითება
საგადასახადო
აგენტის/კრედიტორის/დეკლარანტის რეკვიზიტები.
10. გაანგარიშების მე-3 სტრიქონზე მიეთითება იმპორტის სასაქონლო დეკლარაციის ნომერი და თარიღი,
ამ მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისათვის გაანგარიშების
წარმოდგენისას.
11. გაანგარიშების უჯრებში მონაცემები შეიტანება უჯრების დასახელებების (შინაარსის) შესაბამისად.
ამასთან, I ნაწილის მე-6 სვეტში იწერება მომსახურების მიწოდების საბაზრო ფასი იმ შემთხვევაში, თუ
არარეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურების კომპენსაცია ხდება სანაცვლო მომსახურებით, ან როდესაც
ადგილი აქვს არარეზიდენტის მიერ უსასყიდლო მომსახურებას.
12. გაანგარიშების II, IV და VI ნაწილი ივსება იმ შემთხვევაში, თუ საანგარიშო პერიოდში ადგილი აქვს
დასაბეგრი ოპერაციის თანხის კორექტირების შემთხვევებს, რომლის შედეგად საგადასახადო ორგანოში ადრე
წარდგენილ გაანგარიშებაში დღგ-ის თანხა აღნიშნულია არასწორად.
13. გაანგარიშებაში ასახული მონაცემების უტყუარობა და სისრულე ხელმოწერით დასტურდება
საგადასახადო აგენტის/კრედიტორის/დეკლარანტის მიერ თარიღის (რიცხვი, თვე, წელი) მითითებით.
დანართი №III-19 (1.08.2012 N 302)
უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ-ის თანხის გაანგარიშება
2012 წ. . . . . . . . თვის………… კვარტალის

1. ______________________________________________________________________________
საგადასახადო აგენტის/კრედიტორის/დეკლარანტის დასახელება
2. საიდენტიფიკაციო ნომერი _____________________________________________________
3. იმპორტის სასაქონლო დეკლარაციის

№

თარიღი

უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ
I ნაწილი
ივსება საგადასახადო აგენტის მიერ, რომელიც ახორციელებს არარეზიდენტი იურიდიული ან/და
ფიზიკური პირის მიერ გაწეული მომსახურების უკუდაბეგვრას
არარეზ
იდენტის
დასახელება

№

1

3

2

გაწეული
მომსახურ
ების სახე

ბიუჯეტის
შემოსულობების
სახაზინო კოდი

3

4

მომსახურების
გაწევის
მომენტი

5

მომსახურებისათვის
გასაცემი საკომპენსაციო
თანხა დღგ-ის გარეშე

6

დღგ

7

ჯამი
II ნაწილი

4
5
6
7
8
9

დღგ კორექტირებამდე
დღგ კორექტირების შემდეგ
კორექტირების შედეგად დამატებით გადასახდელი დღგ (სტ.5-სტ.4, როცა სტ.5>
სტ.4)
კორექტირების შედეგად შესამცირებელი დღგ (სტ.4 - სტ.5, როცა სტ.4 > სტ.5)
ბიუჯეტში შესატანი დღგ (სტ.3 + სტ.6) ან (სტ.3 - სტ.7, როცა სტ.3 > სტ.7)
ბიუჯეტიდან დასაბრუნებელი დღგ (სტ.7 – სტ.3, როცა სტ.7 > სტ.3)

III ნაწილი
ივსება კრედიტორის მიერ, რომელსაც პირის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულების
უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში საკუთრებაში გადაეცემა მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგანი
(საქონელი)
მოთხოვნის
უზრუნველყოფ

ბიუჯეტის
შემოსულობებ

მოთხოვნის
უზრუნველყოფის საგნის

მოთხოვნის
უზრუნველყოფის საგნის

დღგ

№

ის საგანი
(საქონელი)
1
2

3

ის სახაზინო
კოდი
3

(საქონლის) საკუთრებაში
გადაცემის მომენტი
4

(საქონლის) ფასი დღგ–ის
გარეშე
5

6

ჯამი
IV ნაწილი

4
5
6
7
8
9

დღგ კორექტირებამდე
დღგ კორექტირების შემდეგ
კორექტირების შედეგად დამატებით გადასახდელი დღგ (სტ.5-სტ.4, როცა სტ.5> სტ.4)
კორექტირების შედეგად შესამცირებელი დღგ (სტ.4 - სტ.5, როცა სტ.4 > სტ.5)
ბიუჯეტში შესატანი დღგ (სტ.3 + სტ.6) ან (სტ.3 - სტ.7, როცა სტ.3 > სტ.7)
ბიუჯეტიდან დასაბრუნებელი დღგ (სტ.7 – სტ.3, როცა სტ.7 > სტ.3)
V ნაწილი

ივსება პირის მიერ, რომელიც ახორციელებს საბაჟო საწყობში შეძენილი უცხოური საქონლის იმპორტს
საქონლ
ზომის
რა
საწყობში
საქონ
გადასახდ
ბიუჯეტის
ის
ერთეული
ოდენო
საქონლის
ლის
ელი დღგ
შემოსულობებ
№ დასახელება
ბა
შესყიდვის
იმპორტის
(სვ.5-სვ.6)
ის სახაზინო
ღირებულება
თანხა
X18%
კოდი
ან
სვ.5X18%
1
2
3
4
5
6
7
8

3

ჯამი

შენიშვნა: 1. თუ საქონლის იმპორტი და მიწოდება არ არის დღგ-ისაგან გათავისუფლებული სვეტი 7-ში
მიეთითება დღგ-ის თანხა შემდეგი ფორმულის გამოყენებით - (სვ.5-სვ.6)X18%.
2. თუ საქონლის იმპორტი გათავისუფლებულია დღგ-ისაგან, ხოლო მიწოდება არ არის
გათავისუფლებული სვეტი 6 არ ივსება, ხოლო სვეტი 7-ში მიეთითება დღგ-ის თანხა შემდეგი ფორმულის
გამოყენებით - სვ.5X18%.
VI ნაწილი
4
5
6
7
8
9

დღგ კორექტირებამდე
დღგ კორექტირების შემდეგ
კორექტირების შედეგად დამატებით გადასახდელი დღგ (სტ.5-სტ.4, როცა სტ.5> სტ.4)
კორექტირების შედეგად შესამცირებელი დღგ (სტ.4 - სტ.5, როცა სტ.4 > სტ.5)
ბიუჯეტში შესატანი დღგ (სტ.3 + სტ.6) ან (სტ.3 - სტ.7, როცა სტ.3 > სტ.7)
ბიუჯეტიდან დასაბრუნებელი დღგ (სტ.7 – სტ.3, როცა სტ.7 > სტ.3)

გაანგარიშების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ:
_____________________________________________________________

საგადასახადო აგენტი (ხელმძღვანელი)/კრედიტორი/დეკლარანტი
უფლებამოსილი პირი_____________________________________ ___________________
(სახელი, გვარი)
(ხელმოწერა)

ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ
აღნიშვნა გაანგარიშების წარმოდგენის შესახებ:
ელექტრონულად –– –– ფოსტით –– –– ხელზე –– ––
წარმოდგენის თარიღი –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
რეგისტრაციის ნომერი –– –– –– –– –– –– –– –– –– –– ––
––––––––––––––––––––––––––––––
(სახელი, გვარი)

––––––––––––––––
(ხელმოწერა)

მუხლი 66. უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული და გადახდილი დღგ-ის თანხის აღრიცხვა
1. თანხის ბიუჯეტში გადახდისას, გადამხდელი საგადახდო დავალებაში მიუთითებს – „
უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ”. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული საგადასახადო
აგენტის მიერ უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული დღგ-ის ბიუჯეტში გადახდის მიზნით საბანკო
ანგარიშიდან თანხის ჩამოწერის დამადასტურებელი დოკუმენტი ითვლება დღგ-ის ჩათვლის
დოკუმენტად და, შესაბამისად ჩასათვლელი თანხა დადგენილი წესით აისახება საბანკო ანგარიშიდან
თანხის ჩამოწერის საანგარიშო პერიოდის დღგ-ის დეკლარაციაში.
2. საგადასახადო ორგანო უკუდაბეგვრის წესით დარიცხული და ბიუჯეტში გადახდილი დღგ-ის
აღრიცხვას აწარმოებს „გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათის“ ცალკე – „უკუდაბეგვრის სპეცბარათზე.

(1.03.2011 N 115)
3. დაუშვებელია „ უკუდაბეგვრის სპეცბარათზე” არსებული თანხების ზედმეტად გადახდილ თანხად
განხილვა და მათი სხვა გადასახადების მიხედვით დავალიანებების დასაფარავად მიმართვა, შესაბამის
პერიოდზე ანგარიშგების წარდგენამდე.
4. საგადასახადო ორგანო ცალკეული გადასახადების (მათ შორის, დღგ-ის) მიხედვით არსებული
ზედმეტად გადახდილი თანხის უკუდაბეგვრით გადასახდელი დღგ-ის გადახდის ანგარიშზე გადატანისას,
გადამხდელს უგზავნის შეტყობინებას.
5. ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს შეტყობინება
ითვლება უკუდაბეგვრის წესით დღგ-ის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტად და დღგ-ის
გადამხდელს აძლევს დღგ-ის ჩათვლის უფლებას.
თავი XVII. დღგ-ისგან გათავისუფლება
მუხლი 67. დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ოპერაციების დაბეგვრის უფლების გამოყენება (27.04.2011 N

260)
1. გადასახადის გადამხდელი ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისაგან გათავისუფლებული ოპერაციების
დაბეგვრის უფლების გამოყენების მიზნით მიმართავს საგადასახადო ორგანოს დანართი №III-20 ფორმის
განცხადებით.
2. ამოღებულია (13.08.2012 N 335)

დანართი №III-20
-----------------------------------------(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)
--------------------------------------------(გადასახადის გადამხდელის დასახელება)

_____________________________________
საიდენტიფიკაციო ნომერი
განცხადება
დღგ-ისაგან გათავისუფლებულ ოპერაციებზე
დაბეგვრის უფლების გამოყენებაზე
გაცნობებთ, რომ ვახორციელებ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის – ქვეპუნქტის
შესაბამისად ჩათვლის უფლების გარეშე დღგ-ისაგან გათავისუფლებულ ოპერაციებს .
გთხოვთ, მომცეთ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 167-ე მუხლის მე-4 ნაწილის ნორმის
გამოყენების უფლება.
განმცხადებლის ხელმოწერა --------------------------------------(თარიღი)
მუხლი 68. უცხოეთის დიპლომატიური პირებისათვის განკუთვნილი საქონლის/მომსახურების
დღგ-ისგან გათავისუფლება
1. უცხოეთის დიპლომატიური და მასთან გათანაბრებული წარმომადგენლობის (შემდგომში –
დიპლომატიური წარმომადგენლობა) ოფიციალური სარგებლობისათვის განკუთვნილი საქონლის
მიწოდებისას ან/და მომსახურების გაწევისას, თუ დიპლომატიური წარმომადგენლობის უფლებამოსილი
წარმომადგენელი ითხოვს საქონლის/მომსახურების დღგ-ისგან გათავისუფლებას, სავალდებულოა
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა.
2. უცხოეთის დიპლომატიური და მასთან გათანაბრებული წარმომადგენლობის და დიპლომატიური
მისიის წევრის (შემდგომში – დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრი) პირადი სარგებლობისათვის
განკუთვნილი საქონლის მიწოდებისას ან/და მომსახურების გაწევისას:
ა) თუ საქონლის/მომსახურების დასაბეგრი ოპერაციის ჯამური თანხა ერთი მიწოდების ფარგლებში არ
აღემატება 100 ლარს, ჩათვლის უფლებით დღგ-ისგან გათავისუფლებისათვის საკმარისია დიპლომატიური
წარმომადგენლობის წევრის მიერ მიმწოდებელს (გამყიდველს) წარედგინოს საქართველოს საგარეო
საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური პროტოკოლის დეპარტამენტის მიერ მის სახელზე გაცემული
პირადობისა და ოფიციალური სტატუსის დამადასტურებელი შესაბამისი სააკრედიტაციო ბარათი და
დაუბრუნდეს საკონტროლო-სალარო აპარატით ამობეჭდილი სალაროს ჩეკი, რომელზეც დიპლომატიური
წარმომადგენლობის წევრმა უნდა მიუთითოს ოფიციალური სტატუსის დამადასტურებელი
სააკრედიტაციო ბარათის ნომერი და დაადასტუროს ხელმოწერით საქონლის/მომსახურების დღგ-ის
გარეშე მიწოდება. მოცემულ შემთხვევაში, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა სავალდებულო არ
არის, თუ აღნიშნულს არ მოითხოვს დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრი;
ბ) თუ საქონლის/მომსახურების დასაბეგრი ოპერაციის ჯამური თანხა ერთი მიწოდების ფარგლებში
აღემატება 100 ლარს, ჩათვლის უფლებით დღგ-ისგან გათავისუფლებისათვის აუცილებელია
დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრის მიერ მიმწოდებელს (გამყიდველს) წარედგინოს პირადობისა
და ოფიციალური სტატუსის დამადასტურებელი სააკრედიტაციო ბარათი. მოცემულ შემთხვევაში
მიწოდება უნდა განხორციელდეს მხოლოდ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერის საფუძველზე,
რომელშიც დღგ-ის თანხის აღმნიშვნელ სტრიქონზე მიეთითება „ 0“, მყიდველის საიდენტიფიკაციო
ნომრის აღმნიშვნელ სტრიქონზე შეიტანება დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრის პირადობისა და
ოფიციალური სტატუსის დამადასტურებელი სააკრედიტაციო ბარათის ნომერი, ხოლო საიდენტიფიკაციო
ნომრის ამსახველი სტრიქონის შეუვსებლად დარჩენილ უჯრედებში მიეთითება „ –“.
3. დღგ-ის გადამხდელად არარეგისტრირებული თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში დიპლომატიური
წარმომადგენლობის ან/და დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრისთვის საქონლის მიწოდება ან/და
მომსახურების გაწევა, მიუხედავად მათი ღირებულებისა, ხორციელდება ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ ა“
ქვეპუნქტით განსაზღვრული წესით.
4. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტში აღნიშნული პროცედურების მიუხედავად,
დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან/და დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრის მიერ შეძენილ
საქონელზე/მომსახურებაზე მომწოდებლისათვის გადახდილ იქნა დღგ (18%), მათ უფლება აქვთ

დაიბრუნონ დღგ, მიუხედავად დასაბეგრი ოპერაციის (ოპერაციების) მიხედვით დღგ-ის თანხის
ოდენობისა.
5. საქონლის/მომსახურების შეძენისას გადახდილი დღგ-ის დაბრუნების მიზნით, დიპლომატიურმა
წარმომადგენლობამ ან/და დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრმა საგადასახადო ორგანოში უნდა
წარადგინონ „ განაცხადი გადახდილი დღგ-ის დაბრუნების თაობაზე“ №III-21 დანართის შესაბამისად,
რომელსაც თან უნდა დაერთოს შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე დღგ-ის გადამხდელის მიერ
გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების პირველი ეგზემპლარი.
6. დიპლომატიური წარმომადგენლობის ადგილმდებარეობის მიხედვით განაცხადი საგადასახადო
ორგანოს წარედგინება არა უგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების (საქონლის/მომსახურების
მიწოდების) თვის მომდევნო 3 თვისა. (5.12.2011 N600)
7. დიპლომატიურ წარმომადგენლობას უფლება აქვს წარადგინოს განაცხადი, რომელშიც აგრეთვე
ასახული იქნება ამ წარმომადგენლობის წევრების მიერ პირადი სარგებლობისათვის შეძენილ
საქონელზე/მომსახურებაზე გადახდილი დღგ-ის დაბრუნების მოთხოვნაც. ამ შემთხვევაში ითვლება, რომ
დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრებმაც წარადგინეს განაცხადი.
8. დიპლომატიური წარმომადგენლობის წევრის ოჯახის ნებისმიერ სრულწლოვან წევრს უფლება აქვს
წარადგინოს განაცხადი, რომელშიც აგრეთვე ასახული იქნება ამ პირის ოჯახის სხვა წევრთა მიერ პირადი
სარგებლობისათვის შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე გადახდილი დღგ-ის დაბრუნების მოთხოვნაც.
9. განაცხადი ივსება ქართულ ან ინგლისურ ენაზე. განაცხადის ინგლისურ ენაზე შევსების შემთხვევაში,
მას უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.
10. საგადასახადო ორგანო განიხილავს დიპლომატიური წარმომადგენლობის ან/და დიპლომატიური
წარმომადგენლობის წევრის მიერ წარდგენილ განაცხადს და:
ა) ხარვეზის არარსებობის შემთხვევაში, განაცხადის წარდგენიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში
უზრუნველყოფს თანხის დაბრუნებას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 63-ე მუხლით დადგენილი
წესით;
ბ) ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში, აღნიშნულის თაობაზე 3 დღის განმავლობაში წერილობით
ატყობინებს განაცხადის წარმდგენ პირს და განუსაზღვრავს 15-დღიან ვადას ხარვეზის აღმოსაფხვრელად.
11. ხარვეზის დადგენისას ამ მუხლის მე-10 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული ვადის დენა
შეჩერებულად ითვლება პირის მიერ ხარვეზის აღმოფხვრამდე ან შეტყობინებაში განსაზღვრული ვადის
ამოწურვამდე.
12. ამ მუხლის მე-10 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნულ ვადაში, საგადასახადო ორგანოს მიერ
მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში, განაცხადი შესაძლებელია წარდგენილ იქნეს განმეორებით.

(5.12.2011 N600)
13. განაცხადის მიხედვით დღგ-ის თანხის დაბრუნება ხდება განმცხადებლის მიერ მითითებულ საბანკო
ანგარიშებზე. (5.12.2011 N600)
მუხლი 681. უცხოელი ტურისტებისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე ტურისტული მომსახურების
პაკეტის მიწოდებისას დღგ-სგან განთავისუფლება ჩათვლის უფლებით (8.04.2011 N 203)
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ჟ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, ჩათვლის
უფლებით დღგ-სგან განთავისუფლებულია ტუროპერატორების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე
ტურისტულ ობიექტებში უცხოელი ტურისტების ორგანიზებული შემოყვანა და მათთვის საქართველოს
ტერიტორიაზე ტურისტული მომსახურების პაკეტის მიწოდება. ამასთან, საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 174-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა.გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, პირს დღგ-ის ჩათვლის უფლება აქვს იმ
შემთხვევაშიც, თუ მის მიერ გაწეული მომსახურება გამოყენებულ იქნება საქართველოს ტერიტორიის გარეთ
გაწეული მომსახურებისათვის.
მაგალითი:
საქართველოს საწარმო (ტუროპერატორი) ტურისტულ პაკეტს აწვდის საქართველოში ორგანიზებულად
შემოყვანილ უცხოელ ტურისტებს. პაკეტი შედგება საქართველოში და სომხეთში შეძენილი ტურისტული
მომსახურებისგან. ამასთან, სომხეთში შეძენილი ტურისტული მომსახურება სომხეთის ტერიტორიაზევე
მიეწოდება უცხოელ ტურისტებს.
შედეგი:
დეკლარაციაში დღგ-ის ჩათვლის უფლებით ტუროპერატორს შეუძლია ასახოს უცხოელი
ტურისტებისათვის გაწეული მომსახურების სრული საკომპენსაციო თანხა.

მუხლი 69. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „გ“, „გ1“ და „გ2“
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საქონლის გადაზიდვის და ამ გადაზიდვასთან უშუალოდ
დაკავშირებული მომსახურების გაწევის დღგ-ისაგან გათავისუფლება (სათაური 13.08.2012 N 335)
1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „გ“, „გ1“ და „გ2“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული საქონლის გადაზიდვის და ამ გადაზიდვასთან უშუალოდ დაკავშირებული
მომსახურების გაწევის დღგ-ისაგან გათავისუფლების დამადასტურებელი დოკუმენტებია: (13.08.2012 N 335)
ა) საქონლის თანმხლები სატრანსპორტო დოკუმენტები ან მათი ასლები:
ა.ა) საავტომობილო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს - სატრანსპორტო ზედნადები (CMR);
ა.ბ) საზღვაო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს- კონოსამენტი;
ა.გ) საჰაერო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროას - ავიაზედდებული;
ა.დ) სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს - სარკინიგზო ზედნადები;
ბ) სასაქონლო დეკლარაცია ან საგადასახადო კანონმდებლობით განსაზღვრული მისი შემცვლელი
დოკუმენტი ან მათი ასლი, ან საქონლის და სატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობა ან მისი ასლი,
რომლებიც ადასტურებენ ტვირთის საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „გ“,
„გ1“ და „გ2“ ქვეპუნქტებში ჩამოთვლილ სასაქონლო ოპერაციებში მოქცევის დროსა და ადგილს.
გ) ინვოისი მომსახურების გაწევაზე.
2. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „გ“, „გ1“ და „გ2“ ქვეპუნქტებში
ჩამოთვლილ სასაქონლო ოპერაციებში მოქცეული საქონლის გადაზიდვისას, როცა საქართველოს
ეკონომიკურ ტერიტორიაზე იცვლება საქონლის გადამზიდველი, დღგ-ისაგან გათავისუფლება გამოიყენება
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საქონლის ერთი გადამზიდველიდან მეორესთვის გადაცემა ხორციელდება
სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ. (13.08.2012 N 335)
3. რკინიგზით გადაზიდვის შემთხვევაში დეკლარირებისას, საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების
აღრიცხვის მოწმობაში დაფიქსირებული საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის
„გ“, „გ1“ და „გ2“ ქვეპუნქტებში ჩამოთვლილ სასაქონლო ოპერაციების ცვლილებისას, საგადასახადო ორგანოს
მიერ, დეკლარირებიდან არა უგვიანეს 2 სამუშაო დღისა, აღნიშნული ცვლილების შესახებ ეცნობება შპს „
საქართველოს რკინიგზას. (13.08.2012 N 335)
4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტები საგადასახადო ორგანოს წარედგინება
მისი მოთხოვნის შემთხვევაში.

მუხლი
7
0
.
საერთაშ
ორისო საავიაციო ან საერთაშორისო საზღვაო რეისების განსახორციელებლად ბორტზე მისაწოდებელი
საწვავის ან/და საპოხი საშუალებების, ან ასეთი რეისების განხორციელებისას მგზავრებზე და ეკიპაჟის
წევრებზე სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სამომხმარებლო საქონლის იმპორტის ან/და მიწოდების
დღგ-ისაგან გათავისუფლება (13.10.2011 N 536)
საერთაშორისო საავიაციო ან საერთაშორისო საზღვაო რეისების განსახორციელებლად ბორტზე
მისაწოდებელი საწვავის ან/და საპოხი საშუალებების, ან ასეთი რეისების განხორციელებისას მგზავრებზე და
ეკიპაჟის წევრებზე სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სამომხმარებლო საქონლის იმპორტის ან/და მიწოდების
დღგ-ისაგან გათავისუფლება ხორციელდება 84-ე მუხლით აქციზისათვის განსაზღვრული წესის შესაბამისად.

მუხლი 71. დღგ-ისაგან გათავისუფლება საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად
1. საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული და ძალაში შესული საერთაშორისო
ხელშეკრულების (შემდგომში – ხელშეკრულების) შესაბამისად საგადასახადო შეღავათებით (მათ შორის,
დღგ-ის გათავისუფლება) სარგებლობის მიზნით, ხელშეკრულების შესაბამისად განსახორციელებელი
პროგრამის/პროექტის დამფინანსებელი (დონორი) მხარის მიერ შემოსავლების სამსახურს წარედგინება
პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი/მონაწილე პირების შესახებ ინფორმაცია, ხოლო ცვლილების
შემთხვევაში დაზუსტებული ინფორმაცია. (5.12.2011 N600)
2. ამოღებულია (5.12.2011 N600)
3. შემოსავლების სამსახური ინფორმაციის მიღებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოფს
პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი/მონაწილე პირების შესახებ მონაცემების საგადასახადო
შეღავათით მოსარგებლე პირთა ერთიან ელექტრონულ რეესტრში (შემდგომში – რეესტრი) შეტანას, რომელიც
მტკიცდება შემოსავლების სამსახურის უფროსის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტით. რეესტრი განთავსდება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე. (5.12.2011

N600)
4. ხელშეკრულების შესაბამისად პროგრამით/პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობის ან/და
კონტრაქტის ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, პროგრამის/პროექტის დამფინანსებელი (დონორი)
მხარე ან საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირი ვალდებულია, აღნიშნულის შესახებ 2 სამუშაო
დღის ვადაში აცნობოს შემოსავლების სამსახურს.
5. საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირის მიერ პროგრამის/პროექტის ფარგლებში საქონლის
მიწოდებისას ან/და მომსახურების გაწევისას, ასევე ამ პირისათვის საქონლის მიწოდებისას ან/და
მომსახურების გაწევისას სავალდებულოა საფ-ის გამოწერა, რომელშიც დღგ-ის თანხის აღმნიშვნელ
სტრიქონზე მიეთითება „ 0“ (ნული).
6. პროგრამის/პროექტის ფარგლებში საქონლის/მომსახურების შეძენისას, საქონლის მიმწოდებელი
(გამყიდველი) ან/და მომსახურების გამწევი ვალდებულია გადაამოწმოს რეესტრში პირის საგადასახადო
შეღავათებით სარგებლობის უფლება. დღგ-ისგან გათავისუფების შემთხვევაში საფ-ში დღგ-ის თანხის
აღმნიშვნელ სტრიქონზე მიეთითება „ 0“ (ნული).(5.12.2011 N600)
7. პროგრამის/პროექტის ფარგლებში საქონლის/მომსახურების შეძენისას გადახდილი დღგ-ის
დაბრუნების მიზნით, საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირის მიერ საგადასახადო ორგანოს
წარედგინება განაცხადი №III-24 დანართის შესაბამისად, რომელსაც თან უნდა დაერთოს შეძენილ
საქონელზე/მომსახურებაზე გამოწერილი საფ-ების პირველი ეგზემპლარები.
8. საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირის მიერ განაცხადი საგადასახადო ორგანოს წარედგინება
არა უგვიანეს დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების (საქონლის/მომსახურების მიწოდების) თვის მომდევნო
3 თვისა. (5.12.2011 N 600)
9. საგადასახადო ორგანო განიხილავს საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირის მიერ წარდგენილ
განაცხადს და: (5.12.2011 N600)
ა) ხარვეზის არარსებობის შემთხვევაში, განაცხადის წარდგენიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში
უზრუნველყოფს თანხის დაბრუნებას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 63-ე მუხლით დადგენილი
წესით;
ბ) ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში, აღნიშნულის თაობაზე 3 დღის განმავლობაში წერილობით
ატყობინებს განაცხადის წარმდგენ პირს და განუსაზღვრავს 15-დღიან ვადას ხარვეზის აღმოსაფხვრელად.
10. ხარვეზის დადგენისას ამ მუხლის მე-9 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული ვადის დენა
შეჩერებულად ითვლება პირის მიერ ხარვეზის აღმოფხვრამდე ან შეტყობინებაში განსაზღვრული ვადის
ამოწურვამდე. (5.12.2011 N600)
11. ამ მუხლის მე-9 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნულ ვადაში, საგადასახადო ორგანოს მიერ მოთხოვნის
დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში, განაცხადი შესაძლებელია წარდგენილ იქნეს განმეორებით. (5.12.2011

N600)
12. განაცხადის მიხედვით დღგ-ის თანხის დაბრუნება ხდება განმცხადებლის მიერ მითითებულ საბანკო
ანგარიშებზე. (5.12.2011 N600)
მუხლი 711. დღგ-ისგან გათავისუფლება „ოლიმპიური მოძრაობის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს
კანონის შესაბამისად

1. „ოლიმპიური მოძრაობის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საქართველოს
მთავრობასა და ინვესტორს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქმიანობის
ფარგლებში,
საქართველოში
შესყიდულ
საქონელზე/მომსახურებაზე
გადახდილი
დამატებული
ღირებულების გადასახადის დაბრუნების მიზნით, ინვესტორის მიერ, შემოსავლების სამსახურს წარედგინება
განაცხადი, რომელსაც თან უნდა დაერთოს ზემოაღნიშნული ხელშეკრულება და საგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურა, რომელიც დაადასტურებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქმიანობის
ფარგლებში საქართველოში შესყიდულ საქონელზე/მომსახურებაზე დღგ-ის თანხის გადახდას. ამასთან, ერთი
ხელშეკრულების ფარგლებში დღგ-ის თანხის დაბრუნების განმეორებით მოთხოვნისას შემოსავლების
სამსახურისთვის ხელშეკრულების წარდგენა სავალდებულო არ არის.
2. საგადასახადო ორგანო განიხილავს საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირის მიერ წარდგენილ
განაცხადს და:
ა) ხარვეზის არარსებობის შემთხვევაში, განაცხადის წარდგენიდან არა უგვიანეს 7 დღისა უზრუნველყოფს
დღგ-ის თანხის გადამხდელისათვის დაბრუნებას;
ბ) ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში, აღნიშნულის თაობაზე 3 დღის განმავლობაში წერილობით
ატყობინებს განაცხადის წარმდგენ პირს და განუსაზღვრავს 15-დღიან ვადას ხარვეზის აღმოსაფხვრელად;
3. ხარვეზის დადგენისას ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული ვადის დენა შეჩერებულად
ითვლება პირის მიერ ხარვეზის აღმოფხვრამდე ან შეტყობინებაში განსაზღვრული ვადის ამოწურვამდე.
4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნულ ვადაში, საგადასახადო ორგანოს მიერ მოთხოვნის
დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში, განაცხადი შესაძლებელია წარდგენილ იქნეს განმეორებით.
5. განაცხადის მიხედვით დღგ-ის თანხის დაბრუნება ხდება განმცხადებლის მიერ მითითებულ საბანკო
ანგარიშებზე.

დანართი №III-22 ამოღებულია (5.12.2011 N600)
დანართი III-23 ამოღებულია (5.12.2011 N600)

დანართი №III-24
----------------------------------------(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)
---------------------------------------------(გადასახადის გადამხდელის დასახელება)
_____________________________________
საიდენტიფიკაციო ნომერი
განაცხადი
გადახდილი დღგ-ის დაბრუნების თაობაზე
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის მე-5 ნაწილის თანახმად, გთხოვთ,
დაგვიბრუნოთ პროგრამის/პროექტის ფარგლებში შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე გადახდილი
დღგ-ის თანხები შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:
––––––––––––––––––––––––––––––
(ბანკის დასახელება და რეკვიზიტები)
–––––––––––––––––––––––––––––
(ანგარიშის ნომერი)
დანართი:
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები

_______
_______

განმცხადებლის ხელმოწერა --------------------------------------(თარიღი)

რაოდენობა
გვერდზე

თავი XVIII. დღგ-ის ჩათვლა
მუხლი 72. დღგ-ის ჩათვლა
1. საანგარიშო პერიოდში დღგ-ის ჩათვლის მისაღებად დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულმა
პირმა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 173-ე მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული ჩათვლის
დოკუმენტების საფუძველზე უნდა გაიანგარიშოს დღგ-ის ჩასათვლელი თანხა საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 174-ე მუხლის შესაბამისად და ასახოს საანგარიშო პერიოდის დღგ-ის
დეკლარაციაში.
2. დღგ-ის ჩათვლისათვის საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 174-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ დ“ და „
ე“ ქვეპუნქტით დადგენილი შეზღუდვები არ ვრცელდება ჩათვლის შემდეგ დოკუმენტებზე:
ა) სასაქონლო დეკლარაციაზე;
ბ) უკუდაბეგვრისას ბიუჯეტში დღგ-ის თანხის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტზე;
გ) დროებითი შემოტანისას ბიუჯეტში დღგ-ის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტზე;
დ) საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული საჯარო სამართლის იურიდიული
პირების მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელთა
მიერ გაწეული მომსახურების ტარიფები დადგენილია დღგ-ის ჩათვლით, საქართველოს კანონით ან
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.
ე) საწყობის საქმიანობის ნებართვის მქონე საწყობში მიწოდებული უცხოური საქონლის იმპორტის
შემთხვევაში უცხოური საქონლის შესყიდვის ღირებულებასა და საქონლის სატარიფო ღირებულებას შორის
სხვაობის თანხაზე დღგ-ის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტზე. (24.10.2011 N547)
3. დღგ-ის რეგისტრაციის ძალაში შესვლის მომენტისათვის არსებულ:
ა) სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ნაშთზე ჩათვლა განხორციელდება ჩათვლის დოკუმენტების
მიხედვით, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 174-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ დ“ და „ ე“ ქვეპუნქტებით
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით ჩათვლისათვის დადგენილი შეზღუდვების გათვალისწინებით;
ბ) ექსპლუატაციაში შესულ ძირითად საშუალებაზე დღგ-ის ჩათვლა არ ხორციელდება.
4. დღგ-ის გადამხდელს უფლება აქვს ჩაითვალოს საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობის
მშენებლობისათვის შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე ჩათვლის დოკუმენტების მიხედვით
გადახდილი ან გადასახდელი დღგ-ის თანხა (საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 174-ე მუხლის მე-3
ნაწილის „დ“ და „ე“ ქვეპუნქტებით საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებით ჩათვლისათვის დადგენილი
შეზღუდვების გათვალისწინებით)
6. დღგ-ის გადამხდელს უფლება აქვს საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში
მიღებისა და ძირითად საშუალებად გამოყენების საანგარიშო პერიოდში ამ ოპერაციაზე დარიცხული და
დღგ-ის დეკლარაციაში ასახული დღგ-ის თანხა ჩაითვალოს:
ა) იმავე დეკლარაციით სრულად, თუ შენობა-ნაგებობა გამოყენებულ იქნა ან/და გამოყენებული იქნება
მხოლოდ ისეთ ოპერაციაში, რომლის დროსაც პირს აქვს ჩათვლის მიღების უფლება;
ბ) იმავე დეკლარაციით სრულად თუ შენობა-ნაგებობა გამოყენებულ იქნა ან/და გამოყენებული იქნება
ერთდროულად ჩათვლის უფლების მქონე და ჩათვლის უფლების გარეშე ისეთ ოპერაციებში, რომელთა
გამიჯვნა შეუძლებელია და პირის მიერ წინა საგადასახადო წლის მიხედვით ჩათვლის უფლების გარეშე
დასაბეგრი ოპერაციების თანხა საერთო ბრუნვის 20 პროცენტზე ნაკლებია;
გ) ნაწილობრივ, კალენდარული წლის ბოლო საანგარიშო პერიოდის დეკლარაციაში წლის
განმავლობაში საერთო ბრუნვაში ჩათვლის უფლების მქონე დასაბეგრი ოპერაციების თანხის ხვედრითი
წონის პროპორციულად.
მუხლი 73. დღგ-ის ჩასათვლელი თანხის გადაანგარიშება ან/და გაუქმება
1. ჩათვლილი დღგ-ის თანხა ექვემდებარება გადაანგარიშებას ან/და გაუქმებას იმ შემთხვევაში, თუ
კალენდარული წლის განმავლობაში ჩათვლის უფლების გარეშე დასაბეგრი ოპერაციების თანხა საერთო
ბრუნვის თანხის 5 პროცენტი ან მეტია. ამასთან, ამ შემთხვევაში ჩათვლილი დღგ-ის თანხა არ
ექვემდებარება გაუქმებას:
ა) იმ სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობაზე, რომელიც ჩამოიწერება საქართველოს საგადასახადო
კოდექსით დადგენილი წესით;

ბ) იმ საქონლის დანაკარგზე, რომელიც არ აღემატება უფლებამოსილი ორგანოს მიერ ამ საქონელზე
დადგენილი დანაკარგის მაქსიმალურ ზღვრულ ოდენობას.
2. თუ საქონელი/მომსახურება, რომლის მიხედვითაც დღგ-ის გადამხდელმა მიიღო ჩათვლა,
ერთდროულად გამოყენებულ იქნა ჩათვლის უფლების მქონე და ჩათვლის უფლების გარეშე დასაბეგრ
ოპერაციებში და მათი გამიჯვნა შეუძლებელია, მაშინ ჩათვლილი დღგ ექვემდებარება გაუქმებას იმ
საანგარიშო პერიოდში, როდესაც ის ამგვარ ოპერაციებში იქნა გამოყენებული, ნაწილობრივ, საანგარიშო
პერიოდში საერთო ბრუნვის თანხაში ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული დასაბეგრი
ოპერაციების თანხის ხვედრითი წონის მიხედვით.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში გასაუქმებელი დღგ-ის თანხა
ექვემდებარება დაზუსტებას მიმდინარე საგადასახადო წლის ბოლო საანგარიშო პერიოდის დეკლარაციაში
წლის განმავლობაში საერთო ბრუნვის თანხაში ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული დასაბეგრი
ოპერაციების თანხის ხვედრითი წონის მიხედვით.
4. გასაუქმებელი დღგ-ის თანხა იანგარიშება ჩათვლილი დღგ-ის თანხიდან საერთო ბრუნვის თანხაში
ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული ოპერაციების თანხის ხვედრითი წონის მიხედვით.
5. ძირითადი საშუალების მიხედვით (გარდა შენობა-ნაგებობისა) პირველივე საანგარიშო პერიოდში
სრულად ჩათვლილი დღგ-ის თანხის 1/5 ყოველწლიურად, ძირითადი საშუალების ექსპლუატაციაში
მიღების წლიდან 5 კალენდარული წლის განმავლობაში, ექვემდებარება გაუქმებას:
ა) სრულად – თუ ძირითადი საშუალება გამოყენებულ იქნა მხოლოდ ისეთ ოპერაციაში, რომლის
დროსაც დღგ-ის გადამხდელს არ აქვს ჩათვლის მიღების უფლება;
ბ) ნაწილობრივ (წლის განმავლობაში საერთო ბრუნვის თანხაში ჩათვლის უფლების გარეშე
გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციების თანხის ხვედრითი წონის მიხედვით), თუ ძირითადი
საშუალება გამოყენებულ იქნა ერთდროულად ჩათვლის უფლების მქონე და ჩათვლის უფლების გარეშე
დასაბეგრ ოპერაციებში.
6. საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობის ძირითად საშუალებად გამოყენების შემთხვევაში,
პირველივე საანგარიშო პერიოდში ჩათვლილი დღგ-ის თანხის 1/10 ყოველწლიურად, შენობა-ნაგებობის
ექსპლუატაციაში მიღების წლიდან 10 კალენდარული წლის განმავლობაში, ექვემდებარება გაუქმებას:
ა) სრულად – თუ შენობა-ნაგებობა გამოყენებულ იქნა მხოლოდ ისეთ ოპერაციაში, რომლის დროსაც
დღგ-ის გადამხდელს არ აქვს ჩათვლის მიღების უფლება;
ბ) ნაწილობრივ (წლის განმავლობაში საერთო ბრუნვის თანხაში ჩათვლის უფლების გარეშე
გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციების თანხის ხვედრითი წონის მიხედვით), თუ შენობა-ნაგებობა
გამოყენებულ იქნა ერთდროულად ჩათვლის უფლების მქონე და ჩათვლის უფლების გარეშე დასაბეგრ
ოპერაციებში.
თავი XIX. ანგარიშგება
მუხლი 74. დღგ-ის დეკლარაცია
1. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირი ყოველ საანგარიშო პერიოდზე საგადასახადო
ორგანოს წარუდგენს დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარაციას №III-25 დანართის ფორმით.

დანართი №III-25 (15.11.2011 N 578)

ნაწილი III
გადამხდელის
საიდენტიფიკაციო ნომერი

გვერდი

დღგ-ის საერთო თანხის გაანგარიშება

დასაბეგრი ოპერაციები

დღგ-ის
გადასახდელი
თანხა

დღგ-ის
შესამცირებელი
თანხა

1
დღგ, დარიცხული საგადასახადო პერიოდში
განხორციელებულ ბრუნვაზე
მათ შორის, დღგ დარიცხული უძრავი ქონების
შექმნა/მართვა/რეალიზაციასთან დაკავშირებულ დასაბეგრ
ბრუნვაზე
18%-იანი განაკვეთით დასაბეგრი ბრუნვა
დღგ-ის ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებული ბრუნვა
ბრუნვა, რომელიც არ გაითვალისწინება დღგ-ით დასაბეგრი
ოპერაციის თანხაში და რომელზეც ჩათვლილი დღგ არ
ექვემდებარება გაუქმებას
დღგ-ისაგან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული
ბრუნვა

2

3

1
11

2
3
4

5

დღგ ბრუნვის კორექტირებაზე

6

7

13

14

8

დღგ-ის ჩასათვლელი (შესამცირებელი) თანხა
დღგ, გადახდილი ადგილობრივი მომწოდებლებისათვის
დღგ, გადახდილი სასაქონლო ოპერაციებზე

9
10

დღგ, გადახდილი უკუდაბეგვრის წესით

11

დღგ, გადახდილი საქართველოს კანონით ან საქართველოს
მთავრობის დადგენილებით საჯარო სამართლის
იურიდიული პირების მიერ გაწეულ მომსახურებაზე
განსაზღვრული საფასურით
დღგ ჩასათვლელი თანხის კორექტირებით

12

დღგ-ის თანხა საქონელზე/მომსახურებაზე, რომელიც ჩათვლილი იყო ადრე
და ექვემდებარება აღდგენას
ჯამი
სულ გამოანგარიშებულია ბიუჯეტში გადასახდელად (სტ.16-სტ.17, როცა
სტ.16>სტ.17)

15
16
18

ბიუჯეტში გადასახდელად გამოანგარიშებულ თანხაში
181
შემავალი უძრავი ქონების შექმნა/მართვა/რეალიზაციიდან
გადასახდელი დღგ-ის თანხა (როცა სტ.16>სტ.17)
სულ გამოანგარიშებულია შესამცირებლად (სტ.17-სტ.16, როცა სტ.17>სტ.16)

17

19

ივსება დეკემბრის თვის /IVკვარტალის დეკლარაციაში:
დღგ, საერთო ბრუნვის თანხაში ჩათვლის უფლების გარეშე
გათავისუფლებული ბრუნვის ხვედრითი წონის მიხედვით აღსადგენი თანხის
დაზუსტებით

20

დეკლარაციაში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ
საწარმოს ხელმძღვანელი/ინდ.მეწარმე (წარმომადგენელი) ------------------- -----------(სახელი, გვარი) (ხელმოწერა) თარიღი

21

გადამხდელის
საიდენტიფიკაციო ნომერი

გვერდი

დანართი „ ა”
დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციები

ოპერაციის შინაარსი

1
1
2
3

4
5
6

7
8
9

10
11

2
საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების
გაწევა კომპენსაციით
საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების
გაწევა კომპენსაციის გარეშე
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის
გამოყენებული საქონელი/მომსახურება,
რომელზეც ადრე განხორციელდა
ჩათვლა
საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობის
ძირითად საშუალებად გამოყენება
სხვა დასაბეგრი ოპერაციები
საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების
გაწევა საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 168-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ
პირთათვის
თბოელექტროსადგურებისათვის
ბუნებრივი აირის მიწოდება
საერთაშორისო გადაზიდვა/გადაყვანა
ცალკეული საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული
პროექტის ფარგლებში მიწოდებული
საქონელი ან/და გაწეული მომსახურება
ჩათვლის უფლებით დღგ-სგან
გათავისუფლებული სხვა ოპერაციები
სულ

დასაბეგრი
ბრუნვა

დღგ-ის
განაკვეთი

დღგ-ის
თანხა

4

5

3
18
18
18

18
18
0

0
0
0

0

დეკლარაციაში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ
საწარმოს ხელმძღვანელი/ინდ.მეწარმე (წარმომადგენელი) ------------------------------- -----------(სახელი, გვარი) (ხელმოწერა) თარიღი
გადამხდელის
საიდენტიფიკაციო ნომერი

გვერდი

დანართი „ბ“
დასაბეგრ ოპერაციებზე და ჩათვლებში გამოყენებული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების და
სასაქონლო დეკლარაციების რეესტრი

ნაწილი I

დასაბეგრ ოპერაციებზე (მათ შორის, ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულ ოპერაციებზე) გამოწერილი
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები (მათ შორის, კორექტირების)
დასაბეგრი
მყიდველი
ანგარიშ-ფაქტურა,
ოპერაციის
ს
რომლის
სერია
ნომერი
დღგ-ის თანხა
განხორციელებ
/მიმღების
კორექტირებაც
ის თვე
ს/ნ
წარმოებს
გადასახდელი
(მათ შორის,
კორექტირების
კორექტირების
შედეგად
სერია
ნომერი
შედეგად
შესამცირებელი
დამატებით
გადასახდელი)
2
3
4
5
6
7
8
9

№

1

ნაწილი II
შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე (მათ შორის, ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებულ ოპერაციებზე)
გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები (მათ შორის, კორექტირების)
დასაბეგრი
ანგარიშ-ფაქტურა
ოპერაციის
მომწოდებლი
, რომლის
სერია
ნომერი
დღგ-ის თანხა
განხორციელებ
კორექტირებაც
ს ს/ნ
ის თვე
წარმოებს
ჩასათვლელი,
მათ შორის,
კორექტირების
კორექტირების
შედეგად
სერია
ნომერი
შედეგად
შესამცირებელი
დამატებით
ჩასათვლელი
2
3
4
5
6
7
8
9

№

1

ნაწილი III
№

საქონლის იმპორტზე (მათ შორის, დროებით შემოტანაზე) გამოწერილი სასაქონლო დეკლარაციები
შეფასების ნომერი
2

1

შეფასების თარიღი
3

დღგ-ის თანხა
4

დეკლარაციაში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ
საწარმოს ხელმძღვანელი
/ინდ.მეწარმე ---------- ---- ---- --- --- --- ---- ---- ---- ---(სახელი, გვარი) (ხელმოწერა) თარიღი
შენიშვნა:

დეკლარაციის 11 და 181 უჯრები ივსება მხოლოდ იმ გადასახადის გადამხდელის მიერ, რომელსაც
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 292-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე
გაუფორმდა საგადასახადო შეთანხმება.
მუხლი 75. დღგ-ის დეკლარაციის შევსება
1. დეკლარაციის I ნაწილში აისახება ინფორმაცია დღგ-ის გადამხდელის რეკვიზიტის, დეკლარაციის
ტიპის (პირველადი/დაზუსტებული) და საანგარიშო პერიოდის შესახებ.
2. დეკლარაციის II ნაწილი ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ და აისახება ინფორმაცია საგადასახადო
ორგანოში დეკლარაციის წარდგენისა და რეგისტრაციის შესახებ.
3. დეკლარაციის III ნაწილის და „ა“ და „ბ“ დანართების უჯრებში მონაცემები შეიტანება უჯრების
დასახელებების (შინაარსის) შესაბამისად. ამასთან, „ა“ დანართის მე-11 უჯრის მონაცემი გადმოიტანება
დეკლარაციის III ნაწილის პირველ უჯრაში, 11 უჯრაში აისახება საგადასახადო პერიოდში უძრავი ქონების
შექმნა/მართვა/რეალიზაციასთან დაკავშირებულ დასაბეგრ ბრუნვებზე დარიცხული დღგ, „ა“ დანართის
პირველი–მე-5 სტრიქონების მე-3 სვეტის ჯამი – დეკლარაციის III ნაწილის მე-2 უჯრაში, „ა“ დანართის
მე-6–მე-10 სტრიქონების მე-3 სვეტის ჯამი – დეკლარაციის III ნაწილის მე-3 უჯრაში. (15.11.2011 N 578)
31. დეკლარაციის III ნაწილის „ა“ დანართის მე-11 უჯრაში მითითებული მონაცემი არ უნდა იყოს
დაბეგვრაზე წარდგენილი შესაბამის თვეში განხორციელებულ დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებზე გამოწერილი
ანგარიშ-ფაქტურების მიხედვით გამოანგარიშებულ დასაბეგრ ბრუნვაზე ნაკლები. (21.02.2012 N 55)
4. დეკლარაციის III ნაწილის მე-16–მე-19 უჯრებში შესატანი მონაცემები გაანგარიშებითია. მე-18 უჯრაში
შესატანი მონაცემი მოიცავს გადასახდელი დღგ-ის სრულ თანხას. 181 უჯრაში შესატანი მონაცემი მოიცავს
ბიუჯეტში
გადასახდელად
გამოანგარიშებულ
თანხაში
შემავალი
უძრავი
ქონების
შექმნა/მართვა/რეალიზაციიდან გადასახდელი დღგ-ის თანხას, რომელიც გაიანგარიშება პირველი უჯრის
მონაცემში 11 უჯრის მონაცემის ხვედრითი წონის მიხედვით. მე-18 და მე-19 უჯრებში ჩაწერილი თანხა
ექვემდებარება გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე ასახვას. (15.11.2011 N 578)
5. დეკლარაციის III ნაწილის მე-20 და 21-ე უჯრები ივსება მხოლოდ საგადასახადო წლის ბოლო
საანგარიშო პერიოდის დეკლარაციაში. დღგ-ის ჩასათვლელი თანხის დაზუსტება ხდება მიმდინარე
საგადასახადო წლის განმავლობაში საერთო ბრუნვის თანხაში ჩათვლის უფლების გარეშე
გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციების თანხის ხვედრითი წონის მიხედვით: დაზუსტებულ
ჩასათვლელ თანხასა და წლის განმავლობაში ჩათვლილ თანხას შორის უარყოფითი სხვაობა აისახება მე-20
უჯრაში, ხოლო დადებითი სხვაობა – 21-ე უჯრაში. აღნიშნული თანხები ექვემდებარება გადამხდელის
პირადი აღრიცხვის ბარათზე ასახვას.
6. დეკლარაციის „ბ” დანართის I და II ნაწილების მე-5 სვეტი ივსება მხოლოდ დეკლარაციის
ელექტრონული ფორმით წარდგენის შემთხვევაში.
7. დეკლარაციის „ბ” დანართის III ნაწილში მიეთითება ჩათვლაში გამოყენებულ განხორციელებულ
იმპორტზე გამოწერილი სასაქონლო დეკლარაციის მონაცემები: სასაქონლო დეკლარაციის გრაფაში
მითითებული შეფასების ნომერი (მხოლოდ ციფრები), თარიღი და დღგ-ის თანხა, ხოლო თუ სასაქონლო
დეკლარაციას არ გააჩნია გრაფა – სასაქონლო დეკლარაციის ნომერი (მხოლოდ ციფრები), თარიღი და
დღგ-ის თანხა.
8. დეკლარაციის იმ უჯრებში, სადაც მითითებულია ლოგიკური ფორმულები, შეიტანება აღნიშნული
ფორმულების მიხედვით განსაზღვრული მონაცემები. იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტური მიზეზის გამო
აღნიშნულ უჯრებში შეიტანება განსხვავებული მონაცემი, დღგ-ის გადამხდელი ვალდებულია ამის
თაობაზე დეკლარაციაში გააკეთოს სათანადო შენიშვნა.
9. დეკლარაციის ყველა გვერდზე მიეთითება გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი. ამასთან,
დეკლარაციაში ასახული მონაცემების უტყუარობა და სისრულე ხელმოწერით დასტურდება დღგ-ის
გადამხდელის ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ თარიღის (რიცხვი, თვე, წელი)
მითითებით.
თავი XIX1 (11.07.2011 N 390)
უცხო ქვეყნის მოქალაქეთა მიერ საქართველოში შეძენილ საქონელზე გადახდილი დამატებული
ღირებულების გადასახადის თანხის დაბრუნება

მუხლი 751. ტერმინთა განმარტება (11.07.2011 N 390)
ამ თავში გამოყენებულ ტერმინებს ამავე თავის მიზნებისათვის აქვს შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითარი
(შემდგომში – ქვითარი) – უცხო ქვეყნის მოქალაქის (შემდგომში – უცხოელი) მიერ საქართველოში შეძენილ
საქონელზე უფლებამოსილი გამყიდველის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომელიც წარმოადგენს ამ
საქონელზე გადახდილი დღგ-ის თანხის დაბრუნების საფუძველს (დანართი №III-26);
ბ) უფლებამოსილი გამყიდველი – პირი, რომელიც შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, უფლებამოსილია უცხოელის მიერ შეძენილ
საქონელზე გასცეს ქვითარი;
გ) ბანკი – კომერციული ბანკი, რომლის საშუალებითაც, შემოსავლების სამსახურთან გაფორმებული
ხელშეკრულების საფუძველზე, ხდება უცხოელის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე შეძენილ საქონელზე
გადახდილი დღგ-ის თანხის დაბრუნება;
დ) ელექტრონული სისტემა – მონაცემთა ავტომატიზებული ბაზა, სადაც რეგისტრირდება უცხოელის
მიერ საქართველოში საქონლის შეძენის, საქონლის საზღვარზე გატანის და საქონელზე გადახდილი დღგ-ის
თანხის დაბრუნების თაობაზე მონაცემები, ასევე ინფორმაცია უფლებამოსილი გამყიდველის თაობაზე;
ე) ელექტრონული სისტემის მომხმარებელი – უფლებამოსილი გამყიდველი, ბანკი და შემოსავლების
სამსახური.
მუხლი 752. ქვითრის გაცემის უფლების მინიჭება (11.07.2011 N 390)
1. ქვითრის გაცემის უფლების მისაღებად დაინტერესებულმა პირმა განცხადებით უნდა მიმართოს
შემოსავლების სამსახურს, თუ იგი აკმაყოფილებს შემდეგ კრიტერიუმებს:
ა) ეწევა საცალო ვაჭრობას სტაციონარულ სავაჭრო ობიექტში; (8.08.2011 N 428)
ბ) რეგისტრირებულია დღგ-ის გადამხდელად;
გ) არ გააჩნია საგადასახადო დავალიანება.
11. დაინტერესებული პირი ვალდებულია განცხადებაში მიუთითოს იმ სავაჭრო ობიექტების ნუსხა,
სადაც განხორციელდება ქვითრის გაცემა. (8.08.2011 N 428)
2. შემოსავლების სამსახური განცხადების მიღებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას
ქვითრის გაცემის უფლების მინიჭების თაობაზე ან წერილობით აცნობებს განმცხადებელს დასაბუთებულ
უარს.
3. შემოსავლების სამსახურის მიერ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის
გამოცემის შემდეგ, ინფორმაცია უფლებამოსილი გამყიდველის თაობაზე, შემოსავლების სამსახურის მიერ
შეიტანება ელექტრონულ სისტემაში.
4. უფლებამოსილ გამყიდველს ქვითრის გაცემის უფლება ენიჭება 12 თვის ვადით.
5. ამოღებულია (8.08.2011 N 428)
მუხლი 753. უფლებამოსილი გამყიდველის ვალდებულებები (11.07.2011 N 390)
1. უფლებამოსილი გამყიდველი ვალდებულია:
ა) არ გასცეს ქვითარი იმ საქონელზე, რომელზეც არაა ნებადართული გადახდილი დღგ-ის თანხის
დაბრუნება;
ბ) არ გასცეს ქვითარი საქონელზე, თუ მისი ჯამური ღირებულება ერთი ქვითრის მიხედვით არ
აღემატება 200 ლარს (დღგ-ის გარეშე); (6.03.2012 N 69)
ბ1) უცხოელის მოთხოვნის საფუძველზე გასცეს ქვითარი. ქვითარი გაიცემა საქონლის შეძენისთანავე;

(11.01.2012 N 15)
გ) შეძენილი საქონელი შეფუთოს შემოსავლების სამსახურის მიერ განსაზღვრული წესით;
დ) განუმარტოს მყიდველს შეძენილ საქონელზე დღგ-ის თანხის დაბრუნების წესი და პირობები;
ე) სავაჭრო ობიექტის წინა ფასადზე თვალსაჩინოდ ჰქონდეს გამოკრული ფირნიში მინიშნებით –
„გადასახადისაგან თავისუფალი ვაჭრობა - TAX FREE SHOPPING“;
ვ) ელექტრონულ სისტემაში შეიტანოს მონაცემები უცხოელისა და მის მიერ შეძენილი საქონლის
შესახებ;
ზ) ქვითარი შეავსოს ამ თავით დადგენილი წესის შესაბამისად.

თ) სავაჭრო ობიექტების (სადაც ხორციელდება ქვითრის გაცემა) ნუსხაში ცვლილების განხორციელების
შესახებ აცნობოს შემოსავლების სამსახურს. სავაჭრო ობიექტების ნუსხაში დამატების განხორციელების
შემთხვევაში, უფლებამოსილ გამყიდველს უფლება აქვს სავაჭრო ობიექტში ქვითარი გასცეს შემოსავლების
სამსახურისთვის სავაჭრო ობიექტის დამატების შესახებ ინფორმაციის წარდგენის მეორე სამუშაო დღიდან.

(8.08.2011 N 428)
11. უფლებამოსილი გამყიდველი ვალდებულია ქვითრის გაცემის უფლების მინიჭებიდან არა უგვიანეს
7 კალენდარული დღისა უზრუნველყოს ამ თავით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულება და
შესაბამისი პირობების არსებობისას უცხოელის მიერ საქონლის შეძენისას ქვითრის გაცემა. (16.12.2011 N 616)
2. ამ თავით განსაზღვრული ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში, უფლებამოსილ გამყიდველს
ეგზავნება შეტყობინება ვალდებულების დარღვევის თაობაზე. ვალდებულების ყოველი შემდგომი დარღვევა
იწვევს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 291-ე მუხლით დადგენილ პასუხისმგებლობას. (16.12.2011 N

616)
3. ქვითრის გაცემის უფლების გაუქმებიდან 1 თვის შემდეგ, პირი უფლებამოსილია შემოსავლების
სამსახურს განმეორებით მიმართოს ქვითრის გაცემის უფლების მისაღებად.
მუხლი 754. უცხოელის მიერ საქონლის შეძენა (11.07.2011 N 390)
1. უცხოელის მიერ უფლებამოსილი გამყიდველის სავაჭრო ობიექტში ერთი ქვითრის მიხედვით 200
ლარზე მეტი ჯამური ღირებულების (დღგ-ის გარეშე) საქონლის შეძენის შემთხვევაში, გადახდილი დღგ-ის
თანხის დაბრუნებისათვის ქვითრის გაცემის მიზნით, უფლებამოსილ გამყიდველს უნდა წარედგინოს უცხო
ქვეყნის მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
2. უფლებამოსილ გამყიდველთან შეძენილი საქონელი გამყიდველის მიერ თავსდება სპეციალურ
შეფუთვაში და ილუქება.
3. უფლებამოსილი გამყიდველის მიერ უცხოელისა და შეძენილი საქონლის შესახებ მონაცემები
შეიტანება ელექტრონულ სისტემაში.
4. ამოღებულია (11.01.2012 N 15)
5. ქვითრის არასწორად შევსების შემთხვევაში, უფლებამოსილი გამყიდველის მიერ გამოიწერება ახალი
ქვითარი, ხოლო არასწორად შევსებული ქვითრის შესახებ მონაცემები აისახება ელექტრონულ სისტემაში.
6. შეფუთული საქონელი გახსნას ექვემდებარება მხოლოდ შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილი
პირის მიერ თანხის დაბრუნებაზე დასტურის მიღების შემდეგ.
მუხლი 755. დღგ-ის თანხის დაბრუნება (11.07.2011 N 390)
1. დღგ-ის თანხა დაბრუნებას ექვემდებარება იმ შემთხვევაში, თუ:
ა) უცხოელის მიერ საქონლის შეძენიდან გასული არ არის 3 თვე;
ბ) შეძენილი საქონლის ჯამური ღირებულება ერთი ქვითრის მიხედვით აღემატება 200 ლარს (დღგ-ის
გარეშე);
გ) საქონელი შეძენილია უფლებამოსილ გამყიდველთან;
დ) ერთი ქვითრის მიხედვით შეძენილი საქონელი უცხოელის მიერ სრულად გაიტანება
საქართველოდან ბარგის ან ხელბარგის სახით;
ე) შეძენილი საქონელი შეფუთულია შემოსავლების სამსახურის მიერ დადგენილი წესით.
2. უფლებამოსილი გამყიდველის მიერ ქვითარი არ გამოიწერება და, შესაბამისად, გადახდილი დღგ-ის
თანხა დაბრუნებას არ ექვემდებარება:
ა) მალფუჭებად საქონელზე;
ბ) სატრანსპორტო საშუალებაზე;
გ) ოქროზე, რომლის მასა აღემატება 125 გრამს და რომელიც წარმოდგენილი არ არის სამკაულის
(ნაკეთობის) სახით;
დ) ძვირფას ქვებზე;
ე) საქონელზე, რომლის გატანა საქართველოს ტერიტორიიდან საჭიროებს სპეციალურ ნებართვას ან
ლიცენზიას, გარდა საქართველოს კულტურულ ფასეულობათა საქართველოდან გატანის ნებართვას
დაქვემდებარებული საქონლისა. (16.12.2011 N 616)
ვ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის თანახმად, დღგ-ისგან გათავისუფლებულ
საქონლზე.

3. გადახდილი დღგ-ის თანხა შესაძლებელია დაუბრუნდეს მხოლოდ ქვითარში მითითებულ პირს.
4. უცხოელს უბრუნდება გადახდილი დღგ-ის თანხა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ქვითარში
დაფიქსირებული საქონელი სრულად გაიტანება საქართველოს ტერიტორიიდან. სხვა შემთხვევაში
გადახდილი დღგ-ის თანხა დაბრუნებას არ ექვემდებარება.
მუხლი 756. დღგ-ის თანხის დაბრუნების წესი (11.07.2011 N 390)
1. დღგ-ის თანხის დაბრუნების მიზნით, საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის გადაკვეთამდე და
საპასპორტო კონტროლის გავლამდე, უცხოელი უფლებამოსილი გამყიდველის მიერ გამოწერილ ქვითარს
წარუდგენს შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილ პირს, რომელიც ქვითრის უნიკალური ნომრის
მიხედვით ამოწმებს მონაცემების სისწორეს ელექტრონულ სისტემაში. ცალკეულ შემთხვევაში, რისკის
მართვის სისტემის საფუძველზე შესაძლებელია შემოწმდეს შეძენილი საქონელი.
2. იმ შემთხვევაში, თუ დაცულია ამ ინსტრუქციის 755 მუხლით განსაზღვრული მოთხოვნები,
შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილი პირი ბეჭდით ამოწმებს უცხოელის მიერ წარდგენილ ქვითარს
და შესაბამის მონაცემებს ასახავს ელექტრონულ სისტემაში.
3. ამ ინსტრუქციით დადგენილ მოთხოვნებთან შეუსაბამობის შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახურის
უფლებამოსილი პირი უარს ეუბნება უცხოელს დღგ-ის თანხის დაბრუნებაზე.
4. საპასპორტო კონტროლის გავლის შემდეგ, საქართველოს ეკონომიკური საზღვრის გადაკვეთამდე
უცხოელი უფლებამოსილია დაიბრუნოს საქართველოს ტერიტორიაზე შეძენილ საქონელზე გადახდილი
დღგ-ის თანხა.
5. უცხოელის მოთხოვნის შესაბამისად, საქართველოს ტერიტორიაზე შეძენილ საქონელზე გადახდილი
დღგ-ის თანხის დაბრუნება ხდება ბანკის მიერ ნაღდი ან უნაღდო ანგარიშსწორებით.
6. ბანკის უფლებამოსილი წარმომადგენელი, უცხოელის მიერ წარდგენილი უცხო ქვეყნის
მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტისა და ქვითრის საფუძველზე, ელექტრონულ სისტემაში
ამოწმებს ინფორმაციას შეძენილ საქონელზე.
7. უცხოელისათვის დასაბრუნებელ დღგ-ის თანხას აკლდება ბანკის მიერ გაწეული მომსახურების
საკომისიო.
8. უნაღდო ანგარიშსწორებისას უცხოელს გადახდილი დღგ-ის თანხა უბრუნდება ქვეყნის
დატოვებიდან არა უგვიანეს 30 კალენდარული დღისა, ხოლო ნაღდი ანგარიშსწორების შემთხვევაში – უცხო
ქვეყნის მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტისა და ქვითრის წარდგენისთანავე.
თავი XIX2 (24.10.2011 N547)
თავი XIX2 კომერციული ბანკებისათვის დღგ-ის თანხის დაბრუნების წესი (სათაური 1.08.2012 N 302)

მუხლი 757. ამოღებულია (1.08.2012 N 302)
მუხლი 758. კომერციული ბანკებისათვის დღგ-ის თანხის დაბრუნების წესი (22.05.2012 N 171)
1. დღგ-ის თანხის დაბრუნების მიზნით, ბანკი შემოსავლების სამსახურთან გაფორმებული
ხელშეკრულების საფუძველზე, წერილობით მიმართავს შემოსავლების სამსახურს და წარუდგენს ჯამურ
ანგარიშს გადახდაზე და ამონაწერს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის დაბრუნებული თანხების შესახებ.
2. საგადასახადო ორგანო განიხილავს ბანკის მიერ წარდგენილ განაცხადს და:
ა) ხარვეზის არარსებობის შემთხვევაში, განაცხადის წარდგენიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში
უზრუნველყოფს თანხის დაბრუნების მიზნით სახაზინო სამსახურში დოკუმენტების გაგზავნას ”ბიუჯეტების
შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და ანგარიშსწორების განხორციელებისა და ბიუჯეტში ზედმეტად
ან შეცდომით გადახდილი შემოსულობის თანხის დაბრუნების, აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ”
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 30 დეკემბრის №916 ბრძანებით დადგენილი წესით.
ბ) ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში აღნიშნულის თაობაზე 2 სამუშაო დღის განმავლობაში წერილობით
ატყობინებს განაცხადის წარმდგენ პირს და განუსაზღვრავს 15-დღიან ვადას ხარვეზის აღმოსაფხვრელად.
3. ხარვეზის დადგენისას ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული ვადის დენა შეჩერებულად
ითვლება პირის მიერ ხარვეზის აღმოფხვრამდე ან შეტყობინებაში განსაზღვრული ვადის ამოწურვამდე.

4. განაცხადის მიხედვით დღგ-ის თანხის დაბრუნება ხდება განმცხადებლის მიერ მითითებულ საბანკო
ანგარიშებზე.
დანართი: №III-26 (6.03.2012 N 69)

დანართი №III-27 ამოღებულია (1.08.2012 N 302)
კარი IV. აქციზი
თავი XX . ანგარიშგება
მუხლი 76. აქციზის დეკლარაცია
1. პირები, რომელთაც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად ეკისრებათ აქციზის
გამოანგარიშებისა და ბიუჯეტში გადახდის ვალდებულება, საგადასახადო აღრიცხვის ადგილის მიხედვით
საგადასახადო ორგანოში წარადგენენ აქციზის დეკლარაციას წერილობით ან ელექტრონულად №IV-01
დანართის ფორმით.
2. შესწორებული დეკლარაცია წარდგენილ უნდა იქნეს იმ საგადასახადო პერიოდში მოქმედი ფორმით,
რომელი პერიოდის აქციზის შესწორებაც ხდება.

განაყოფი III. აქციზის საერთო თანხის გაანგარიშება (27.12.2012 N 541)

გადასახდელი აქციზი

აქციზი აქციზით დასაბეგრ ოპერაციაზე, რომელიც
არ ექვემდებარება აქციზური მარკებით ნიშადებას

1

შესამცირებელი
აქციზი

აქციზი აქციზური საქონლის ექსპორტზე, რომლის
განხორციელება არ დასტურდება დოკუმენტურად

2

აქციზი აქციზური მარკებით ნიშანდებულ
საქონელზე

3

აქციზი აქციზური მარკების დანაკლისზე

4

აქციზი საქართველოს საგადასახადო კოდექსის
192-ე მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში

აქციზი გაანგარიშებული საქართველოს საგადასახადო კოდექის
1901 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში

41

42

ჩასათვლელი აქციზი (დანართის სვ.12+სვ.14+სვ.16)

5

აქციზი დაბრუნებულ აქციზურ საქონელზე (აქციზური
მარკებით ნიშანდების გარეშე)

6

აქციზი დაბრუნებულ აქციზური მარკებით ნიშანდებულ
საქონელზე

7

ადრე ჩათვლილი აქციზი რომელიც ექვემდებარება აღდგენას.

8

ექსპორტზე ადრე გადახდილი აქციზი

9

ჯამი (სტ.10=სტ.1+სტ.2+სტ.3+სტ.4+ სტ.41 +42 + სტ.8; სტ11.
=სტ.5+სტ.6+სტ7+სტ9)

10

ექვემდებარება ბიუჯეტში შეტანას, (სტ. 10- სტ11, როცა
სტ.10>სტ11.)

12

11

ექვემდებარება შემცირებას (სტ.11 -სტ. 10, როცა სტ.11 >სტ. 10)

13

თანხა, რომლითაც მცირდება იმპორტისას გადახდილი აქციზი

14

დეკლარაციაში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ
საწარმოს ხელმძღვანელი/ინდივიდუალური მეწარმე
------------------------------- ------------------------ -------------------------(სახელი, გვარი) (ხელმოწერა) (თარიღი)

განაყოფი IV. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 188-ე მუხლის პირველი ნაწილის მე-10 სტრიქონით
გათვალისწინებული იმპორტირებული საქონელის (მისართი, გამხსნელი, ანტიდეტონატორი) აღრიცხვა

(27.12.2012 N 541)

სასაქონლო დეკლარაცია
N

საქონლის
რეგისტრაციის სერია და სეს ესნ
რაოდენობა
თარიღი
ნომერი კოდი
(კგ)

გამოყენებული საქონლის
რაოდენობა (კგ)

საქონლის ნაშთი
თვის
მათ შორის: აქციზური ბოლოსათვის
სულ
საქონლის
(კგ)
წარმოებისათვის

დეკლარაციაში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ
საწარმოს ხელმძღვანელი/ინდივიდუალური მეწარმე
------------------------------- ------------------------ -------------------------(სახელი, გვარი) (ხელმოწერა) (თარიღი);
მუხლი 77. აქციზის დეკლარაციის შევსება
1. დეკლარაციაში მონაცემები უნდა აისახოს იმდაგვარად, რომ აქციზის განსაზღვრასთან
დაკავშირებული არც ერთი ელემენტი არ იქნეს გამოტოვებული ან ზედმეტად ჩართული.
2. დეკლარაცია მოიცავს 4 განაყოფს: I - სატიტულო ნაწილი; II - საგადასახადო ორგანოს აღნიშვნა
დეკლარაციის წარდგენის შესახებ; III - აქციზის საერთო თანხის გაანგარიშება; IV - საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 188-ე მუხლის პირველი ნაწილის მე-10 სტრიქონით გათვალისწინებული
იმპორტირებული საქონლის (მისართი, გამხსნელი, ანტიდეტონატორი) აღრიცხვა“ (და დეკლარაციის
დანართი); (27.12.2012 N 541)
3. დეკლარაციის დანართი წარედგინება საგადასახადო ორგანოს დეკლარაციასთან ერთად და არის მისი
შემადგენელი ნაწილი. ამასთან, აღნიშნული დანართი არ ივსება მობილური საკომუნიკაციო მომსახურების
გაწევაზე.
4. დეკლარაციის შევსება ხდება აქციზის გადამხდელის მიერ გარდა იმ განაყოფისა, რომელიც ივსება
საგადასახადო ორგანოს მიერ.
5. აქციზური საქონლის ექსპორტისას, თუ აქციზის გადამხდელს არ გააჩნია საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 187-ე მუხლის მიზნებისათვის გათვლისწინებული საქონლის ექსპორტის
განხორციელების თაობაზე დამადასტურებელი დოკუმენტები, ბრუნვის ამ ნაწილში გაანგარიშებული
უნდა იქნეს ბიუჯეტში გადასახდელი აქციზი.
6. დეკლარაციის უჯრაში, რომელშიც მითითებულია მონაცემის გამოთვლის არითმეტიკული წესი,
შეიტანება ამ წესით განსაზღვრული მონაცემი. იმ შემთხვევაში, თუ ობიექტური მიზეზის გამო
დეკლარაციაში შეიტანება განსხვავებული მონაცემი, გადამხდელი ვალდებულია აღნიშნულზე
დეკლარაციაში გააკეთოს სათანადო შენიშვნა.
7. დეკლარაციის I განაყოფში აისახება ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის რეკვიზიტის,
დეკლარაციის ტიპის (პირველადი/შესწორებული) და საანგარიშო პერიოდეს შესახებ.
8. დეკლარაციის ყველა გვერდზე მიეთითება გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი. ამასთან,
დეკლარაციაში ასახული მონაცემების უტყუარობა და სისრულე ხელმოწერით დასტურდება გადასახადის
გადამხდელის მიერ თარიღის (რიცხვი, თვე, წელი) მითითებით.
9. დეკლარაციის II განაყოფი ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ, რომელშიც აისახება ინფორმაცია
საგადასახადო ორგანოში დეკლარაციის წარდგენისა და რეგისტრაციის შესახებ.
10. III განაყოფში მიეთითება: (27.12.2012 N 541)
ა) იმ შემთხვევაში, თუ საგადასახადო პერიოდში გადამხდელის მიერ აქციზით დასაბეგრი ოპერაციები
(საქონლის გამოყენება ან/და მიწოდება) არ განხორციელებულა და ამასთან, იგი მაინც წარადგენს
დეკლარაციას, განაყოფის სტრიქონებზე დაისმევა ტირე „–„ ;
ბ) პირველ სტრიქონზე აისახება გადასახდელი აქციზის თანხა აქციზით დასაბეგრ ოპერაციაზე, რომელიც
არ ექვემდებარება აქციზური მარკებით ნიშანდებას (მიწოდებული, საწყობიდან სარეალიზაციოდ გატანილი,

დამკვეთისათვის გადაცემული, არააქციზური საქონლის საწარმოებლად გამოყენებული საკუთარი წარმოების
აქციზური საქონელი და სხვ);
გ) მე-2 სტრიქონზე – გადასახდელი აქციზის თანხა აქციზური საქონლის ექსპორტზე, რომლის
განხორციელება არ დასტურდება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 187-ე მუხლის მიზნებისათვის
გათვალისწინებული საქონლის ექსპორტის განხორციელების თაობაზე დამადასტურებელი დოკუმენტებით;
დ) მე-3 სტრიქონზე - გადასახდელი აქციზის თანხა აქციზური მარკებით ნიშანდებულ საქონელზე;
ე) მე-4 სტრიქონზე - გადასახდელი აქციზის თანხა აქციზური მარკების დანაკლისზე;
ვ) 41 სტრიქონზე - გადასახდელი აქციზის თანხა იმპორტიორის მიერ აქციზური მარკების მიღებიდან 6
თვეში საქონლის იმპორტის განუხორციელებლობისას აქციზური მარკების დაუბრუნებლობის შემთხვევაში;
ზ) 42 სტრიქონზე - გადასახდელი აქციზის თანხა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1901 მუხლით
გათვალისწინებული შემთხვევისათვის; კერძოდ, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების
უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში ან სხვა ფულადი ვალდებულების (გარდა სისხლის სამართლის
და ადმინისტრაციული წესით დაკისრებული სანქციებისა) გადახდევინების მიზნით აქციზური საქონლის
აუქციონის, პირდაპირი მიყიდვის ან სხვა წესით რეალიზაცია, აგრეთვე სახელშეკრულებო ვალდებულების
შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში მოთხოვნის უზრუნველყოფის საგნის (აქციზური
საქონლის) კრედიტორისათვის საკუთრებაში გადაცემა ექვემდებარება აქციზით დაბეგვრას აქციზური
საქონლის შემძენი ან/და მიმღები პირის მიერ აღნიშნული საქონლის:
ზ.ა) მიწოდების შემთხვევაში;
ზ.ბ) არააქციზური საქონლის წარმოებაში გამოყენების შემთხვევაში;
ზ.გ) სხვა აქციზური საქონლის წარმოებაში გამოყენების შემთხვევაში.
შენიშვნა: აღნიშნული ქვეპუნქტის მოქმედება არ ვრცელდება:
1. რეალიზებულ/გადაცემულ აქციზურ საქონელზე, თუ იგი არ არის წარმოებული ამ საქონლის
მესაკუთრის მიერ;
2. აქციზური მარკებით ნიშანდებულ საქონელზე, თუ აქციზი გადახდილია აქციზური მარკების
შეძენისას;
3. ფიზიკური პირის მიერ საკუთრებაში მიღებულ აქციზურ საქონელზე, თუ ამ პირის მიერ არ ხდება ამ
საქონლის შემდგომი მიწოდება ან/და სხვა საქონლის წარმოებაში გამოყენება.
თ) მე-5 სტრიქონზე - ჩასათვლელი აქციზის თანხა, რომელიც მოიცავს:
თ.ა) დასაბეგრ ოპერაციაზე გამოყენებულ საწარმოო რესურსებზე ჩასათვლელი აქციზის თანხა
(დეკლარაციის დანართის სვეტი 12 + სვეტი 14), მაგრამ არაუმეტეს ასეთ აქციზურ საქონელზე
გამოანგარიშებული აქციზის თანხისა;
თ.ბ) აქციზის თანხა დასავარგებელ აქციზურ საქონელზე (დეკლარაციის დანართის სვეტი 16);
თ.გ) აქციზის თანხა მობილური საკომუნიკაციო მომსახურების მიღებისას, როდესაც მომსახურების
მიმღები არ არის საბოლოო მომხმარებელი;
ი) მე-6 სტრიქონზე – აქციზის თანხა დაბრუნებულ საქონელზე (აქციზური მარკებით ნიშანდების გარეშე),
რომელიც მიწოდებული იქნა ადრე და ასახული იქნა წინა პერიოდების საგადასახადო დეკლარაციებში;
კ) მე-7 სტრიქონზე - აქციზის თანხა დაბრუნებულ აქციზური მარკებით ნიშანდებულ საქონელზე;
ლ) მე-8 სტრიქონზე – ადრე ჩათვლილი აქციზის თანხა, რომელიც ექვემდებარება აღდგენას, მათ შორის:
ლ.ა) დაბრუნებულ საქონელზე გამოყენებულ საწარმოო რესურსებზე ადრე ჩათვლილი აქციზის თანხა;
ლ.ბ) დასავარგებელ საქონელზე ჩათვლილი აქციზის თანხა, რომელიც ექვემდებარება აღდგენას, რადგან
არ იქნა გამოყენებული აქციზით დასაბეგრ ოპერაციებზე;
მ) მე-9 სტრიქონზე – ექსპორტზე ადრე გადახდილი აქციზის თანხა, რომლის ექსპორტი დოკუმენტურად
დადასტურდა მოცემულ საანგარიშო პერიოდში;
ნ) მე-10 - მე-11 სტრიქონებზე – გადასახდელი და შესამცირებელი აქციზის თანხის სტრიქონების ჯამი;
ო) მე-12 სტრიქონზე – აქციზის თანხა, რომელიც ექვემდებარება ბიუჯეტში შეტანას და გადამხდელთა
პირადი აღრიცხვის ბარათის „აქციზის ბარათზე” დარიცხვას;
პ) მე-13 სტრიქონზე – აქციზის თანხა, რომელიც ექვემდებარება შემცირებას და გადამხდელთა პირადი
აღრიცხვის ბარათის „აქციზის ბარათზე” ასახვას;
ჟ) მე-14 სტრიქონზე – მისართის, გამხსნელის, ანტიდეტონატორის, რომელიც არ გამოიყენება აქციზური
საქონლის წარმოებისათვის, იმპორტისას გადახდილი აქციზის თანხა, რომელიც ექვემდებარება
შემცირებას და გადამხდელთა პირადი აღრიცხვის ბარათის „აქციზის ბარათზე” ასახვას.

101. IV განაყოფში მიეთითება: (27.12.2012 N 541)
ა)
შესაბამის
საანგარიშო
პერიოდში
იმპორტირებული
საქონლის
(მისართი
გამხსნელი,
ანტიდეტონატორი) სასაქონლო დეკლარაციის რეგისტრაციის თარიღი, სერია და ნომერი, საგარეო
ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის კოდი, საქონლის რაოდენობა
კილოგრამებში;
ბ) საანგარიშო პერიოდის განმავლობაში გამოყენებული საქონლის რაოდენობა კილოგრამებში, მათ შორის
აქციზური საქონლის წარმოებისათვის;
გ) საქონლის ნაშთი თვის ბოლოსათვის.
შენიშვნა:
1) დეკლარაციის IV განაყოფში წინა საანგარიშო პერიოდის ნაშთი აისახება სასაქონლო დეკლარაციის
რეგისტრაციის თარიღისა და სერიისა და ნომრის მითითების გარეშე. ამასთან, წინა საანგარიშო პერიოდის
ნაშთის მითითებისას მონაცემები საქონლის რაოდენობის შესახებ შეიტანება ჯამურად სეს ესნ კოდის
მიხედვით.
2) დეკლარაციის განაყოფი IV შევსებული და შესაბამისად, აქციზის დეკლარაცია წარმოდგენილი უნდა
იქნეს, იმ შემთხვევაშიც თუ დეკლარაციის განაყოფი III მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში შევსებას არ
ექვემდებარება.
11. დეკლარაციის დანართის:
ა) მე-2 სვეტში – საქონლის კოდი საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო
ნომენკლატურის მიხედვით;
ბ) მე-3-მე-6 სვეტებში – მონაცემები აქციზური საქონლის მწარმოებლისაგან შეძენილ საქონელზე ან/და
საქონლის იმპორტზე;
გ) მე-7-მე-8 სვეტებში – საწარმოო რესურსების ნაშთი საანგარიშო თვის დასაწყისისათვის თითოეული
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურისა და სასაქონლო დეკლარაციის მიხედვით; ამასთან, დასავარგებლად
გაცხადებულ საქონელზე მე-8 სტრიქონი არ ივსება;
დ) მე-9-მე-14 სვეტებში – გამოყენებული საწარმოო რესურსების რაოდენობა და შესაბამისი აქციზის
თანხა:
დ.ა) მე-9-მე-10 სვეტებში მიეთითება ყველა ოპერაციაზე, მათ შორის, საქართველოს საგადასახადო
კოდექსით აქციზისაგან გათავისუფლებულ საქონელზე გამოყენებული ნედლეულის (მათ შორის,
დავარგებულის) რაოდენობა და შესაბამისი აქციზი;
დ.ბ) მე-11-მე-12 სვეტებში – ნედლეულის რაოდენობა და შესაბამისი ჩასათვლელი აქციზის თანხა,
რომელიც გამოყენებულ იქნა საანგარიშო თვეში ექსპორტირებულ საქონელზე, აგრეთვე საქონელზე,
რომელიც გათავისუფლებულია აქციზისაგან ჩათვლის უფლებით. ექსპორტირებულ საქონელზე
გამოყენებულ საწარმოო რესურსებზე აქციზის ჩათვლის უფლების მისაღებად გადამხდელმა უნდა
წარადგინოს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 187-ე მუხლის მიზნებისათვის გათვალისწინებული
ექსპორტის განხორციელების თაობაზე დამადასტურებელი დოკუმენტები; დავარგებული საქონლის
გამოყენებისას, რომელზეც ადრე ჩათვლილია აქციზი – მე-12 სტრიქონი არ ივსება;
დ.გ) მე-13-მე-14 სვეტებში – დასაბეგრ ოპერაციებზე, რომელიც არ არის ასახული სხვა სვეტებში,
გამოყენებული ნედლეულის რაოდენობა (გარდა დამკვეთისაგან მიღებული ნედლეულისა) და აქციზის
თანხა ამ ნედლეულზე, მაგრამ არა უმეტეს ასეთ აქციზურ საქონელზე გამოანგარიშებული აქციზისა,
რომელიც ექვემდებარება ჩათვლას.
დ.დ) დავარგებული საქონლის გამოყენებისას, რომელზეც ადრე ჩათვლილია აქციზი მე-14 სვეტი არ
ივსება;
ე) მე-15-მე-16 სვეტებში – დასავარგებელი აქციზური საქონლის რაოდენობა, რომელზეც
ნებადართულია აქციზის ჩათვლა (დაბრუნება) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 189-ე მუხლის მე-5
ნაწილის შესაბამისად. დავარგებული საქონლის გამოყენებისას, რომელზეც ადრე ჩათვლილია აქციზი, ეს
სვეტები არ ივსება.
თავი XXI
აქციზური მარკა
მუხლი 78. აქციზური მარკებით სავალდებულო ნიშანდება (19.09.2012 N 406)

1. აქციზური მარკა შესაძლებელია იყოს მატერიალური და არამატერიალური ფორმის. შემოსავლების
სამსახურსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შერჩეულ პირს (შემდგომში – შერჩეული
პირი) შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, აქციზური მარკებით
სავალდებულო ნიშანდების მომსახურებას ახორციელებს შერჩეული პირი.
2. მატერიალური ფორმის აქციზური მარკის დაკვრისას გამოყენებულ უნდა იქნეს ისეთი სახის წებო,
რომელიც საქონლიდან აქციზური მარკის დაზიანების გარეშე აძრობის საშუალებას არ იძლევა.
3. აქციზურ საქონელზე მატერიალური ფორმის აქციზური მარკით სავალდებულო ნიშანდება
განხორციელებულ უნდა იქნეს ისეთი სახით და იმდაგვარად, რომ მატერიალური ფორმის აქციზური მარკის
მოხსნამ ან/და საქონლის გამოყენებამ გამოიწვიოს აქციზური მარკის დაზიანება.
4. მატერიალური ფორმით სავალდებულო ნიშანდება უნდა განხორციელდეს ისეთი ფორმით, რომ
აქციზურ მარკაზე ადვილად იდენტიფიცირებადი იყოს მასზე დატანილი საიდენტიფიკაციო აღმნიშვნელები.
5. შერჩეული პირის მიერ ალკოჰოლიანი სასმელის სავალდებულო ნიშანდებისთვის გაცემული
მატერიალური ფორმის აქციზური მარკა დატანილი უნდა იყოს ისეთი ფორმით, რომ მარკაზე აღნიშნული
გერბი მთლიანად განთავსდეს ტარის ზევიდან (თავსახურზე).
6. თამბაქოს ნაწარმის მატერიალური ფორმის აქციზური მარკებით სავალდებულო ნიშანდება
ხორციელდება არსებულ შეფუთვაზე, პოლიეთილენის საფარველის შიგნიდან (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში).
7. ლუდზე, რომელიც ჩამოსხმულია ბოთლებში, ქილაში და კასრში, მატერიალური ფორმის აქციზური
მარკით სავალდებულო ნიშანდება ხორციელდება თავსახურზე, ხოლო არამატერიალური ფორმის აქციზური
მარკით სავალდებულო ნიშანდება ხდება ბოთლის, ქილის თავსახურზე ან არსებული ტარის ძირზე.
8. ამოღებულია (26.02.2013 N 53 ამოქმედდეს 2013 წლის 28 თებერვლიდან)
არამატერიალური ფორმის აქციზური მარკებით სავალდებულო ნიშანდებას ექვემდებარება მწარმოებლის
მიერ ექსპორტისათვის განკუთვნილი და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში მისაწოდებელი ადგილობრივი
წარმოების ის საქონელი, რომლის აქციზური მარკით სავალდებულო ნიშანდება შერჩეული პირის მიერ
ხორციელდება არამატერიალური ფორმის აქციზური მარკით.
9. იმ შემთხვევაში, თუ შერჩეული პირის მიერ დამონტაჟებული დანადგარების დაზიანების გამო,
შერჩეული პირის შეტყობინებიდან 3 საათის განმავლობაში, შეუძლებელია სავალდებულო ნიშანდებას
დაქვემდებარებული საქონლის არამატერიალური ფორმით ნიშანდება, მწარმოებლისა და შერჩეული პირის
წარმომადგენელს შორის გაფორმებული ოქმის საფუძველზე, საქონლის სავალდებულო ნიშანდება შესაძლოა
განხორციელდეს მატერიალური ფორმით შერჩეული პირის მიერ დაზიანებული დანადგარის შეკეთებამდე.
მუხლი 781. არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირება (24.04.2012 N 129)
1. არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირება ხორციელდება მატერიალური და
არამატერიალური ფორმით. სავალდებულო მარკირების მომსახურებას ახორციელებს შერჩეული პირი.
2. მატერიალური ან
არამატერიალური
ფორმით
სავალდებულო
მარკირებას
ექვემდებარება არაალკოჰოლური სასმელები (მათ შორის, მინერალური და მტკნარი წყლები). სავალდებულო
მარკირებას დაქვემდებარებული არაალკოჰოლური სასმელების ნუსხა და თითოეული სასმელის სახეობაზე
სავალდებულო მარკირების დაწყების თარიღი განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით.
3. ამოღებულია (26.02.2013 N 53 ამოქმედდეს 2013 წლის 28 თებერვლიდან)
4. არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირების ვალდებულება ეკისრება სავალდებულო
მარკირებას დაქვემდებარებული საქონლის მწარმოებელს/იმპორტიორს.
5. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული საქონლის სავალდებულო მარკირება უნდა
განხორციელდეს:
ა) მწარმოებლის მიერ საქართველოში წარმოებული საქონლის მიწოდების ან/და საწარმოს საწყობიდან
სარეალიზაციოდ გატანის მომენტამდე;
ბ) მწარმოებლის მიერ დამკვეთის ნედლეულით საქართველოში წარმოებული საქონლის
დამკვეთისათვის გადაცემის მომენტამდე;
გ) საქონლის იმპორტის განხორციელებამდე;
დ) ამოღებულია (26.02.2013 N 53 ამოქმედდეს 2013 წლის 28 თებერვლიდან)
6. სავალდებულო მარკირებისაგან თავისუფლდება:

ა) უცხოეთის
დიპლომატიურდა
მათთან გათანაბრებულ წარმომადგენლობათა ოფიციალური
სარგებლობისათვის,
ამ წარმომადგენლობათა
დიპლომატიური
და
ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის (მათთან მცხოვრებ ოჯახის წევრთა ჩათვლით) პირადი
სარგებლობისათვის განკუთვნილი იმპორტში მოქცეული საქონელი;
ბ) საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით
გათვალისწინებული
ვალდებულებების
(ბაქო−თბილისი−ჯეიჰანის და ბაქო−თბილისი−ერზრუმის მილსადენების მშენებლობაში)
შესრულების
უზრუნველსაყოფად დასაქმებული უცხო ქვეყნის მოქალაქეების (მათთან მცხოვრებ ოჯახის წევრთა
ჩათვლით) პირადი სარგებლობისათვის განკუთვნილი იმპორტში მოქცეული საქონელი.
გ) ექსპორტისთვის განკუთვნილი ადგილობრივი წარმოების საქონელი;
დ) თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში მისაწოდებელი საქონელი. (26.02.2013 N 53 ამოქმედდეს 2013 წლის 28

თებერვლიდან)
7. სავალდებულო მარკირება ხორციელდება ბოთლის, ქილის ან კასრის თავსახურზე ან ტარის ძირზე.
მატერიალური ფორმით სავალდებულო მარკირება უნდა განხორციელდეს ისეთი სახით და იმგვარად, რომ
მატერიალური ფორმის მარკის მოხსნამ ან/და საქონლის გამოყენებამ გამოიწვიოს მარკის დაზიანება.

(19.09.2012 N 406)
8. იმ შემთხვევაში, თუ შერჩეული პირის მიერ დამონტაჟებული დანადგარების დაზიანების გამო,
შერჩეული პირის შეტყობინებიდან 3 საათის განმავლობაში, შეუძლებელია სავალდებულო მარკირებას
დაქვემდებარებული საქონლის არამატერიალური ფორმით მარკირება, მწარმოებლისა და შერჩეული პირის
წარმომადგენელს შორის გაფორმებული ოქმის საფუძველზე, საქონლის სავალდებულო მარკირება შესაძლოა
განხორციელდეს მატერიალური ფორმით შერჩეული პირის მიერ დაზიანებული დანადგარის შეკეთებამდე.

(19.09.2012 N 406)
დანართი №IV-02. ამოღებულია (14.03.2012 N 80)
მუხლი 79. აქციზური მარკის/არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირების ნომინალური
ღირებულება ( სათაური 24.04.2012 N 129) (14.03.2012 N 80)
1. საქართველოს ტერიტორიაზე აქციზური მარკით სავალდებულო ნიშანდებას დაქვემდებარებული
საქონლის მწარმოებლები და იმპორტიორები (დეკლარანტები) იხდიან აქციზური მარკის ნომინალურ
ღირებულებას, ხოლო არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირებას დაქვემდებარებული საქონლის
მწარმოებლები და იმპორტიორები (დეკლარანტები) იხდიან სავალდებულო მარკირების ნომინალურ
ღირებულებას. (24.04.2012 N 129)
2. აქციზური მარკის ნომინალური ღირებულების გაანგარიშება უნდა მოხდეს ეროვნულ ვალუტაში ან
ანგარიშსწორების მომენტისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური
გაცვლითი კურსის შესაბამისად ლარებში.
3. შემოსავლების სამსახურის მიერ მიწოდებული აქციზური მარკის ნომინალური ღირებულება
განისაზღვრება:
ა) პროდუქტის სახეობის მიხედვით განსაზღვრული ალკოჰოლური სასმელისათვის (იისფერი –
აქციზური მარკა, რომელზეც არსებობს სიტყვიერი აღნიშვნა პროდუქტის სახეობის შესახებ (არაყი) და
წითელი აქციზური მარკა, რომელზეც არ არსებობს სიტყვიერი აღნიშვნა პროდუქტის სახეობის შესახებ)
განკუთვნილ 1 000 ცალ აქციზურ მარკაზე – 6,6 ევროს ეკვივალენტი ლარებში;
ბ) პროდუქტის წარმომავლობის მიხედვით განსაზღვრული ალკოჰოლური სასმელისათვის (მწვანე ფერი,
წარწერით „ადგილობრივი” – ადგილობრივი წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელის აქციზური მარკა და
ცისფერი ფერი, წარწერით „იმპორტი” – იმპორტული წარმოშობის ალკოჰოლური სასმელის აქციზური მარკა)
განკუთვნილ 1 000 ცალ აქციზურ მარკაზე – 6.595 ევროს ეკვივალენტი ლარებში;
გ) ადგილობრივი წარმოების ფილტრიანი თამბაქოს ნაწარმისათვის (ცისფერი – ადგილობრივი თამბაქო
(ფილტრიანი), სიგარა, სიგარილა) განკუთვნილ 1 000 ცალ აქციზურ მარკაზე – 4,3 ლარის ოდენობით;
დ) ადგილობრივი უფილტრო თამბაქოს ნაწარმისათვის (მუქი წითელი – ადგილობრივი თამბაქო
(უფილტრო)) განკუთვნილ 1 000 ცალ აქციზურ მარკაზე – 9.5 ლარის ოდენობით; (24.04.2012 N 129)
ე) იმპორტული ფილტრიანი თამბაქოს ნაწარმისათვის (ცისფერი – ნარინჯისფერი – იმპორტული თამბაქო
(ფილტრიანი), სიგარა, სიგარილა) განკუთვნილ 1 000 ცალ აქციზურ მარკაზე – 4,85 ლარის ოდენობით;
ვ) იმპორტული უფილტრო თამბაქოს ნაწარმისათვის (ლურჯი – იმპორტული თამბაქო (უფილტრო))
განკუთვნილ 1 000 ცალ აქციზურ მარკაზე – 2.47 ევროს ეკვივალენტი ლარებში;

ზ) ლუდის ნაწარმისათვის (მწვანე – ადგილობრივი, ლურჯი – იმპორტული) განკუთვნილ1 000 ცალ
აქციზურ მარკაზე – 4.03 ევროს ეკვივალენტი ლარებში.
4. შერჩეული პირის მიერ მიწოდებული აქციზური მარკის ნომინალური ღირებულება განისაზღვრება:
ა) იმპორტული ფილტრიანი (სიგარა, სიგარილა) და უფილტრო თამბაქოს ნაწარმისთვის განკუთვნილ 1
000 ცალ აქციზურ მარკაზე – 5.0 ევროს ეკვივალენტი ლარებში;
ბ) ადგილობრივი ფილტრიანი თამბაქოს ნაწარმისთვის განკუთვნილ 1 000 ცალ აქციზურ მარკაზე – 3.2
ევროს ეკვივალენტი ლარებში;
გ) ადგილობრივი უფილტრო თამბაქოს ნაწარმისთვის განკუთვნილ 1 000 ცალ აქციზურ მარკაზე – 8.2
ევროს ეკვივალენტი ლარებში;
დ) ადგილობრივი და იმპორტული ალკოჰოლური ნაწარმისთვის განკუთვნილ 1 000 ცალ აქციზურ
მარკაზე – 8.0 ევროს ეკვივალენტი ლარებში;
ე) იმპორტული ლუდის ნაწარმისთვის განკუთვნილ 1 000 ცალ აქციზურ მარკაზე – 6 ევროს ეკვივალენტი
ლარებში;
ვ) ადგილობრივი ლუდის ნაწარმისთვის განკუთვნილ 1 000 ცალ აქციზურ მარკაზე – 5.5 ევროს
ეკვივალენტი ლარებში.
5.
შერჩეული პირის მიერ არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირების ნომინალური
ღირებულება განისაზღვრება: (24.04.2012 N 129)
ა) არაალკოჰოლური სასმელისთვის (გარდა მინერალური და მტკნარი წყლისა) – 1000 ცალ ერთეულზე –
5,5 ევროს ეკვივალენტი ლარებში;
ბ) მინერალური და მტკნარი წყლისათვის – 1000 ცალ ერთეულზე – 4,63 ევროს ეკვივალენტი ლარებში.
მუხლი 80. შემოსავლების სამსახურის მიერ აქციზური მარკების გაცემა (20.06.2012 N 209)
1. აქციზური მარკების რეალიზაციას ახორციელებს შემოსავლების სამსახური ცენტრალიზებული წესით.
2. აქციზური მარკების გაცემა ხორციელდება:
ა) მეწარმე სუბიექტზე – აქციზური მარკების შეძენის შესახებ მათი განაცხადის საფუძველზე;
ბ) ფიზიკურ პირზე – საფოსტო გზავნილით შემოტანილი აქციზური მარკებით სავალდებულო
ნიშანდებას დაქვემდებარებული საქონლის კონტროლის ზონაში მარკირებისათვის - პირის მიერ
საგადასახადო ორგანოში წარმოდგენილი განცხადების საფუძველზე.
3. მეწარმე სუბიექტის განაცხადი ელექტრონული ფორმით აქციზური მარკების მოთხოვნის შესახებ ამ
მუხლით განსაზღვრულ დოკუმენტებთან ერთად წარედგინება შემოსავლების სამსახურს.
4. ფიზიკური პირისათვის აქციზური მარკებით სავალდებულო ნიშანდებას დაქვემდებარებული
საქონლის საფოსტო გზავნილით შემოტანის შემთხვევაში, ფიზიკური პირის მოთხოვნის შესაბამისად,
საგადასახადო ორგანო შესაბამისი ნომინალური ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი
დოკუმენტების წარდგენის შემდეგ, ახდენს საქონლის კონტროლის ზონაში მარკირებასა და ფიზიკურ პირზე
გადაცემას, ან ახდენს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ განსაზღვრული წესით აღნიშნული საქონლის
რეალიზაციას ან განადგურებას.
5. აქციზური მარკების შეძენის შესახებ წარდგენილ განაცხადში მიეთითება:
ა) გადამხდელის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი;
ბ) აქციზური საქონლის დანიშნულება;
გ) საქონლის დასახელება;
დ) გამოყენებული ნაწარმის მოცულობა ან ღერების რაოდენობა და ზომის ერთეული.
6. განაცხადს აქციზური მარკის შეძენაზე უნდა ერთოდეს სპეციფიკაცია მოთხოვნილი აქციზური
მარკების თაობაზე №IV-03 დანართის შესაბამისად და აქციზური მარკების ნომინალური ღირებულების
გადახდის დამადასტურებელი საგადასახადო დავალების ასლი. გადამხდელის წარმომადგენლის მომართვის
შემთხვევაში, განაცხადს ასევე უნდა დაერთოს წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
7. მეწარმე სუბიექტი/წარმომადგენელი და შემოსავლების სამსახურის აქციზური მარკების გაცემაზე
პასუხისმგებელი პირი ადგენენ აქტს აქციზური მარკების მიღება- ჩაბარების შესახებ (დანართი №IV-04).
8. თამბაქოს ნაწარმის იმპორტის შემთხვევაში, განაცხადს ასევე, უნდა ერთოდეს:
ა) თამბაქოს ნაწარმის ნასყიდობის ხელშეკრულება, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც თამბაქოს
ნაწარმის იმპორტიორი და მისი მწარმოებელი ერთი და იგივე პირია. ხელშეკრულებაში მითითებული უნდა
იყოს თამბაქოს ნაწარმის მწარმოებლის სრული იურიდიული მისამართი, სადაც იგზავნება აქციზური
მარკები;
ბ) ხელშეკრულება საფოსტო გზავნილებისა და საკურიერო მომსახურების ორგანიზაციასთან.

9. შემოსავლების სამსახური მეწარმე სუბიექტის განაცხადის საფუძველზე, საფოსტო გზავნილებისა და
საკურიერო მომსახურების ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულების პირობების ფარგლებში,
უზრუნველყოფს აქციზური მარკების თამბაქოს მწარმოებელთან შეუფერხებლად გაგზავნის ორგანიზებას
შეფუთული სახით, მათი რაოდენობის, სერიებისა და ნომრების ჩვენებით.
10. თამბაქოს მწარმოებელთან გადაგზავნამდე აქციზური მარკების შეფუთვა ხდება აქციზური მარკების
შენახვის ადგილზე, საფოსტო გზავნილებისა და საკურიერო მომსახურების ორგანიზაციის მიერ, მეწარმე
სუბიექტისა და შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლების თანდასწრებით.
11. საქართველოს ფარგლებს გარეთ თამბაქოს მწარმოებლისათვის გადასაგზავნად აქციზური მარკების
გადაცემა საფოსტო გზავნილებისა და საკურიერო მომსახურების ორგანიზაციისათვის ხორციელდება
მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე №IV-05 დანართის შესაბამისად. მიღება-ჩაბარების აქტი დამოწმებული
უნდა იყოს შემოსავლების სამსახურის, საფოსტო გზავნილებისა და საკურიერო მომსახურების
ორგანიზაციისა და მეწარმე სუბიექტის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირების ხელმოწერებითა და
შესაბამისი ბეჭდებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
12. საქართველოს საზღვრებს გარეთ წარმოებული თამბაქოს ნაწარმისათვის განკუთვნილი აქციზური
მარკების მიღება-ჩაბარების აქტი ივსება 3 ეგზემპლარად, რომლებიც გადაეცემა შემოსავლების სამსახურს,
საფოსტო გზავნილებისა და საკურიერო მომსახურების ორგანიზაციას და მეწარმე სუბიექტს.

დანართი № IV-03 (20.06.2012 N 209)
სპეციფიკაცია აქციზური მარკების მოთხოვნაზე
№სეს ესნ-ის კოდი

საქონლის
დასახელება

გამოყენებული ნაწარმის
მოცულობა ან ღერების
რაოდენობა

აქციზური
მარკების
რაოდენობა

აქციზური
მარკების
ნომინალური
ღირებულება

დანართი: №IV-04
აქტი
აქციზური მარკების მიღება-ჩაბარების შესახებ
ვადასტურებთ, რომ აქციზური მარკების შეძენის შესახებ 20. . . წლის ––––––––– N
განაცხადით მოთხოვნილი აქციზური მარკები გასცა,
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ხოლო
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(გადასახადის გადამხდელის სრული დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი)
მიიღო ქვემოთ აღნიშნული სპეციფიკაციის შესაბამისად.
გაცემულია და მიღებულია შემდეგი სპეციფიკაციის აქციზური მარკები:
––––––––––––––––––––––––––––––––– დან ––––––––––––––––––––––––––––––ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

––––––––––––––––––––––––––––––––– დან ––––––––––––––––––––––––––––––ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

––––––––––––––––––––––––––––––––– დან –––––––––––––––––––––––––––––ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

–––––––––––––––––––––––––––––––––– დან –––––––––––––––––––––––––––––ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

–––––––––––––––––––––––––––––––––– დან ––––––––––––––––––––––––––ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

( აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

–––––––––––––––––––––––––––––––––– დან –––––––––––––––––––––––ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

აქციზური მარკების საერთო რაოდენობა: ––––––––––––––––––––––––––––––––
აქიზური მარკები გასცა ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ხელმოწერა)
აქიზური მარკები მიიღო ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ხელმოწერა)
20.......წელი ...............................................

დანართი: №IV-05
აქტი №
საიმპორტო თამბაქოსათვის განკუთვნილი აქციზური მარკების მიღება-ჩაბარების შესახებ
ვადასტურებ, რომ აქციზური მარკების შეძენის შესახებ 20. . .წლის . . . . № . . .
განაცხადით მოთხოვნილი აქციზური მარკები სატრანსპორტო აგენტის მეშვეობით . . .
_____________________________________________________________________________
(გადასახადის გადამხდელის სრული დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი)
იგზავნება შემდეგ
მისამართზე: --------------------------------------------------------------------------------გაცემულია და მიღებულია შემდეგი სპეციფიკაციის აქციზური მარკები:
---------------------------------------------------- დან ------------------------------ ჩათვლით
აქციზური მარკების საერთო
რაოდენობა: ---------------------------------აქციზური მარკები გასცა -----------------------------------(ხელმოწერა)
სატრანსპორტო აგენტი ------------------------------------(ხელმოწერა)
აქციზური მარკები
მივიღე
იმპორტიორი
------------------------------------(ხელმოწერა)
საგადასახადო ორგანოს
წარმომადგენელი -------------------------------------(ხელმოწერა)
20.......წელი ...............................................
მუხლი 801. შერჩეული პირის მიერ აქციზური საქონლის სავალდებულო ნიშანდების ან/და
არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირების განსახორციელებლად საჭირო მატერიალური ფორმის
მარკების გაცემა (20.06.2012 N 209)

1. აქციზური საქონლის აქციზური მარკებით სავალდებულო ნიშანდების/არააქციზური საქონლის
სავალდებულო მარკირების განსახორციელებლად მეწარმე სუბიექტი შერჩეულ პირს წარუდგენს
ინფორმაციას აქციზური საქონლის სავალდებულო ნიშანდების ან/და არააქციზური საქონლის
სავალდებულო მარკირების განსახორციელებლად საჭირო მატერიალური ფორმის მარკების (შემდგომში მატერიალური ფორმის მარკა) წლიური საპროგნოზო მოთხოვნის თაობაზე.
2. საპროგონოზო ინფორმაციის წარდგენა ელექტრონულად უნდა განხორციელდეს ყოველ
კვარტალურად იანვრის, აპრილის, ივლისის და ოქტომბრის თვის არა უგვიანეს მეშვიდე სამუშაო დღისა.
ამასთან, საპროგნოზო ინფორმაცია წარედგინება როგორც კვარტალის სამივე თვეზე ცალ-ცალკე, ასევე
მიმდინარე წლის მთლიანი ნუსხა. ყოველთვიური საპროგნოზო შეკვეთისას აუცილებელია ასევე მომდევნო 3
თვის განმავლობაში მოსათხოვი მატერიალური ფორმის მარკების ნუსხის დადასტურება ან კორექტირება.
გარდა ამისა, ივლისის თვის ინფორმაციის მიწოდებისას მეწარმე სუბიექტი აზუსტებს მიმდინარე წლის
საპროგნოზო შეკვეთას.
3. მატერიალური ფორმის მარკების შეძენის შესახებ განაცხადი ელექტრონული ფორმით წარედგინება
შერჩეულ პირს. (19.09.2012 N 406)
4. მატერიალური ფორმის მარკების შეძენის შესახებ წარდგენილ განაცხადში მიეთითება:
ა) გადამხდელის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი;
ბ) აქციზური ან არააქციზური საქონლის დანიშნულება (წარმოშობა, სახეობა); (19.09.2012 N 406)
გ) საქონლის დასახელება;
დ) გამოყენებული ნაწარმის მოცულობა ან ღერების რაოდენობა და ზომის ერთეული;
ე) გასაცემი მატერიალური ფორმის მარკების რაოდენობა სახეობების მიხედვით.
5. განმცხადებლის მიერ გაგზავნილი განაცხადი 2 სამუშაო დღის განმავლობაში დასტურდება
შემოსავლების სამსახურის მიერ. დადასტურებიდან 1 სამუშაო დღეში შერჩეული პირი განმცხადებელს
უგზავნის შეტყობინებას მატერიალური ფორმის მარკების მიწოდების თარიღის თაობაზე და ინვოისს
გადასახდელი ნომინალური ღირებულების თანხისა და ანგარიშის რეკვიზიტების მითითებით. ინვოისით
გათვალისწინებული თანხის გადახდა უნდა განხორციელდეს 4 კალენდარულ დღეში. აღნიშნული პერიოდის
გასვლის შემდგომ შერჩეული პირი უფლებამოსილია გააუქმოს განაცხადი და უარი თქვას მატერიალური
ფორმის მარკების გაცემაზე.
6. მატერიალური ფორმის მარკები გაიცემა შეფუთული სახით ინვოისში მითითებული გადასახდელი
თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემდეგ.
7. იმ შემთხვევაში, თუ მიმდინარე თვის დადასტურებული შეკვეთა მატერიალური ფორმის მარკების
სახეობების მიხედვით ემთხვევა გადამხდელის მიერ გაკეთებულ საპროგნოზო რაოდენობას, შერჩეული პირი
მატერიალური ფორმის მარკების გაცემას ახორციელებს შემოსავლების სამსახურის დადასტურებიდან არა
უგვიანეს 7 კალენდარულ დღეში.
8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმდინარე თვის დადასტურებული შეკვეთა მატერიალური ფორმის მარკების
სახეობების მიხედვით 25%-დან 100%-მდე აჭარბებს გადამხდელის მიერ ბოლო პროგნოზირებული
თვისთვის მითითებულ რაოდენობას, შერჩეული პირი მატერიალური ფორმის მარკების გაცემას
ახორციელებს შემოსავლების სამსახურის დადასტურებიდან არა უგვიანეს 14 კალენდარული დღის
განმავლობაში.
9. იმ შემთხვევაში, თუ მიმდინარე თვის დადასტურებული შეკვეთა მატერიალური ფორმის მარკების
სახეობების მიხედვით 100%-დან 400%-მდე აჭარბებს გადამხდელის მიერ ბოლო პროგნოზირებული
თვისთვის მითითებულ რაოდენობას, შერჩეული პირი მატერიალური ფორმის მარკების გაცემას
ახორციელებს შემოსავლების სამსახურის დადასტურებიდან არა უგვიანეს 60 კალენდარული დღის
განმავლობაში.
10. მწარმოებელი ან/და იმპორტიორი ვალდებულია, წლის განმავლობაში გაიტანოს ივლისის თვეში
წარდგენილი საპროგნოზო მოთხოვნის არანაკლებ 70%. აღნიშნული მოთხოვნის შეუსრულებლობის
შემთხვევაში შერჩეულ პირს უფლება აქვს მწარმოებლისგან/იმპორტიორისგან მოითხოვოს შესაბამისი
(70%-მდე დარჩენილი) რაოდენობის ნომინალური ღირებულების გადახდა.
11. წუნდებული მატერიალური ფორმის მარკების აღმოჩენის შემთხვევაში, განმცხადებელი მიმართავს
შერჩეულ პირს აქციზური მარკების შეცვლის თაობაზე. შერჩეული პირი განცხადებას განიხილავს
შემოსავლების სამსახურის დასტურის მიღების შემდეგ. წუნდებული საქონლის დადასტურების შემთხვევაში
შერჩეული პირი ახდენს მარკების შეცვლასა და აღრიცხვას.

802. შერჩეული პირის მიერ არამატერიალური ფორმით აქციზური საქონლის სავალდებულო
ნიშანდების/არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირების განხორციელება და მომსახურების გაწევა

(20.06.2012 N 209)
1. აქციზური საქონლის სავალდებულო ნიშანდების/არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირების
განსახორციელებლად მეწარმე სუბიექტი შერჩეულ პირს წარუდგენს ინფორმაციას არამატერიალური ფორმის
მარკების წლიური საპროგნოზო მოთხოვნის თაობაზე. (19.09.2012 N 406)
2. საპროგონოზო ინფორმაციის წარდგენა ელექტრონულად უნდა განხორციელდეს ყოველკვარტალურად იანვრის, აპრილის, ივლისის და ოქტომბრის თვის არა უგვიანეს მეშვიდე სამუშაო დღისა.
ამასთან, საპროგნოზო ინფორმაცია წარედგინება როგორც კვარტალის სამივე თვეზე ცალ-ცალკე, ასევე
მიმდინარე წლის მთლიანი ნუსხა. ყოველთვიური საპროგნოზო შეკვეთისას აუცილებელია ასევე მომდევნო 3
თვის განმავლობაში მოსათხოვი არამატერიალური ფორმის მარკების ნუსხის დადასტურება ან კორექტირება.
გარდა ამისა, ივლისის თვის ინფორმაციის მიწოდებისას მეწარმე სუბიექტი აზუსტებს მიმდინარე წლის
საპროგნოზო შეკვეთას.
3. არამატერიალური ფორმით აქციზური საქონლის სავალდებულო ნიშანდების/არააქციზური საქონლის
სავალდებულო მარკირების განხორციელების მიზნით, განაცხადი ელექტრონული ფორმით წარედგინება
შერჩეულ პირს. (19.09.2012 N 406)
4. არამატერიალური ფორმით აქციზური საქონლის სავალდებულო ნიშანდების/არააქციზური საქონლის
სავალდებულო მარკირების განხორციელებლად მომსახურების მიღების შესახებ წარდგენილ განაცხადში
მიეთითება:
ა) გადამხდელის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი;
ბ) აქციზური ან არააქციზური საქონლის დანიშნულება (წარმოშობა, სახეობა);
გ) საქონლის დასახელება;
დ) გამოყენებული ნაწარმის მოცულობა ან ღერების რაოდენობა და ზომის ერთეული;
ე) არამატერიალური ფორმის მარკების რაოდენობა სახეობების მიხედვით.
5. განმცხადებლის მიერ გაგზავნილი განაცხადი 2 სამუშაო დღის განმავლობაში დასტურდება
შემოსავლების სამსახურის მიერ. დადასტურებიდან 1 სამუშაო დღეში შერჩეული პირი განმცხადებელს
უგზავნის ინვოისს გადასახდელი ნომინალური ღირებულების თანხისა და ანგარიშის რეკვიზიტის
მითითებით. არამატერიალური ფორმით აქციზური საქონლის სავალდებულო ნიშანდებას/არააქციზური
საქონლის სავალდებულო მარკირებას შერჩეული პირი უზრუნველყოფს გადამხდელის მიერ ინვოისით
გათვალისწინებული თანხის გადახდიდან არა უგვიანეს მეორე დღისა. (19.09.2012 N 406)
მუხლი 81. შემოსავლების სამსახურის მიერ გაცემული აქციზური მარკების დაბრუნება (20.06.2012 N

209)
1. იმპორტირებულისა და ადგილობრივი ნაწარმისათვის განკუთვნილი აქციზური მარკების უკან
დაბრუნებისას მეწარმე სუბიექტი წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტებს:
ა) წერილობით განცხადებას მარკების დაბრუნების მიზეზებისა და გამოუყენებელი აქციზური მარკების
ტიპების, სერიებისა და ნომრების მითითებით;
ბ) შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლისა და აქციზური მარკების მიმღები მეწარმე სუბიექტის
მიერ შედგენილ აქციზური მარკების მიღება-ჩაბარების შესახებ აქტის ორიგინალს.
2. უკან დაბრუნებული აქციზური მარკების მდგომარეობის გამომხატველი გარეგნული ნიშნები სრულად
უნდა შეესაბამებოდეს მარკების გაცემისას არსებულ ნიშნებს.
3. შემოსავლების სამსახურის მიერ, ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული
მოთხოვნების შესრულების შემთხვევაში, დაბრუნების აქტის (დანართი: №IV-06) საფუძველზე ხდება
აქციზური მარკების დაბრუნება.
4. დაზიანებული აქციზური მარკები უკან არ ბრუნდება, გარდა ამ მუხლის მე-6 პუნქტით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
5. უკან დაბრუნებული, გამოუყენებელი აქციზური მარკების შესაძენად გადახდილი ნომინალური
ღირებულება დაბრუნებას არ ექვემდებარება.
6. იმ შემთხვევაში, როცა აქციზური მარკით ნიშანდებული სიგარა და სიგარილა საჭიროებს განსხვავებულ
დაფასოებას (გადაფასოებას), შემოსავლების სამსახურის უფროსი უფლებამოსილია, ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, შესაბამისი ნომინალური ღირებულების გადახდისა
და ნიშანდებული საქონლიდან ძველი (დაზიანებული) აქციზური მარკების შემოსავლების სამსახურის

შესაბამის დეპარტამენტში დაბრუნების შემდეგ, გასცეს აქციზური მარკები საქონლის ხელახლა
დაფასოებისათვის.
7. უკან დაბრუნებული აქციზური მარკები ექვემდებარება უტილიზაციას.
მუხლი 811. შერჩეული პირის მიერ მატერიალური ფორმის აქციზური მარკის დაბრუნება (20.06.2012 N

209)
1. იმპორტირებული და ადგილობრივი ნაწარმისათვის განკუთვნილი გამოუყენებელი მატერიალური
ფორმის აქციზური მარკების უკან დაბრუნების მიზნით, მეწარმე სუბიექტი ელექტრონული განაცხადით
მიმართავს შერჩეულ პირს. გამოუყენებელი მატერიალური ფორმის აქციზური მარკების უკან დაბრუნება
ხორციელდება შემოსავლების სამსახურის დასტურის საფუძველზე.
2. გამოუყენებული მატერიალური ფორმის აქციზური მარკების უკან დაბრუნების შემთხვევაში, უკან
დაბრუნებული აქციზური მარკების შეფუთვების ფორმები უნდა შეესაბამებოდეს მის გაცემისას არსებულ
ფორმებს.
3. დაბრუნებული მატერიალური ფორმის აქციზური მარკის ნომინალური ღირებულების საფასური
დაბრუნებას არ ექვემდებარება.
4. დაზიანებული მატერიალური ფორმის აქციზური მარკები უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება.
5. უტილიზაციის განხორციელების მიზნით, შერჩეული პირი ახდენს უკან დაბრუნებული აქციზური
მარკების აღრიცხვასა და შემოსავლების სამსახურისთვის გადაცემას.“.
მუხლი 812. შერჩეული პირის მიერ აქციზური საქონლის სავალდებულო ნიშანდების/არააქციზური
საქონლის სავალდებულო მარკირების განხორციელებისას მეწარმე სუბიექტებისა და შერჩეული პირის
უფლება-მოვალეობები (20.06.2012 N 209)
1. არამატერიალური ფორმით სავალდებულო ნიშანდება/მარკირება ხორციელდება შერჩეული პირის
მიერ საწარმოო ხაზზე დამონტაჟებული დანადგარების საშუალებით.
2. არამატერიალური ფორმის მარკებით საქონლის სავალდებულო ნიშანდების/მარკირების
განხორცილებისას მწარმოებლის უფლება-მოვალეობებია:
ა) უზრუნველყოს საწარმოო ხაზის გამართული მუშაობა და შესაბამისი პირობების დაცვა მარკირების
პროცესის შეუფერხებელი განხორციელებისთვის;
ბ) 30 კალენდარული დღით ადრე აცნობოს შემოსავლების სამსახურს პროდუქციის ფორმებში/დიზაინში
შესატანი ცვლილებების შესახებ (ახალი შეფუთვის დამატება და ა.შ), რომლის შემთხვევაში შემოსავლების
სამსახურს წინასწარ წარედგინება ახალი პროდუქტის პარამეტრები და ფორმის/დიზაინის (მათ შორის,
თავსახური) არანაკლებ 5 ნიმუში; (19.09.2012 N 406)
გ) 15 კალენდარული დღით ადრე აცნობოს შერჩეულ პირს ხაზების აღდგენის, განახლების ან
რეკონსტუქციის შესახებ ისეთ შემთხვევაში, როდესაც ხაზის შეჩერების საჭიროება გრძელდება 5 სამუშაო ან
მეტი დღის განმავლობაში;
დ) არანაკლებ 3 თვით ადრე აცნობოს შერჩეულ პირს ახალი წარმოების დაწყების, ბრენდის დამატების,
ხაზების დამონტაჟების შესახებ, რომელიც მოახდენს ცვლილებას წარმოების მოცულობაში; (19.09.2012 N 406)
ე) უზრუნველყოს წუნდებული (არასწორად ნიშანდებული/მარკირებული) პროდუქციის საწარმოო
ხაზიდან ამოღება;
ვ) არ მოახდინოს მარკირებული ნაწილის დაფარვა სხვა მასალით, რომელიც ხელს შეუშლის
განხორციელებული ნიშანდების/მარკირების იდენტიფიცირებას;
ზ) უზრუნველყოს მხოლოდ ამ ბრძანებით დადგენილი წესით ნიშანდებული/მარკირებული
პროდუქციის სარეალიზაციოდ გატანა; ამასთან, ნიშანდებულად/მარკირებულად ითვლება ის პროდუქტიც,
რომელზეც ვერ ხერხდება შერჩეული პირის მიერ დატანილი არამატერიალური ფორმის აქციზური მარკის
სრული ან ნაწილობრივი წაკითხვა/ამოცნობა; (19.09.2012 N 406)
ზ1) საწარმოო ხაზებზე დამონტაჟებული დანადგარების მზადყოფნის შესახებ შერჩეული პირის მიერ
დასტურის მიღების შემდეგ, პროდუქციის სავალდებულო ნიშანდება/მარკირება უზრუნველყოს მხოლოდ
შერჩეული პირის მიერ, გარდა ამ ბრძანების 78-ე მუხლის მე-9 პუნქტითა და 781 მუხლის მე-8 პუნქტით
გათვალისწინებული შემთხვევებისა. (19.09.2012 N 406)
თ)
შეასრულოს
შემოსავლების
სამსახურის
მიერ
მიწოდებული
ინსტრუქციები
ნიშანდებისთვის/მარკირებისათვის საჭირო პროცესის მომსახურების თაობაზე და ინსტრუქციების
მიღებიდან 45 კალენდარული დღის განმავლობაში უზრუნველყოს საწარმოო ხაზზე საჭირო კორექტირების
შეტანა;

ი) უზრუნველყოს მარკირებისათვის შერჩეული პირის მიერ განსაზღვრული მომსახურე პერსონალის
საწარმოში დაშვება, საჭირო დანადგარების მომსახურებისათვის;
კ) უზრუნველყოს დამონტაჟებული დანადგარების დაცვა და უსაფრთხოება;
ლ) შერჩეული პირისგან მოითხოვოს შემოსავლების სამსახურთან გაფორმებული ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად სავალდებულო ნიშანდების/მარკირების
განხორციელება, საწარმოო ხაზების შესაბამისი ტექნიკით აღჭურვა, საჭიროების შემთხვევაში,
დამონტაჟებული დანადგარების/მოწყობილობების ტექმომსახურება;
მ) 1 სამუშაო დღეში შემოსავლების სამსახურს წარუდგინოს ინფორმაცია იმ პროდუქციის თაობაზე,
რომლის ნიშანდებისას/მარკირებისას მონაცემთა ბაზაში აისახა არასწორი ინფორმაცია პროდუქციის შესახებ
(დასახელება, მოცულობა და ა.შ), მონაცემთა ბაზაში არასწორად ასახული ინფორმაცის მითითებით.
ინფორმაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში, შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს წარმომადგენლების მიერ
ასეთი პროდუქციის აღმოჩენის შემთხვევაში, მწარმოებელზე გავრცელდება კანონმდებლობით
გათვალისწინებული სანქციები; (19.09.2012 N 406)
ნ) ამ პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს შერჩეული პირის
წარმომადგენელთან მონაცემთა ბაზაში არასწორად ასახული პროდუქციის თაობაზე შესაბამისი ოქმის
შედგენა, რომელიც ამ პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციასთან ერთად წარედგინება
შემოსავლების სამსახურს. (19.09.2012 N 406)
3. არამატერიალური ფორმის მარკებით საქონლის სავალდებულო ნიშანდების/მარკირების
განხორცილებისას, შერჩეული პირის უფლება-მოვალეობებია:
ა) უზრუნველყოს ნიშანდების/მარკირების განსახორციელებლად საჭირო დანადგარების მონტაჟი
საწარმოო ხაზებზე შემოსავლების სამსახურთან გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
პირობებისა და ვადების შესაბამისად;
ბ) მოამზადოს და მწარმოებლებს მიაწოდოს ყოველი საწარმოო ხაზის ტექმომსახურებისთვის შესაბამისი
ინსტრუქციები შემოსავლების სამსახურთან გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
პირობებისა და ვადების შესაბამისად;
გ) განახორციელოს საწარმოო ხაზზე მის მიერ დამონტაჟებული დანადგარების/მოწყობილობების
ტექმომსახურება და მეწარმე სუბიექტის ყველა მიმართვაზე შესაბამისი რეაგირება შემოსავლების
სამსახურთან გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად;
დ)
უზრუნველყოს
მარკირების
დანადგარის
ექსპლუატაციის/პირველადი
მოხმარების
განსახორციელებლად საწარმოს პერსონალის ტრენინგი შემოსავლების სამსახურთან გაფორმებული
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად;
ე) უზრუნველყოს წარმოების პროცესში პროდუქციის მარკირებისას აღმოჩენილი წუნის
დაფიქსირება/აღრიცხვა;
ვ) საწარმოო ხაზებზე ტექნიკური გაუმართაობის შემთხვევაში დააფიქსიროს ყველა შემთხვევა და 24
საათის განმავლობაში მიაწოდოს ანგარიში შემოსავლების სამსახურს.
ზ) წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით აცნობოს შემოსავლების სამსახურსა და მწარმოებელს
საწარმოო ხაზებზე დამონტაჟებული დანადგარების მზადყოფნის შესახებ; (6.07.2012 N 220)
თ) უზრუნველყოს ნიშანდებული/მარკირებული პროდუქციის შესახებ მონაცემთა ბაზაში არასწორად
ასახული ინფორმაციის თაობაზე მწარმოებელთან ერთად შესაბამისი ოქმის შედგენა და შემოსავლების
სამსახურის დასტურის შემდეგ, ბაზაში ინფორმაციის გასწორება. (19.09.2012 N 406)
4. შერჩეული პირის მიერ გაცემული მატერიალური ფორმის მარკებით პროდუქციის
ნიშანდებას/მარკირებას უზრუნველყოფს მეწარმე სუბიექტი. (19.09.2012 N 406)
5. მწარმოებლები და იმპორტიორები ვალდებულნი არიან, აქციზური მარკების მიღების შემდეგ
წარმოადგინონ ელექტრონული ანგარიში მათი მოძრაობის შესახებ.

დანართი: №IV-06
აქტი
გამოუყენებელი აქციზური მარკების უკან დაბრუნების თაობაზე
თარიღი.................................... № ..................
............................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.............................................................
(გადასახადის გადამხდელის სრული დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი)

აქციზური მარკების გაცემისა და მიღების პირველადი აქტის თარიღი: №....... (ასლი თან ერთვის)
დანართი ......... გვერდი
დაბრუნებულია შემდეგი სპეციფიკაციის აქციზური მარკები:
............................................................... დან ............................................................ ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)
............................................................... დან ............................................................ ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია) (აქციზური მარკების ნომერი, სერია)
............................................................... დან ............................................................ ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)
............................................................... დან ............................................................ ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია) (აქციზური მარკების ნომერი, სერია)
............................................................... დან ............................................................ ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია) (აქციზური მარკების ნომერი, სერია)
............................................................... დან ............................................................ ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია) (აქციზური მარკების ნომერი, სერია)
აქციზური მარკების საერთო რაოდენობა: ..............................................................
აქციზური მარკები წარმოადგინა ................................................................
(ხელმოწერა)
აქციზური მარკები ჩაიბარა .................................................................
(ხელმოწერა)
20.......წელი ...............................................
მუხლი 82. ამოღებულია (20.06.2012 N 209)

დანართი: №IV-07 ამოღებულია (20.06.2012 N 209)
მუხლი 83. აქციზური საქონლის ჩამორთმევა
1. მატერიალური ან არამატერიალური ფორმის აქციზური მარკის გარეშე ან დადგენილი წესის
დარღვევით ნიშანდებული აქციზური მარკებით სავალდებულო ნიშანდებას დაქვემდებარებული საქონლის
ჩამორთმევას (ამოღებას), გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევებისა, ახორციელებს
საგადასახადო ორგანო. (20.06.2012 N 209)
2. ჩამორთმეული საქონელი ექვემდებარება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი
შესაბამისი ორგანოს განკარგულებაში გადაცემას. (20.06.2012 N 209)
3. ჩამორთმევა (ამოღება) ხორციელდება საგადასახადო ორგანოს ბრძანების საფუძველზე უფლებამოსილი
პირების (არანაკლებ ორი პირის) მიერ, რაზედაც დგება ჩამორთმევის ოქმი.
4. უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენენ საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლები, რომლებსაც ბრძანებით
ნიშნავს საგადასახადო ორგანოს უფროსი ზემოაღნიშნულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად.

(1.03.2011 N 115)
5. საქონლის ჩამორთმევისას საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი მოვალეა იმ პირს,
რომლისგანაც ხდება საქონლის ჩამორთმევა, წარუდგინოს თავისი უფლებამოსილების დამადასტურებელი
დოკუმენტები (შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება და პირადობის დამადასტურებელი
დოკუმენტი). (1.03.2011 N 115)
6. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილ პირს შეუძლია მოითხოვოს ფინანსთა სამინისტროს
საგამოძიებო სამსახურის შესაბამისი სტრუქტურული ქვედანაყოფის დასწრება და საქონლის ჩამორთმევის
პროცესში მართლწესრიგის უზრუნველყოფა.

7. ამ მუხლით გათვალისწინებული საქონლის ჩამორთმევა წარმოებს საქონლის მფლობელსა და
დამსწრეთა მონაწილეობით. საქონლის მფლობელისა და დამსწრეთა არყოფნის შემთხვევაშიც საქონელი
ექვემდებარება ამოღებას, რაზედაც ოქმში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი. (20.06.2012 N 209)
8. ჩამორთმეული არანიშანდებული საქონელი აღიწერება ოქმში, რომელშიც აისახება შემდეგი: (20.06.2012

N 209)
ა) ოქმის შედგენის დრო და ადგილი;
ბ) ოქმის შემდგენი საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირები;
გ) საქონლის დასახელება, მოცულობისა და რაოდენობის ჩვენებით და განსაკუთრებული ნიშნების
მითითებით;
დ) მოპოვებული ინფორმაცია, თუ ვისგან, როდის და რა სახის საბუღალტრო და საგადასახადო
დოკუმენტების საფუძველზეა შეძენილი საქონელი;
ე) ოქმის შედგენისას დამსწრე პირების დასახელება (მათი არსებობის შემთხვევაში);
ვ) ოქმი წარედგინება დამსწრეებს და სხვა იქ მყოფ პირებს ხელმოსაწერად.
9. ჩამორთმევის ოქმი დგება ორ ეგზემპლარად, რომლის ერთი პირი ბარდება საქონლის მფლობელს.
10. საქონლის ჩამორთმევის (ამოღების) დროს შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილი პირი ამოიღებს
მხოლოდ იმ საქონელს, რომელიც არანიშანდებულია ან ნიშანდებულია დადგენილი წესის მოთხოვნათა
დარღვევით. (20.06.2012 N 209)
11. კანონმდებლობით დადგენილი წესის დარღვევით ნიშანდებული საქონლის ჩამორთმევის
შემთხვევაში ხდება შემოსავლების სამსახურიდან ან შერჩეული პირისგან აქციზური მარკების გამტანი პირის
იდენტიფიცირება შემდგომი რეაგირებისათვის. (20.06.2012 N 209)
12. ჩამორთმეულ საქონელს შემოსავლების სამსახურის წარმომადგენლები დროებით შესანახად აბარებენ
შემოსავლების სამსახურის უფროსის/მოადგილის მიერ გამოყოფილ პასუხისმგებელ პირს, რომელიც
აღნიშნულ საქონელს აბარებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ შერჩეულ საწყობებში ჩამორთმევის
განხორციელებიდან 5 დღის განმავლობაში. საქონლის გადაცემის ორივე ეტაპზე დგება მიღება-ჩაბარების
აქტები, რომლებიც შეიცავს შემდეგ რეკვიზიტებს: (20.06.2012 N 209)
ა) აქტის შედგენის ადგილი და თარიღი;
ბ) აქტის შემდგენი პირების თანამდებობა, სახელი და გვარი;
გ) ჩამორთმევის პროცედურაში მონაწილეთა (როგორც პროცედურის განმახორციელებელ პირთა, ისე
მათი, ვის მიმართაც იგი განხორციელდა) სრული რეკვიზიტები;
დ) ჩამორთმევის პროცედურის დრო;
ე) ჩამორთმეული საქონლის დასახელება და რაოდენობა.
13. საგადასახადო ორგანო ჩამორთმევის ყველა შემთხვევის შესახებ ინფორმაციას დადგენილი წესით
აწვდის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტს და აგრეთვე საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტს.
თავი XXII
აქციზისაგან გათავისუფლება
მუხლი 84. საერთაშორისო საავიაციო ან საერთაშორისო საზღვაო რეისების განსახორციელებლად
ბორტზე მისაწოდებელი საწვავის ან/და საპოხი საშუალებების, ან ასეთი რეისების განხორციელებისას
მგზავრებზე და ეკიპაჟის წევრებზე სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სამომხმარებლო აქციზური საქონლის
იმპორტის ან/და მიწოდების აქციზისაგან გათავისუფლება (13.10.2011 N 536)
1. საერთაშორისო საავიაციო ან საერთაშორისო საზღვაო რეისების განსახორციელებლად ბორტზე
მისაწოდებელი საწვავის ან/და საპოხი საშუალებების, ან ასეთი რეისების განხორციელებისას მგზავრებზე და
ეკიპაჟის წევრებზე სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სამომხმარებლო აქციზური საქონლის იმპორტისას
საგადასახადო ორგანოს წარედგინება არანაკლებ აქციზის თანხის შესაბამისი საბანკო გარანტია, რომლის
მოქმედების ვადა უნდა შეადგენდეს სულ ცოტა 60 კალენდარულ დღეს გარანტიის წარდგენიდან.
2. საანგარიშო თვის/კვარტალის მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე საგადასახადო ორგანოს წარედგინება
„ანგარიშგება საერთაშორისო საზღვაო რეისებზე ბორტზე მიწოდებული საწვავის ან/და საპოხი საშუალებების
ან მგზავრებზე და ეკიპაჟის წევრებზე სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სამომხმარებლო საქონლის შესახებ“
(დანართი №IV-08) ან „ანგარიშგება საერთაშორისო საავიაციო რეისებზე ბორტზე მიწოდებული საწვავის
ან/და საპოხი საშუალებების ან მგზავრებზე და ეკიპაჟის წევრებზე სარეალიზაციოდ განკუთვნილი

სამომხმარებლო საქონლის შესახებ“ (დანართი №IV-09). თუ აღნიშნული დოკუმენტები არ იქნა წარდგენილი,
ბრუნვის შესაბამის ნაწილზე გაანგარიშებულ უნდა იქნეს ბიუჯეტში გადასახდელი აქციზი.
3. იმპორტიორის მიერ წარდგენილი საბანკო გარანტია უქმდება სრულად ან ნაწილობრივ, საერთაშორისო
საზღვაო ან საერთაშორისო საავიაციო რეისებზე ბორტზე ფაქტობრივად მიწოდებული საწვავის და საპოხი
საშუალებების ან მგზავრებზე და ეკიპაჟის წევრებზე სარეალიზაციოდ განკუთვნილი სამომხმარებლო
საქონლის მოცულობაზე გაანგარიშებული აქციზის მიხედვით.

დანართი №IV-08 (31.05.2012 N 188)
ანგარიშგება საერთაშორისო საზღვაო რეისებზე ბორტზე მიწოდებული საწვავის ან/და
საპოხი საშუალებების ან მგზავრებზე და ეკიპაჟის წევრებზე სარეალიზაციოდ
განკუთვნილი სამომხმარებლო საქონლის შესახებ
№

თარიღი

გემის
დასახელება,

რეისის

მარშრუტი

№

გემის ტიპი

განაცხადის
თარიღი

საქონლის
დასახელება

საქონლის
რაოდენობა

საქონლის
რაოდენობა

სეს ესნ-ის
შესაბამისად

(კგ)

(დამატებითი
ზომის
ერთეულის
მიხედვით სეს
ესნ-ის
შესაბამისად)

საქონლის
სატარიფო
ღირებულება

შემოტანილი საქონლის საერთო რაოდენობა
შემოტანილი საქონლის მთლიანი სატარიფო
ღირებულება
ბორტზე მიწოდებული საქონლის რაოდენობა
ბორტზე მიწოდებული საქონლის სატარიფო
ღირებულება

სასაქონლო დეკლარაციის №
საბანკო გარანტიის №

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა და თარიღი ...........................................................

დანართი №IV-09(31.05.2012 N 188)
ანგარიშგება საერთაშორისო საავიაციო რეისებზე ბორტზე მიწოდებული საწვავის
ან/და საპოხი საშუალებების ან მგზავრებზე და ეკიპაჟის წევრებზე სარეალიზაციოდ
განკუთვნილი სამომხმარებლო საქონლის შესახებ

№

თარიღი ავიაკომპა ნიის რეისის
დასახელება,
№
თვითმფრი
ნავის ტიპი

მარშრუტი

განაცხადის
თარიღი

საქონლის
დასახელება

საქონლის
რაოდენობა

საქონლის
რაოდენობა

სეს ესნ-ის
შესაბამისად

(კგ)

(დამატებითი
ზომის
ერთეულის
მიხედვით სეს
ესნ-ის
შესაბამისად)

საქონლის
სატარიფო
ღირებულება

შემოტანილი საქონლის საერთო რაოდენობა
შემოტანილი საქონლის მთლიანი სატარიფო ღირებულება
ბორტზე მიწოდებული საქონლის რაოდენობა
ბორტზე მიწოდებული საქონლის სატარიფო ღირებულება

სასაქონლო დეკლარაციის №
საბანკო გარანტიის №

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა და თარიღი ..........................................................
მუხლი 85. მისართების, გამხსნელების და ანტიდეტონატორების იმპორტის აქციზისაგან
გათავისუფლება (27.12.2012 N 541)
1. გადასახადის გადამხდელი უფლებამოსილია:
ა) 2012 წლის ივნისის და შემდგომი საგადასახადო პერიოდების მიხედვით საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 194-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათით
სარგებლობის მიზნით, საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 191-ე
მუხლის 11 პუნქტით გათვალისწინებული აქციზის დეკლარაცია;
ბ) 2012 წლის ივნისამდე არსებული საგადასახადო პერიოდების მიხედვით საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 194-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტით, ასევე 2011 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 265-ე მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათით
სარგებლობის მიზნით, ხანდაზმულობის 6-წლიანი ვადის გათვალისწინებით, საგადასახადო ორგანოს
წარუდგინოს განაცხადი (დანართი NIV–10) გადახდილი აქციზის თანხის ზედმეტად გადახდილ თანხად
აღრიცხვის მოთხოვნით, თუ მას ამ შეღავათით არ უსარგებლია, კერძოდ, იმ თანხაზე, რომელიც საქონლის
გამოყენების პერიოდში არ არის ასახული (ჩათვლილი) აქციზის დეკლარაციაში და არ გამოყენებულა
აქციზური საქონლის წარმოებისათვის.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, საგადასახადო
ორგანოს
აქციზის
დეკლარაცია
წარედგინება
ყოველი
საანგარიშო
პერიოდისათვის,
რეალიზებული/გამოყენებული (გარდა აქციზური საქონლის წარმოებისათვის გამოყენებულისა)
იმპორტირებული საქონლის მიხედვით.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში:
ა) გადახდილი აქციზის თანხის პირადი აღრიცხვის ბარათზე ზედმეტად გადახდილ თანხად აღრიცხვის
თაობაზე განაცხადი წარდგენილი უნდა იქნეს №IV-10 დანართის ფორმით;
ბ) საგადასახადო ორგანო პირადი აღრიცხვის ბარათზე აღრიცხვას განახორციელებს გადასახადის
გადამხდელის მიერ წარმოდგენილ განაცხადში ასახულ მონაცემებზე დაყრდნობით;
გ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, გადასახადის
გადამხდელი ვერ ისარგებლებს საგადასახადო შეღავათით, თუ წარმოდგენილი ინფორმაცია არ შეესაბამება
საგადასახადო ორგანოში არსებულ შესაბამის მონაცემებს.
4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, გადახდილი აქციზის თანხის
დაბრუნება ან/და მომავალი საგადასახადო ვალდებულებათა ანგარიშში ჩათვლა ხორციელდება
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 63-ე მუხლით დადგენილი წესით.
დანართი №IV-10 (27.12.2012 N 541)
შემოსავლების სამსახურს –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
განცხადება
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 188-ე მუხლის პირველი ნაწილის მე-10 სტრიქონით
გათვალისწინებულ იმპორტირებულ საქონელზე გადახდილი აქციზის პირადი აღრიცხვის ბარათზე
ზედმეტად გადახდილ თანხად აღრიცხვის შესახებ
1. გადასახადის გადამხდელის დასახელება, იურიდიული მისამართი:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
2. გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი:

სასაქონლო დეკლარაცია

გამოყენებული

საქონლის ნაშთი
განაცხადის
წარდგენის
დროისათვის

N
საქონლის
მათ შორის:
სეს
რეგისტრაც სერია
რაოდენობა
აქციზური
ესნ
სულ
თვე და რაოდენობა
იის თარიღი და
სასაქონლო
საქონლის
კოდი
წელი
ნომერი
დეკლარაციის
წარმოებისათვ
მიხედვით
ის

მოთხოვნილი
აქციზის თანხა

საწარმოს ხელმძღვანელი/ინდ.მეწარმე
–––––––––––––––––––––––––––
(ხელმოწერა)

დანართი №IV–101(18.04.2012 N 121)
-----------------------------------------

(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)
---------------------------------------------(გადასახადის გადამხდელის დასახელება)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––
საიდენტიფიკაციო ნომერი

განაცხადი
გადახდილი აქციზის დაბრუნების თაობაზე

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 194-ე მუხლის მე-7 ნაწილის თანახმად, გთხოვთ, დაგვიბრუნოთ
პროგრამის/პროექტის ფარგლებში შეძენილ საქონელზე/მომსახურებაზე გადახდილი აქციზის თანხები
შემდეგ საბანკო ანგარიშზე:
––––––––––––––––––––––––––––––
(ბანკის დასახელება და რეკვიზიტები)
–––––––––––––––––––––––––––––
(ანგარიშის ნომერი)

დანართი:
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურები

–––––––
–––––––

რაოდენობა
გვერდზე

განმცხადებლის ხელმოწერა ---------------------------------------

(თარიღი)

მუხლი 86. საქართველოს საქონლის თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში რეალიზაციისათვის მიწოდების
აქციზისაგან გათავისუფლება
1. აქციზის გადამხდელის აქციზისაგან გათავისუფლების საფუძველია „საწყობის, თავისუფალი
საწყობის, თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის
დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული „პუნქტის საწყობში
საქართველოს საქონლის შეტანის ცნობა”.
2. საქართველოს ეკონომიკური ტერიტორიიდან გამსვლელი ფიზიკური პირების მიერ თავისუფალი
ვაჭრობის პუნქტში ნაყიდი საქონლის უკან შემოტანის შემთხვევაში, აღნიშნული საქონელი იბეგრება
აქციზით.
3. თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში მოთავსებული აქციზური საქონლის იმ პირებზე გაყიდვისას,
რომელთაც არ გააჩნიათ მათი შეძენის უფლება, აგრეთვე მათი დანაკლისის შემთხვევაში, თავისუფალი
ვაჭრობის პუნქტის მფლობელი ვალდებულია გადაიხადოს აქციზი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
საქონელი დაუძლეველი ძალის შედეგად აღმოჩნდა მთლიანად ან ნაწილობრივ განადგურებული,
დაკარგული ან გაფუჭებული და შეუძლებელია მისი შემდგომი გამოყენება.
4. თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში მოთავსებული საქონლის სასაქონლო სახის დაკარგვისას, გარდა
დაუძლეველი ძალის შემთხვევისა, როდესაც შეუძლებელია ამ საქონლის იდენტიფიცირება სეს ესნ-ის
შესაბამისი კოდების მიხედვით, თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის მფლობელი ვალდებულია გადაიხადოს
აქციზი.

მუხლი 861. აქციზისგან გათავისუფლება საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესაბამისად (18.04.2012 N

121)
1. საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული და ძალაში შესული საერთაშორისო
ხელშეკრულების
შესაბამისად
საგადასახადო
შეღავათებით
(აქციზისგან
გათავისუფლება)
სარგებლობისათვის
ხელშეკრულების
შესაბამისად
განსახორციელებელი
პროგრამის/პროექტის
დამფინანსებელი (დონორი) მხარის მიერ შემოსავლების სამსახურში ინფორმაციის წარდგენა და აღნიშნული
ინფორმაციის რეესტრში ასახვის პორობები განისაზღვრება ამ ბრძანების 71-ე მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4
პუნქტებით დადგენილი წესის შესაბამისად.
2. პროგრამის/პროექტის ფარგლებში აქციზური საქონლის/მომსახურების შეძენისას, საქონლის
მიმწოდებელი (გამყიდველი) ან/და მომსახურების გამწევი, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის
შესაბამისად წარმოადგენს აქციზის გადამხდელს, ვალდებულია გადაამოწმოს რეესტრში პირის
საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობის უფლება. აქციზისგან გათავისუფლების შემთხვევაში
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურაში აქციზის თანხის აღმნიშვნელ სტრიქონზე მიეთითება „0“ (ნული).
3. პროგრამის/პროექტის ფარგლებში აქციზური საქონლის/მომსახურების შეძენისას გადახდილი აქციზის
დაბრუნების მიზნით, საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირის მიერ საგადასახადო ორგანოს
წარედგინება განაცხადი დანართი №IV–101 შესაბამისად, რომელსაც თან უნდა დაერთოს შეძენილ
საქონელზე/მომსახურებაზე გამოწერილი საფ-ების პირველი ეგზემპლარები.
4. საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირის მიერ განაცხადი საგადასახადო ორგანოს წარედგინება
დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების შემდგომ.
5. საგადასახადო ორგანო განიხილავს საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირის მიერ წარდგენილ
განაცხადს და:
ა) ხარვეზის არარსებობის შემთხვევაში, განაცხადის წარდგენიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში
უზრუნველყოფს თანხის დაბრუნებას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 63-ე მუხლით დადგენილი
წესით;
ბ) ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში, აღნიშნულის თაობაზე 3 დღის განმავლობაში წერილობით
ატყობინებს განაცხადის წარმდგენ პირს და განუსაზღვრავს 15-დღიან ვადას ხარვეზის აღმოსაფხვრელად.
6. ხარვეზის დადგენისას ამ მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნული ვადის დენა შეჩერებულად
ითვლება პირის მიერ ხარვეზის აღმოფხვრამდე ან შეტყობინებაში განსაზღვრული ვადის ამოწურვამდე.
7. ამ მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში აღნიშნულ ვადაში, საგადასახადო ორგანოს მიერ მოთხოვნის
დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში, განაცხადი შესაძლებელია წარდგენილ იქნეს განმეორებით.
8. განაცხადის მიხედვით აქციზის თანხის დაბრუნება ხდება განმცხადებლის მიერ მითითებულ საბანკო
ანგარიშებზე.
კარი V
ქონების გადასახადი
თავი XXIII
საწარმოს/ორგანიზაციის ქონების გადასახადი
მუხლი 87. საწარმოს/ორგანიზაციის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაცია
1. საწარმო/ორგანიზაცია, რომელსაც წარმოეშვა ქონების გადასახადის დეკლარირების ვალდებულება,
საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს ქონების გადასახადის შესახებ დეკლარაციას № V-01 დანართის
ფორმით:

მუხლი 88. საწარმოს/ორგანიზაციის
ქონების გადასახადის წლიური
დეკლარაციის შევსება
1. დეკლარაციის „ I ნაწილში“ აისახება
ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის რეკვიზიტის, დეკლარაციის ტიპის (პირველადი/შესწორებული)
და საანგარიშო პერიოდის შესახებ.
2. დეკლარაციის ყველა გვერდზე მიეთითება გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი. თანდართული
დამადასტურებელი (საგადასახადო შეღავათის, მიწის ხარისხის) დოკუმენტების რაოდენობა. ამასთან,
დეკლარაციაში ასახული მონაცემების უტყუარობა და სისრულე ხელმოწერით დასტურდება
გადამხდელის მიერ თარიღის (რიცხვი, თვე, წელი) მითითებით.

3. დეკლარაციის „ II ნაწილი“ ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ და აისახება ინფორმაცია
საგადასახადო ორგანოში დეკლარაციის წარდგენისა და რეგისტრაციის შესახებ.
4. დეკლარაციის „ III ნაწილში“ განისაზღვრება:
ა) დასაბეგრი ობიექტის (გარდა მიწისა) მდებარეობის მიხედვით ქონების გადასახადი, ადგილობრივი
თვითმმართველობის სუბიექტების ტერიტორიების მიხედვით;
ბ) მე-2 სვეტში: „ტერიტორიული ერთეული” – მიეთითება იმ ადგილობრივი თვითმმართველობის
სუბიექტის დასახელება, რომლის ტერიტორიაზე განთავსებულია (ირიცხება) დასაბეგრი ობიექტი;
გ) მე-3 სვეტში: „ქონების ღირებულება” – მიეთითება დასაბეგრი ქონების საშუალო წლიური საბალანსო
ნარჩენი ღირებულება (გამოიანგარიშება კალენდარული წლის დასაწყისისა და ბოლოსთვის აქტივების
საშუალო ღირებულების მიხედვით), ამასთან:
გ.ა) დასაბეგრი ქონება საგადასახადო კოდექსით (მუხლი 202.) გათვალისწინებულ შემთხვევებში
ექვემდებარება გაზრდას;
გ.ბ) ლიზინგით გაცემული დასაბეგრი ქონების საბალანსო ღირებულება არის ქონების გაცემის
მომენტისათვის არსებული ღირებულება, ხოლო ყოველი მომდევნო წლისათვის ქონების ღირებულებად
ითვლება აღნიშნული ქონების ნარჩენი საბალანსო ღირებულება, რომელიც ამ ქონებას ექნებოდა
ლიზინგით არგაცემის შემთხვევაში;
დ) მე-4 სვეტში: „ ქონების ღირებულება შეღავათის გათვალისწინებით” – აისახება საქართველოს
საგადასახადო კოდექსით (მუხლი 206.) გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათებით შემცირებული
ქონების ღირებულება;
ე) მე-5 სვეტში: „ საგადასახადო შეღავათის საფუძველი” – მიეთითება საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისი ქვეპუნქტი.
ვ) მე-6 სვეტში: „გადასახადის განაკვეთი %” – მიეთითება დასაბეგრი ობიექტის მდებარეობის
(აღრიცხვის) მიხედვით შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის სუბიექტების ტერიტორიაზე
შემოღებული გადასახადის პროცენტული განაკვეთი.
ზ) მე-7 სვეტში: „ქონების გადასახადი”– გამოიანგარიშება ცალკეული ტერიტორიული ერთეულის
მიხედვით შემოღებული გადასახადის განაკვეთის და ამ ტერიტორიაზე არსებული დასაბეგრი ობიექტის
ღირებულების შესაბამისად.
თ) მე-8 სვეტში: „საანგარიშო პერიოდის მიხედვით დარიცხული მიმდინარე გადასახდელი” – აისახება
ცალკეული ტერიტორიული ერთეულის მიხედვით საანგარიშო წელს დარიცხული მიმდინარე
გადასახდელის ოდენობა.
ი) მე-9 სვეტში: აისახება ამ დეკლარაციით განსაზღვრული გადასახადის თანხასა და მიმდინარე
გადასახდელების ჯამურ თანხას შორის სხვაობა, მათ შორის:
ი.ა) დადებითი სხვაობა ექვემდებარება დამატებით დარიცხვას;
ი.ბ) უარყოფითი სხვაობა ექვემდებარება შემცირებას;
კ) დეკლარაციის „III ნაწილში“ მონაცემები დასაბეგრი ქონების შესახებ შეიტანება გასული
საგადასახადო წლის მიხედვით;
ლ) მონაცემების უტყუარობა და სისრულე ხელის მოწერით დასტურდება გადასახადის გადამხდელის
მიერ თარიღის (რიცხვი, თვე, წელი) მითითებით.
5. დეკლარაციის „IV ნაწილით“ განისაზღვრება:
ა) მიწაზე ქონების გადასახადის წლიური ოდენობა და შესაბამისად, ადგილობრივი
თვითმმართველობის ობიექტების ტერიტორიების მიხედვით მისი განაწილება;
ბ) მე-2 სვეტში: „ტერიტორიული ერთეულის დასახელება, მიწის ნაკვეთის მდებარეობა (მისამართი)” –
მიეთითება იმ ადგილობრივი თვითმართველობის სუბიექტის დასახელება, რომლის ტერიტორიაზე
განთავსებულია კონკრეტული დასაბეგრი ობიექტი (მიწის ნაკვეთი) და მისამართი (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში);
გ) მე-3 სვეტში: „ სახეობა და აღწერილობა (კატეგორია, ხარისხი)” – მიეთითება მიწის ნაკვეთის
დანიშნულება (სასოფლო-სამეურნეო; არასასოფლო-სამეურნეო), კატეგორია (სახნავი, მრავალწლიანი
ნარგავებით დაკავებული, ბუნებრივი სათიბები, საძოვრები) და ხარისხი (კარგი, მწირი,
გაკულტურებული);
დ) მე-4 სვეტში: „ ფართობი (ჰა; კვ.მ)” - კონკრეტული დასაბეგრი ობიექტის მიხედვით მიეთითება:
დ.ა) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შემთხვევაში – ფართობი (ჰექტრებში);

დ.ბ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შემთხვევაში – ფართობი (კვადრატულ მეტრებში).
ე) მე-5 სვეტში: „დაბეგვრის ობიექტის ფართობი საგადასახადო შეღავათის გათვალისწინებით” –
მიეთითება საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული შეღავათით შემცირებული
კონკრეტული ობიექტის ფართობი.
ვ) მე-6 სვეტში: „ საგადასახადო შეღავათის საფუძველი” – მიეთითება საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისი ქვეპუნქტი.
ზ) მე-7 სვეტში: „გადასახადის განაკვეთი” – დასაბეგრი ობიექტის მდებარეობის გათვალისწინებით
აისახება ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი სუბიექტების ტერიტორიაზე შემოღებული
გადასახადის განაკვეთი.
თ) მე-8 სვეტში: „ქონების გადასახადი (ლარი)”– აისახება კონკრეტული დასაბეგრი ობიექტის მიხედვით
ქონების გადასახადის ოდენობა. რაც ჯამში საგადასახადო წელს დარიცხულ ქონების გადასახადს
განსაზღვრავს;
ი) უჯრაში: „წარმოდგენილია მიწის ხარისხის, შეღავათის დამადასტურებელი დოკუმენტი” –
მიეთითება საგადასახადო შეღავათის, მიწის ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების რეკვიზიტები
(ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
კ) დეკლარაციის „ IV ნაწილში“ მონაცემები დასაბეგრი მიწის შესახებ აისახება მიმდინარე
საგადასახადო წლის მიხედვით 1 აპრილის მდგომარეობით;
ლ) მონაცემების უტყუარობა და სისრულე ხელის მოწერით დასტურდება გადასახადის გადამხდელის
მიერ თარიღის (რიცხვი, თვე, წელი) მითითებით.
6. დეკლარაციის „V ნაწილი” ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ.
მუხლი 89. ქონების მიმდინარე გადასახდელი
საწარმო/ორგანიზაცია მიმდინარე გადასახდელის შემცირების/არგადახდის თაობაზე, აცნობებს
შესაბამის საგადასახადო ორგანოს №V-02 დანართის ფორმით.

დანართი: №V-02

გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი

გადასახადის _____________________________________________________
გადამხდელი
(საწარმოს/ორგანიზაციის სრული დასახელება)
წარედგინა __________________________________________________
საგადასახადო ორგანოს დასახელება

განცხადება
ვსარგებლობ

საქართველოს

საგადასახადო

გათვალისწინებული ნორმით და გაცნობებთ, რომ
შეადგენს --------- ლარს.
ვინაიდან:

კოდექსის
------------

205-ე

მუხლის

მე-4

ნაწილით

წლისათვის მიმდინარე გადასახდელი

შემცირდა დაბეგვრის ობიექტი

შემცირდა გადასახადის განაკვეთი

დასაბეგრ ქონებაზე ვრცელდება საქართველოს საგადასახადო

კოდექსის 206-ე

მუხლით დადგენილი შეღავათი
(შესაბამისი უჯრა აღნიშნეთ „V“ ნიშნით)

შენიშვნა: საგადასახადო ორგანოს წარედგინება არა უგვიანეს საგადასახადო წლის 1 ივნისისა

გადასახადის გადამხდელის
უფლებამოსილი
წარმომადგენელი

ხელმოწერა

განცხადების წარდგენის თარიღი

საგადასახადო ორგანოს აღნიშვნა განცხადების წარდგენის შესახებ
(ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ)
განცხადება
წარდგენილია:

ფოსტით

პირადად

ელექტრონულად

(შესაბამისი უჯრა მონიშნეთ „V” ნიშნით)
წარდგენის თარიღი

რეგისტრაციის ნომერი

საგადასახადო ორგანოს: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(დასახელება)
–––––––––––––––––––––––

–––––––––––---------–––––––––

––––––--------------------–––––

(საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის სახელი, გვარი) (თანამდებობა) (ხელმოწერა)
თავი XXIV
ფიზიკური პირის ქონების გადასახადი

მუხლი 90. ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაცია
ფიზიკური პირი, რომელსაც წარმოეშვა ქონების გადასახადის დეკლარირების ვალდებულება,
საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს ქონების გადასახადის შესახებ დეკლარაციას № V-03 დანართის
ფორმით:

\

ნაწილი IV (22.01.2013 N 18)
მიწაზე ქონების გადასახადის გაანგარიშება
ივსება საგადასახადო
ორგანოს მიერ
მიწის ტიპი
(მიწის
ნაკვეთის
ფართობი
მდებარეობა
დანიშნულება
(ჰა; კვ.მ)
და
№
კატეგორია)
1 2
3
4

შეღავათი

5

ფართობი,
რომელზეც გადასახადის ქონების
არ
განაკვეთი
გადასახადი
ვრცელდება (ლარი)
(ლარი)
შეღავათი
6

7

8

ჯამი
ჯამი

ჯამი

შენიშვნა:
დეკლარაცია საგადასახადო ორგანოს წარედგინება არა უგვიანეს კალენდარული წლის 1
ნოემბრისა. დეკლარაციაში მონაცემები დასაბეგრი მიწის შესახებ აისახება მიმდინარე საგადასახადო წლის 1
აპრილის მდგომარეობით.
დეკლარაციაში მოცემული მონაცემების უტყუარობას და სისრულეს ვადასტურებ:
გადასახადის
––––––––––––––––
გადამხდელის
___________________________(ხელმოწერა) (თარიღი)
___________________________გადამხდელის პირადი ნომერი
გვერდი

ნაწილი V (22.01.2013 N 18)
დასაბეგრ ქონებაზე (გარდა მიწისა) ქონების გადასახადის გაანგარიშება

ქონებ
დასაბეგრი
ის
მდებარე ქონების
ტიპი ობა
საბაზრო
№
ღირებულება
(ლარი)

ივსება
საგადასახადო
ორგანოს მიერ
შეღავათ ღირებუ
საკუთრებაშ ი
გადას ქონების
ი
ლება,
(სარგებლობაში, ახადის გადასახადი
რომელზეც ფაქტობრივ
განაკვ
არ
მფლობელობაში) ეთი
(ლარი)
ვრცელდ არსებობის
(%)

1

2

3

4

5

ება
შეღავათი
6

პერიოდი (თვე)
7

8

9

სულ
შენიშვნა:
მონაცემები
დასაბეგრი
ქონების,
მათ
შორის,
ეკონომიკური
საქმიანობისათვის
გამოყენებული ქონების შესახებ, გარდა მიწისა, აისახება გასული საგადასახადო წლის მიხედვით.
დეკლარაციაში მოცემული მონაცემების უტყუარობას და სისრულეს ვადასტურებ:
გადასახადის
––––––––––––––––
გადამხდელის
__________________________________ გადამხდელის პირადი ნომერი
__________________________________ (ხელმოწერა) (თარიღი)
__________________
გვერდი
_________________
მუხლი 91. ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაციის შევსება (22.01.2013 N 18)
1. დეკლარაციის „I ნაწილში“ აისახება ინფორმაცია გადასახადის გადამხდელის რეკვიზიტის,
დეკლარაციის ტიპის (პირველადი/შესწორებული) და საანგარიშო პერიოდის შესახებ.
2. დეკლარაციის ყველა გვერდზე მიეთითება გადამხდელის საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი.
თანდართული
დამადასტურებელი დოკუმენტების რაოდენობა. ამასთან, დეკლარაციაში ასახული
მონაცემების უტყუარობა და სისრულე ხელმოწერით დასტურდება გადამხდელის მიერ თარიღის (რიცხვი,
თვე, წელი) მითითებით.
3. დეკლარაციის „II ნაწილი“ ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ და აისახება ინფორმაცია საგადასახადო
ორგანოში დეკლარაციის წარდგენისა და რეგისტრაციის შესახებ.
4. დეკლარაციის „ III ნაწილის“:
ა) პირველ პუნქტში აისახება მონაცემები გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირის ოჯახის წევრის
(წევრების) შესახებ და ივსება იმ შემთხვევაში, თუ გადასახადის გადამხდელი ავსებს საოჯახო დეკლარაციას;
ბ) მე-2 პუნქტში მიეთითება ფიზიკური პირისა და მისი ოჯახის მიერ მიმდინარე კალენდარული წლის
წინა წლის
განმავლობაში
მიღებული შემოსავლების ჯამი. აღნიშნული მიზნით უჯრა, რომელიც
შეესაბამება დეკლარანტის ოჯახის ჯამურ შემოსავლებს (არ აღემატება 40 000 ლარს; შეადგენს 40 000-დან
100 000 ლარს; აღემატება 100 000 ლარს) აღინიშნება „V” ნიშნით.
5. დეკლარაციის „IV ნაწილში“ განისაზღვრება მიწაზე ქონების წლიური გადასახადის ოდენობა. ამასთან,
თუ დეკლარაცია საოჯახოა მასში აისახება ფიზიკური პირის ოჯახის წევრთა საკუთრებაში არსებული
დასაბეგრი ქონებაც (მიწა), სხვა შემთხვევაში, მასში აისახება მხოლოდ გადასახადის გადამხდელი ფიზიკურის
პირის ქონება (მიწა).
ა) მე-2 სვეტში: მიწის ტიპი –მიეთითება მიწის ნაკვეთის დანიშნულება (სასოფლო- სამეურნეო,
არასასოფლო-სამეურნეო, ბუნებრივი რესურსებით მოსარგებლე პირისთვის გამოყოფილი მიწები, ტყის
მიწები ან ტყის მიწები, რომლებიც გამოიყენება სასოფლო- სამეურნეო დანიშნულებით), კატეგორია (სახნავი

(მათ შორის მრავალწლიანი ნარგავებით დაკავებული, საბაღე, საბოსტნე), სათიბები (მათ შორის ბუნებრივი
და
გაკულტურებული), საძოვრები (მათ შორის ბუნებრივი და გაკულტურებული), საკარმიდამო, ტყის
მიწები, რომლებიც გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით);
ბ) მე-3 სვეტში: „მდებარეობა“- მიეთითება იმ ადგილობრივი თვითმმართველობის სუბიექტის
დასახელება, რომლის ტერიტორიაზე განთავსებულია კონკრეტული დასაბეგრი ობიექტი (მიწის ნაკვეთი);
გ) მე-4 სვეტში: „ფართობი“- აისახება მიწის ნაკვეთის ფართობი: სასოფლო–სამეურნეო მიწის შემთხვევაში
- ჰა-ში, არასასოფლო–სამეურნეო მიწის შემთხვევაში - კვ.მ -ში;
დ) მე-5 სვეტში: „შეღავათი“ - მიეთითება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 206-ე მუხლის პირველი
ნაწილის შესაბამისი ქვეპუნქტი.
ე) მე-6 სვეტში: „ფართობი, რომელზეც არ ვრცელდება შეღავათი“ მიეთითება საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 206-ე მუხლით გათვალისწინებული შეღავათით შემცირებული კონკრეტული
ობიექტის ფართობი.
ვ) მე-7 სვეტში: „გადასახადის განაკვეთი (ლარი)“ – ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ და მიეთითება
ქონების ადგილმდებარეობის მიხედვით ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ შემოღებული ქონების
გადასახადის დიფერენცირებული განაკვეთი.
ზ) მე-8 სვეტში: „ქონების გადასახადი“ – ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ, რომელიც ქონების
გადასახადს გამოიანგარიშებს ცალკეული ტერიტორიული ერთეულის მიხედვით შემოღებული გადასახადის
განაკვეთის შესაბამისად.
თ) დეკლარაციის „IV ნაწილში“ მონაცემები დასაბეგრი მიწის შესახებ აისახება მიმდინარე საგადასახადო
წლის მიხედვით 1 აპრილის მდგომარეობით.
6. თუ გადასახადის გადამხდელი მხოლოდ მიწაზე ქონების გადასახადის გადახდის მიზნით ავსებს
ფიზიკური პირის ქონების გადასახადის წლიურ დეკლარაციას, არ შეივსება დეკლარაციის V ნაწილი.
7. დეკლარაციის „V ნაწილში“ განისაზღვრება ქონების გადასახადი დასაბეგრ ქონებაზე (გარდა მიწისა),
მათ შორის, ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე (გარდა მიწისა) და შესაბამისად,
ადგილობრივი თვითმმართველობის სუბიექტების ტერიტორიების მიხედვით მისი განაწილება.
ა) თუ დეკლარაცია საოჯახოა „V ნაწილში“ აისახება ფიზიკური პირის ოჯახის წევრთა საკუთრებაში
არსებული, მათ შორის ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებული დასაბეგრი ქონებაც, სხვა შემთხვევაში
მასში აისახება მხოლოდ გადასახადის გადამხდელი ფიზიკურის პირის ქონება.
ბ) მე-2 სვეტში: „ქონების ტიპი“ მიეთითება:
ბ.ა) ფიზიკური პირის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება, მათ შორის დაუმთავრებელი მშენებლობა,
შენობა-ნაგებობა ან მათი ნაწილი (საცხოვრებელი სახლი, აგარაკი, ავტოფარეხი), ან/და იახტები (კატარღები)
შვეულმფრენები, თვითმფრინავები.
ბ.ბ) არარეზიდენტისგან ლიზინგით მიღებულ ქონება;
ბ.გ) ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, მის ბალანსზე ძირითად საშუალებად
აღრიცხული აქტივები, დაუმონტაჟებელი მოწყობილობები, აგრეთვე მის მიერ ლიზინგით გაცემული ქონება.
გ) მე-3 სვეტში: „მდებარეობა“ მიეთითება იმ ადგილობრივი თვითმმართველობის სუბიექტის
დასახელება, რომლის ტერიტორიაზე განთავსებულია კონკრეტული დასაბეგრი ობიექტი;
დ) მე-4 სვეტში: „დასაბეგრი ქონების საბაზრო ღირებულება (ლარი)” აისახება:
დ.ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის
შესაბამისი
სუბიექტის
ტერიტორიაზე არსებული
გადასახადის გადამხდელის საკუთრებაში არსებული ქონების ან/და ბალანსზე ძირითად საშუალებად
აღრიცხული აქტივების საბაზრო ღირებულება საგადასახადო პერიოდის ბოლოსათვის;
დ.ბ) ბალანსზე რიცხული მოძრავი ქონების შემთხვევაში (მანქანა-დანადგარები, მოწყობილობები,
საოფისე ინვენტარი და სხვა) მიეთითება აღნიშნული ქონების საბაზრო ღირებულება ჯამურად,
საგადასახადო პერიოდის ბოლოსათვის;
ე) მე-5 სვეტში: „შეღავათი“ – მიეთითება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 206-ე მუხლის პირველი
ნაწილის შესაბამისი ქვეპუნქტი;
ვ) მე-6 სვეტში: „ქონების ღირებულება შეღავათის გათვალისწინებით“ – აისახება საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 206-ე მუხლით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათით შემცირებული
ქონების ღირებულება;
ზ) მე-7
სვეტში:
„საკუთრებაში (საარგებლობაში,
ფაქტობრივ მფლობელობაში) არსებობის
პერიოდი (თვე)“ - მიეთითება საგადასახადო წლის განმავლობაში, ფიზიკური პირის საკუთრებაში
(სარგებლობაში, ფაქტობრივ მფლობელობაში) ან/და ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებული

დასაბეგრი ქონების ფიზიკური პირის საკუთრებაში (სარგებლობაში, ფაქტობრივ მფლობელობაში) არსებობის
თვეების რაოდენობა;
თ) მე-8 სვეტში: „გადასახადის განაკვეთი %“ – ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ და მიეთითება
ქონების ადგილმდებარეობის მიხედვით ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ შემოღებული ქონების
გადასახადის დიფერენცირებული განაკვეთი;
ი) მე-9 სვეტში: „ქონების გადასახადი (ლარი)“ - ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ, რომელიც ქონების
გადასახადს გამოიანგარიშებს ცალკეული ტერიტორიული ერთეულის მიხედვით შემოღებული გადასახადის
განაკვეთის და ამ ტერიტორიაზე არსებული დასაბეგრი ობიექტის ღირებულების შესაბამისად;
კ) დეკლარაციის „V ნაწილში“ მონაცემები დასაბეგრი ქონების შესახებ აისახება წინა საგადასახადო წლის
მიხედვით.
მუხლი 92. ფიზიკური პირის მიერ ქონების გადასახადის დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება
ფიზიკური პირი, რომელსაც საგადასახადო კოდექსის 205-ე მუხლის მე-13 ნაწილის „ ა“ ქვეპუნქტის
შესაბამისად, არ წარმოეშობა ქონების გადასახადის დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება, მიმართავს
საგადასახადო ორგანოს №V-04 დანართის ფორმით.

დანართი: №V -04
გადამხდელის პირადი ნომერი

გადასახდის გადამხდელი –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ფიზიკური პირის სახელი, გვარი)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––
(მისამართი: ქალაქი/მუნიციპალიტეტი, ქუჩა, კორპუსი, ბინა) (საკონტაქტო ტელეფონი)
წარედგინა –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)
განცხადება
ვაცხადებ, რომ გასული საგადასახადო წლის მიხედვით ვიყავი ქონების გადასახადის დეკლარანტი,
ხოლო მიმდინარე –––––––– წლისთვის ქონების გადასახადში საგადასახადო ვალდებულება არ
წარმომეშობა, ვინაიდან:
ვსარგებლობ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 205-ე მუხლით გათვალისწინებული ნორმით;
არ გამაჩნია დასაბეგრი ქონება;
სხვა შემთხვევა ––––––––––––––––––––––––––
(შესაბამისი უჯრა აღნიშნეთ „ V” ნიშნით)
შესაბამისად, მიმდინარე წლისათვის ჩემს მიერ ქონების გადასახადის წლიური დეკლარაცია
წარმოდგენილი არ იქნება.
შენიშვნა: საგადასახადო ორგანოს წარედგინება არა უგვიანეს საგადასახადო წლის 15 მაისისა.
გადასახადის
––––––––––––––––
გადამხდელის
________________________
(ხელმოწერა) (თარიღი)
საგადასახადო ორგანოს აღნიშვნა განცხადების წარდგენის შესახებ
(ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ)
განცხადება
წარდგენილია:

ფოსტი
თ

(შესაბამისი უჯრა აღნიშნეთ „ V” ნიშნით)

პირადა
დ

ელექტრონულად

წარდგენის თარიღი

რეგისტრაციის
ნომერი

საგადასახადო ორგანოს: ------------------------------------------------------------დასახელება
––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– ––––––––––––––––
(საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის სახელი, გვარი) (თანამდებობა) (ხელმოწერა)
კარი VI. მოსაკრებლები
თავი XXV. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი
მუხლი 93. აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის ნებართვის გაცემა (30.01.2012 N 36)
1. სამორინეს, სათამაშო აპარატების სალონის, აზარტული კლუბის, ტოტალიზატორის, ლოტოს, ბინგოს,
წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის ნებართვას გასცემს შემოსავლების სამსახური. (23.07.2012 N 267

გავრცელდეს 2012 წლის 1 მაისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე)
2. აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის ნებართვების გაცემა დასტურდება №VI-01, №VI-02,
№VI-03, №VI-04, №VI-05, №VI-06, №VI-061 დანართების ფორმის შესაბამისი სანებართვო მოწმობის გაცემით.

(23.07.2012 N 267 გავრცელდეს 2012 წლის 1 მაისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე)
3. ინფორმაცია გაცემული ნებართვის შესახებ შეიტანება უწყებრივ სანებართვო რეესტრში.

დანართი: №VI-01

შემოსავლების სამსახური
სამორინეს მოწყობის სანებართვო მოწმობა
№ 00–0/0000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ნებართვის მფლობელის დასახელება/სახელი, გვარი და საიდენტიფიკაციო ნომერი)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ობიექტის მისამართი)
უფლება ეძლევა კანონმდებლობით დადგენილი პირობების დაცვით მოაწყოს სამორინე.
ნებართვა მოქმედებს 20 –– წლის „ –––” –––––––––––––– ჩათვლით.
ნებართვა გაცემულია შემოსავლების სამსახურის –––––––––––––––––––––– 20 –– წლის „ –––”
–––––––––––––– № …… ბრძანების საფუძველზე.
ნებართვის მფლობელი ვალდებულია დაიცვას სანებართვო პირობები.
შემოსავლების სამსახური კანონმდებლობით დადგენილი წესით ახორციელებს კონტროლს ნებართვის
მფლობელის მიერ სანებართვო პირობების შესრულებაზე.
შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილი პირის --------------------------------------(სახელი, გვარი)
ხელმოწერა
ბ.ა.
დამკვეთი:

დამამზადებელი:
სფს-ს რეგისტრაციის №

დანართი: №VI-02

შემოსავლების სამსახური
ტოტალიზატორის მოწყობის სანებართვო მოწმობა
N 00–0/0000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ნებართვის მფლობელის დასახელება/სახელი, გვარი და საიდენტიფიკაციო ნომერი)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ობიექტის მისამართი)
უფლება ეძლევა კანონმდებლობით დადგენილი პირობების დაცვით მოაწყოს ტოტალიზატორი.
ნებართვა მოქმედებს 20 –– წლის „ –––” –––––––––––––– ჩათვლით.
ნებართვა გაცემულია შემოსავლების სამსახურის –––––––––––––––20 –– წლის „ –––” ––––––––––––––
N…… ბრძანების საფუძველზე.
ნებართვის მფლობელი ვალდებულია დაიცვას სანებართვო პირობები.
შემოსავლების სამსახური კანონმდებლობით დადგენილი წესით ახორციელებს კონტროლს ნებართვის
მფლობელის მიერ სანებართვო პირობების შესრულებაზე.
შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილი პირის --------------------------------------(სახელი, გვარი)
ხელმოწერა
დამკვეთი:
დამამზადებელი:
სფს-ს რეგისტრაციის N

ბ.ა.

დანართი: №VI-03

შემოსავლების სამსახური
სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის
სანებართვო მოწმობა
№ 00–0/0000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ნებართვის მფლობელის დასახელება/სახელი, გვარი და საიდენტიფიკაციო ნომერი)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ობიექტის მისამართი)
უფლება ეძლევა კანონმდებლობით დადგენილი პირობების დაცვით მოაწყოს სათამაშო აპარატების
სალონი.
ნებართვა მოქმედებს 20 –– წლის „ –––” –––––––––––––– ჩათვლით.
ნებართვა გაცემულია შემოსავლების სამსახურის ––––––––20 –– წლის „ –––” –––––N….. ბრძანების
საფუძველზე.
ნებართვის მფლობელი ვალდებულია დაიცვას სანებართვო პირობები.

შემოსავლების სამსახური კანონმდებლობით დადგენილი წესით ახორციელებს კონტროლს ნებართვის
მფლობელის მიერ სანებართვო პირობების შესრულებაზე.
შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილი პირის

-----------------------------------(სახელი, გვარი)

ხელმოწერა
დამკვეთი:
დამამზადებელი:
სფს-ს რეგისტრაციის N

ბ.ა.

დანართი: №VI-04

შემოსავლების სამსახური
ლოტოს მოწყობის სანებართვო მოწმობა
№ 00–0/0000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ნებართვის მფლობელის დასახელება/სახელი, გვარი და საიდენტიფიკაციო ნომერი)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ობიექტის მისამართი)
უფლება ეძლევა კანონმდებლობით დადგენილი პირობების დაცვით მოაწყოს ლოტო.
ნებართვა მოქმედებს 20 –– წლის „ –––” –––––––––––––– ჩათვლით.
ნებართვა გაცემულია შემოსავლების სამსახურის ––––––––––– 20 –– წლის „ –––” –––––––––––––– №….
ბრძანების საფუძველზე.
ნებართვის მფლობელი ვალდებულია დაიცვას სანებართვო პირობები.
შემოსავლების სამსახური კანონმდებლობით დადგენილი წესით ახორციელებს კონტროლს ნებართვის
მფლობელის მიერ სანებართვო პირობების შესრულებაზე.
შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილი პირის --------------------------------------(სახელი, გვარი)
ხელმოწერა
დამკვეთი:
დამამზადებელი:
სფს-ს რეგისტრაციის №

ბ.ა.

დანართი: №VI-05

შემოსავლების სამსახური
ბინგოს მოწყობის სანებართვო მოწმობა

№ 00–0/0000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ნებართვის მფლობელის დასახელება/სახელი, გვარი და საიდენტიფიკაციო ნომერი)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ობიექტის მისამართი)
უფლება ეძლევა კანონმდებლობით დადგენილი პირობების დაცვით მოაწყოს ბინგო.
ნებართვა მოქმედებს 20 –– წლის „ –––” –––––––––––––– ჩათვლით.
ნებართვა გაცემულია შემოსავლების სამსახურის –––––––––––- 20 –– წლის „ –––” –––––––––––––– N….
ბრძანების საფუძველზე.
ნებართვის მფლობელი ვალდებულია დაიცვას სანებართვო პირობები.
შემოსავლების სამსახური კანონმდებლობით დადგენილი წესით ახორციელებს კონტროლს ნებართვის
მფლობელის მიერ სანებართვო პირობების შესრულებაზე.
შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილი პირის ---------------------------------------(სახელი, გვარი)
ხელმოწერა
დამკვეთი:
დამამზადებელი:
სფს-ს რეგისტრაციის №

ბ.ა.

დანართი: №VI-06

შემოსავლების სამსახური
წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის
სანებართვო მოწმობა
№ 00–0/0000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ნებართვის მფლობელის დასახელება/სახელი, გვარი და საიდენტიფიკაციო ნომერი)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ობიექტის მისამართი)
უფლება ეძლევა კანონმდებლობით დადგენილი პირობების დაცვით მოაწყოს წამახალისებელი
გათამაშება.
ნებართვა მოქმედებს 20 –– წლის „ –––” –––––––––––––– ჩათვლით.
ნებართვა გაცემულია შემოსავლების სამსახურის –––––––––––––- 20 –– წლის „ –––” ––––––––––––––
№.......ბრძანების საფუძველზე.
ნებართვის მფლობელი ვალდებულია დაიცვას სანებართვო პირობები.
შემოსავლების სამსახური კანონმდებლობით დადგენილი წესით ახორციელებს კონტროლს ნებართვის
მფლობელის მიერ სანებართვო პირობების შესრულებაზე.
შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილი პირის --------------------------------------(სახელი, გვარი)
ხელმოწერა
დამკვეთი:

ბ.ა.

დამამზადებელი:
სფს-ს რეგისტრაციის №

დანართი №VI-061 (23.07.2012 N 267 გავრცელდეს 2012 წლის 1 მაისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ
ურთიერთობებზე)

შემოსავლების სამსახური
აზარტული კლუბის მოწყობის
სანებართვო მოწმობა
№ 00–0/0000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ნებართვის მფლობელის დასახელება/სახელი, გვარი და საიდენტიფიკაციო ნომერი)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ობიექტის მისამართი)

უფლება ეძლევა კანონმდებლობით დადგენილი პირობების დაცვით მოაწყოს აზარტული
კლუბი.
ნებართვა მოქმედებს 20 –– წლის „ –––” –––––––––––––– ჩათვლით.
ნებართვა გაცემულია შემოსავლების სამსახურის –––––––– 20 –– წლის „ –––” –––––N…..
ბრძანების საფუძველზე.
ნებართვის მფლობელი ვალდებულია დაიცვას სანებართვო პირობები.
შემოსავლების სამსახური კანონმდებლობით დადგენილი წესით
კონტროლს
ნებართვის მფლობელის მიერ სანებართვო პირობების შესრულებაზე.

ახორციელებს

შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილი პირის -----------------------------------(სახელი, გვარი)

ხელმოწერა

ბ.ა.

მუხლი 94. სანებართვო მოწმობის ფორმების დამზადება და შენახვა (30.01.2012 N 36)
მატერიალური ფორმის სანებართვო მოწმობის ფორმების დამზადების და მათი შენახვის ორგანიზებას
ახორციელებს შემოსავლების სამსახური „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონის
შესაბამისად.
მუხლი 95. სანებართვო მოწმობის გაცემა (30.01.2012 N 36)
1.
სანებართვო
მოწმობა
გაიცემა
შემოსავლების
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე.

სამსახურის

ინდივიდუალური

2. შემოსავლების სამსახურის მიერ სანებართვო მოწმობა შეიძლება გაიცეს მატერიალური ფორმით (გარდა
აზარტული კლუბის მოწყობის სანებართვო მოწმობისა) ან ელექტრონულად, შემოსავლების სამსახურის
ვებგვერდის “www.rs.ge" მეშვეობით. (23.07.2012 N 267 გავრცელდეს 2012 წლის 1 მაისიდან წარმოშობილ

სამართლებრივ ურთიერთობებზე)
3. ნებართვის მფლობელზე მატერიალური ფორმის სანებართვო მოწმობა გაიცემა
პირადობის
დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე.
4. ნებართვის მფლობელის წარმომადგენელზე მატერიალური ფორმის სანებართვო მოწმობა გაიცემა
მინდობილობისა და პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის შემთხვევაში.
მუხლი 96. სანებართვო მოწმობის დუბლიკატის გაცემა
1. მატერიალური ფორმის სანებართვო მოწმობის დაკარგვის ან დაზიანების შემთხვევაში, შემოსავლების
სამსახური გასცემს დუბლიკატს. (30.01.2012 N 36)
2. ნებართვის მფლობელმა სანებართვო მოწმობის დუბლიკატის მისაღებად უნდა წარმოადგინოს
შემდეგი საბუთები:
ა) განცხადება, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 78-ე მუხლში მითითებული
მოთხოვნების შესაბამისად;
ბ) სანებართვო მოწმობის დუბლიკატის მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.
3. გაცემულ დუბლიკატს დაესმება შტამპი აღნიშვნით „დუბლიკატი”.
4. ნებართის გამცემს დუბლიკატის გაცემის შესახებ ინფორმაცია შეაქვს უწყებრივ სანებართვო
რეესტრში გადაწყვეტილების მიღებიდან 2 დღის ვადაში.
მუხლი 97. გამოსაყენებლად უვარგისი ფორმების ჩამოწერა
1. გამოსაყენებლად უვარგისი მატერიალური ფორმის სანებართვო მოწმობის ფორმების ჩამოწერა
შეიძლება: (30.01.2012 N 36)
ა) შევსების დროს დაშვებული შეცდომის გამო;
ბ) ფორმების ფიზიკური დაზიანების გამო.
2. გამოსაყენებლად უვარგისი ფორმები ჩამოიწერება ჩამოწერის აქტის ( №VI-07 დანართი) მიხედვით.

დანართი: №VI-07
გამოსაყენებლად უვარგისი სანებართვო მოწმობის ფორმების
ჩამოწერის აქტი
№------„ ––––” „ –––––––––––” 200 წელი
№
საქმის დასახელება
რაოდენობა
ფორმის ექსკლუზიური ნომერი
1
2
3
4

ხელმოწერით ვადასტურებთ აქტის მიხედვით წარმოდგენილი უვარგისი ფორმების ჩამოწერის
სისწორეს.
სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელი –––––––––––––––––– –––––––––––––
(სახელი, გვარი)
(ხელმოწერა)
ფორმების აღრიცხვა-ანგარიშგებაზე
პასუხისმგებელი პირი –––––––––––––––––– –––––––––––––
(სახელი, გვარი) (ხელმოწერა)
3. გამოსაყენებლად უვარგისი მატერიალური ფორმის სანებართვო მოწმობის ფორმების უტილიზაცია
ხორციელდება „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად. (30.01.2012 N 36)

მუხლი 98. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშნები (30.01.2012 N 36)
1. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშანში იგულისხმება თამაშობის მოწყობისას სამორინეს
მაგიდის, კლუბის მაგიდის, სათამაშო აპარატისათვის და აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობის მოწყობის
ნებართვით ორგანიზებული ობიექტის გარეთ განთავსებული, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით
მოწყობილი აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობის თითოეულ სალაროზე ელექტრონულად გაცემული
ნიშნები, რომლებიც ადასტურებს მოსაკრებლის გადახდას და თამაშობის ორგანიზატორის უფლებას
თამაშობის მოწყობის ადგილებში სამორინეს მაგიდის, კლუბის მაგიდის, სათამაშო აპარატის დადგმასა და
სალაროს მოწყობაზე. (23.07.2012 N 267 გავრცელდეს 2012 წლის 1 მაისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ

ურთიერთობებზე)

(1. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშანში იგულისხმება თამაშობის მოწყობისას სამორინის
მაგიდისთვის, კლუბის მაგიდისთვის, სათამაშო აპარატისთვის, სისტემურ-ელექტრონული ფორმის
თამაშობისთვის და აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობის მოწყობის ნებართვით ორგანიზებული
ობიექტის გარეთ განთავსებული, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი აზარტული ან/და
მომგებიანი თამაშობის თითოეულ სალაროზე ელექტრონულად გაცემული ნიშნები, რომლებიც ადასტურებს
მოსაკრებლის გადახდას და თამაშობის ორგანიზატორის უფლებას თამაშობის მოწყობის ადგილებში
სამორინის მაგიდების, კლუბის მაგიდების, სათამაშო აპარატების დადგმაზე, ასევე სისტემურ-ელექტრონული
ფორმით თამაშობის ან/და სალაროების მოწყობაზე. (6.08.2012 N 316 ამოქმედდეს 2012 წლის 1
ოქტომბრიდან))
2. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშანი უნდა შეიცავდეს:
ა) სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის ობიექტების მიხედვით მინიჭებულ ნუმერაციის ველს (დიაპაზონს),
რომლის ფარგლებშიც გაიცემა მოსაკრებლის გადახდის ნიშნები;
ბ) მოსაკრებლით დაბეგვრის პერიოდს.
3. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშანში აღინიშნება სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის
ობიექტის განმსაზღვრელი შესაბამისი ინდექსი.
დანართი №VI-08 ამოღებულია (30.01.2012 N 36)

მუხლი 99. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშნების გაცემა (30.01.2012 N 36)
1. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშნის შესაძენად, მოსაკრებლის გადამხდელი
შემოსავლების სამსახურში ელექტრონული ფორმით წარადგენს განაცხადს მოსაკრებლის გადახდის ნიშნის
გაცემის მოთხოვნით.
2. განაცხადში მიეთითება მოქმედი სამორინეს მაგიდის, კლუბის მაგიდის, სათამაშო აპარატის ან
აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობის მოწყობის ნებართვით ორგანიზებული ობიექტის გარეთ
განთავსებული, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობის
სალაროს რაოდენობა. განაცხადს უნდა დაერთოს სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის
დამადასტურებელი დოკუმენტი. (23.07.2012 N 267 გავრცელდეს 2012 წლის 1 მაისიდან წარმოშობილ

სამართლებრივ ურთიერთობებზე)

(2. განაცხადში მიეთითება მოქმედი სამორინის მაგიდების, კლუბის მაგიდის, სათამაშო აპარატის,
აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობის მოწყობის ნებართვით ორგანიზებული ობიექტის გარეთ
განთავსებული, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობის
სალაროს რაოდენობა ან სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოსაწყობი თამაშობა. განაცხადს უნდა
დაერთოს სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი. (6.08.2012 N 316
ამოქმედდეს 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან))
3. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდა ხდება მოსაკრებლის დაბეგვრის ობიექტის ფაქტობრივი
განთავსების ტერიტორიაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ დადგენილი სათამაშო
ბიზნესის მოსაკრებლის განაკვეთის მიხედვით.
4. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშნის შეძენა მოსაკრებლის გადამხდელის მიერ ხდება
ყოველი საანგარიშო პერიოდის (კვარტალის) დაწყებამდე, წინა კვარტალის განმავლობაში.

5. თუ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადამხდელი საქმიანობას ანახლებს საანგარიშო პერიოდის
(კვარტალის) განმავლობაში ან საანგარიშო პერიოდის (კვარტალის) განმავლობაში გადამხდელს ემატება
დაბეგვრის ახალი ობიექტი, მაშინ მოსაკრებლის გადახდის ნიშანი გაიცემა მიმდინარე საანგარიშო
კვარტალზე, ამასთან მოსაკრებელი საანგარიშო პერიოდზე გადაიხდება სრულად.
6. თუ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადამხდელი ნებართვას იღებს საანგარიშო პერიოდის
(კვარტალის) განმავლობაში, მაშინ მოსაკრებლის გადახდის ნიშანი გაიცემა მიმდინარე საანგარიშო
კვარტალზე, ხოლო მოსაკრებელი საანგარიშო პერიოდზე გადაიხდება მოსაკრებლის გადახდის ნიშნის
გაცემის მოთხოვნის შესახებ განცხადების შემოტანიდან დარჩენილი დღეების პროპორციულად. (6.08.2012 N

316)
7. თუ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადამხდელი საანგარიშო პერიოდის (კვარტალის) განმავლობაში
ახორციელებს ობიექტის ადგილმდებარეობის ცვლილებას იმ ტერიტორიაზე, სადაც დადგენილია სათამაშო
ბიზნესის მოსაკრებლის განსხვავებული (მეტი) განაკვეთი, ობიექტის ადგილმდებარეობის ცვლილებიდან 5
სამუშაო დღეში გადაიხდება მოსაკრებლის განსხვავებული ოდენობა. (6.08.2012 N 316)
მუხლი 100. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშნების აღრიცხვა (30.01.2012 N 36)
შემოსავლების სამსახურის მიერ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადამხდელზე გაცემული სათამაშო
ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშნების აღრიცხვა წარმოებს ელექტრონულად.

დანართი №VI–09 ამოღებულია (30.01.2012 N 36)
დანართი: №VI-10 ამოღებულია (30.01.2012 N 36)
მუხლი 101. ამოღებულია (30.01.2012 N 36)
მუხლი 102. ამოღებულია (30.01.2012 N 36)
მუხლი 103. მოსაკრებლის უმოქმედო ობიექტების დალუქვა
1. სარეზერვო სამორინეს მაგიდის, კლუბის მაგიდის და სათამაშო აპარატის დალუქვა ხდება იმ ფორმით,
რომელიც გამორიცხავს ლუქის დაზიანების გარეშე მათი გამოყენების (ექსპლუატაციის) შესაძლებლობას.

(23.07.2012 N 267 გავრცელდეს 2012 წლის 1 მაისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე)
2. მოსაკრებლით დაბეგვრის უმოქმედო ობიექტს (სამორინეს მაგიდას, კლუბის მაგიდასა და სათამაშო
აპარატს) ლუქავს შემოსავლების სამსახური შესაბამისი აქტის საფუძველზე. (23.07.2012 N 267 გავრცელდეს

2012 წლის 1 მაისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე)
3. დალუქულ ობიექტებზე ლუქს ხსნის შემოსავლების სამსახური მოსაკრებლის გადამხდელის
მოთხოვნით. ლუქის ახსნა ხდება შესაბამისი აქტის საფუძველზე. (1.03.2011 N 115)
4. სამორინეს მაგიდა, კლუბის მაგიდა და სათამაშო აპარატი, რომელიც ითვლება სარეზერვოდ და არ არის
დალუქული, გატანილი უნდა იქნეს სათამაშო დარბაზიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი ითვლება
მოქმედად და მასზე გადახდილი უნდა იქნეს სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი არსებული წესის
შესაბამისად.
(23.07.2012 N 267 გავრცელდეს 2012 წლის 1 მაისიდან წარმოშობილ სამართლებრივ

ურთიერთობებზე)
5. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშნის გარეშე და დაზიანებული ლუქისა ან
დაულუქავი დაბეგვრის ობიექტების არსებობის შემთხვევაში, მოსაკრებლის გადამხდელის მიმართ
გამოიყენება საგადასახადო კოდექსის 276–ე მუხლით განსაზღვრული სანქცია.
მუხლი 104. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის დეკლარაცია
პირი, რომელსაც წარმოეშობა სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის დეკლარირების ვალდებულება,
შესაბამის საგადასახადო ორგანოს ყოველკვარტალურად წარუდგენს დეკლარაციას №VI-11 დანართის
ფორმით.

დანართი: №VI-11

მუხლი 105.
სათამაშო
ბიზნესის მოსაკრებლის დეკლარაციის შევსება
1. დეკლარაციის პირველ ნაწილში აისახება ინფორმაცია მოსაკრებლის გადამხდელის რეკვიზიტის,
დეკლარაციის ტიპის (პირველადი/შესწორებული) და საანგარიშო პერიოდის შესახებ.
2. დეკლარაციის ყველა გვერდზე მიეთითება გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი. ამასთან,
დეკლარაციაში ასახული მონაცემების უტყუარობა და სისრულე ხელმოწერით დასტურდება მოსაკრებლის
გადამხდელის მიერ თარიღის (რიცხვი, თვე, წელი) მითითებით.
3. დეკლარაციის II ნაწილი ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ და აისახება ინფორმაცია საგადასახადო
ორგანოში დეკლარაციის წარდგენისა და რეგისტრაციის შესახებ.

4. დეკლარაციის III ნაწილის:
ა) მე-2 სვეტში მიეთითება წამახალისებელი გათამაშების ან/და სისტემურ-ელექტრონული ფორმის
თამაშობის დასახელება. იმ შემთხვევაში, თუ მოსაკრებლის გადამხდელი ერთდროულად უკეთებს
ორგანიზებას რამდენიმე გათამაშებას, დეკლარაციაში თითოეული წამახალისებელი გათამაშება აისახება
ცალკე სტრიქონზე.

(ა) მე-2 სვეტში მიეთითება წამახალისებელი გათამაშების დასახელება. იმ შემთხვევაში, თუ მოსაკრებლის
გადამხდელი ერთდროულად უკეთებს ორგანიზებას რამდენიმე გათამაშებას, დეკლარაციაში თითოეული
წამახალისებელი გათამაშება აისახება ცალკე სტრიქონზე. (6.08.2012 N 316 ამოქმედდეს 2012 წლის 1

ოქტომბრიდან))
ბ) მე-3 სვეტში ანალოგიური წესით მიეთითება წამახალისებელი გათამაშების, საპრიზო ფონდის
ოდენობა.
გ) მე-4 სვეტში აისახება წამახალისებელი გათამაშების პერიოდის დასასრული.
დ) მე-5 სვეტში წამახალისებელი გათამაშების ორგანიზატორი ასახავს მონაცმებს საანგარიშო
კვარტალში გათამაშებული საპრიზო ფონდის შესახებ.
ე) მე-6 სვეტს ავსებს მხოლოდ წამახალისებელი გათამაშების მომწყობი და უთითებს გაუთამაშებელი
საპრიზო ფონდის დარჩენილ თანხას.
ვ) მე-7 სვეტში მიეთითება წამახალისებელ გათამაშებაზე (%-ში) ან/და სისტემურ-ელექტრონული
ფორმის თამაშობაზე (ლარებში) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ დადგენილი
მოსაკრებლის განაკვეთი.
ზ) მე-8 სვეტში აისახება მოსაკრებლის თანხა ლარებში. სისტემურ-ელექტრონული ფორმის თამაშობის
შემთხვევაში, მოსაკრებლის თანხა ტოლია მე-7 სვეტში აღნიშნული თანხისა (სვ.7=სვ.8). ხოლო,
წამახალისებელი გათამაშების შემთხვევაში, იგი განისაზღვრება საანგარიშო კვარტალში გათამაშებული
საპრიზო ფონდის (თანხის) გამრავლებით მოსაკრებლის განაკვეთზე (სვ.5Xსვ.7). ამასთან, ბოლო
საანგარიშო კვარტალში მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვრება საპრიზო ფონდის ნარჩენი ღირებულების
(თანხის) გამრავლებით მოსაკრებლის განაკვეთზე (სვ.5+სვ.6)Xსვ.7.

(

ვ) მე-7 სვეტში მიეთითება თითოეულ წამახალისებელ გათამაშებაზე დადგენილი სათამაშო ბიზნესის
მოსაკრებლის განაკვეთი (%-ებში);(6.08.2012 N 316 ამოქმედდეს 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან)
ზ) მე-8 სვეტში აისახება მოსაკრებლის თანხა ლარებში. იგი განისაზღვრება საანგარიშო კვარტალში
გათამაშებული საპრიზო ფონდის (თანხის) გამრავლებით მოსაკრებლის განაკვეთზე (სვ.5Xსვ.7). ამასთან,
ბოლო საანგარიშო კვარტალში მოსაკრებლის ოდენობა განისაზღვრება საპრიზო ფონდის ნარჩენი
ღირებულების (თანხის) გამრავლებით მოსაკრებლის განაკვეთზე (სვ.5+სვ.6)Xსვ.7. (6.08.2012 N 316

ამოქმედდეს 2012 წლის 1 ოქტომბრიდან))
თავი XXVI
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი
მუხლი 106. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გაანგარიშება
ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გადამხდელი მოსაკრებლის გაანგარიშებას
შესაბამის საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს №VI-12 დანართის ფორმით.

შენიშვ
ნა:
1) წელი – მიეთითება ის წელი, რომლის მიხედვითაც ხდება გაანგარიშების წარდგენა.
2) საანგარიშო პერიოდი:
ა) თუ საანგარიშო პერიოდი არის თვე, მიეთითება იმ თვის რიგითი ნომერი, რომლის გაანგარიშებასაც
წარადგენს გადამხდელი. მაგალითად: თუ გაანგარიშება არის მარტის თვის, საანგარიშო პერიოდში
მიეთითება „ თვე“–03, დანარჩენი სტრიქონები (კვარტალი, 6 თვე) არ ივსება;
ბ) თუ საანგარიშო პერიოდი, რომლის მიხედვითაც არის წარდგენილი გაანგარიშება არის კვარტალის,
მიეთითება შესაბამისი კვარტლის ნომერი (I, II, III ან IV). მაგალითად: გაანგარიშება არის III კვარტალის,
შესაბამის სტრიქონში მიეთითება „ კვარტალი“ III, დანარჩენი სტრიქონები (თვე, 6 თვე) არ ივსება.
გ) თუ საანგარიშო პერიოდი 6-თვიანია (იმ სასარგებლო წიაღისეულზე, რომლის მოპოვების (ან წიაღით
სარგებლობის) ლიცენზიით პირდაპირ არის განსაზღვრული მოსაპოვებელი სასარგებლო წიაღისეულის
ჯამური, წლიური მაქსიმალური ან დღიური ოდენობა), მაშინ მასში იწერება 6-თვიანი პერიოდის
დასაწყისი და დასასრული. მაგალითად: თუ გაანგარიშება მოიცავს 2010 წლის 13 თებერვლიდან 2010 წლის
13 აგვისტომდე პერიოდს, შესაბამის სტრიქონში იწერება „6 თვე“ „ 02.10-08.10“, დანარჩენი სტრიქონები
(თვე, კვარტალი) არ ივსება.
3) ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გადამხდელი მოსაკრებლის
გაანგარიშებას წარუდგენეს საგადასახადო ორგანოს და იხდის კუთვნილ მოსაკრებელს:
ა) სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის – შესაბამისი წლის 1
დეკემბრამდე;
ბ) ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის – რესურსების ბუნებიდან ამოღების
(მოჭრის) მომდევნო თვის 15 რიცხვის ჩათვლით, მაგრამ არა უგვიანეს ტყიდან მათი ტრანსპორტირებისა;
ამასთან, პირებს, რომლებიც ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში სისტემატიურად (ყოველდღიურად)
ახდენენ ზემოაღნიშნული რესურსების გარემოდან ამოღებას, შეუძლიათ წინასწარ წარადგინონ
მოსაკრებლის გაანგარიშება თვის მოსალოდნელი მოსაპოვებელი რესურსების მოცულობების მიხედვით,
რომელიც შემდგომში ექვემდებარება შესაბამისი სასაქონლო ზედნადებით განაშთვას;
გ) სპეციალური ჭრის შედეგად ამოღებული მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის –
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ მიღებული მერქნული რესურსების
შემძენისთვის გადაცემამდე.
დ) მინერალური წყლებითა და მიწისქვეშა მტკნარი ჩამოსასხმელი წყლებით სარგებლობისათვის –
სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების (ან წიაღით სარგებლობის) ლიცენზიის მიღების შემდეგ, არა

უგვიანეს ყოველი კვარტალის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა ამ პერიოდის განმავლობაში ლიცენზიით
განსაზღვრული წლიური ოდენობის მიხედვით თანაბარ ნაწილებად;
ე) სასარგებლო წიაღისეულით (გარდა მინერალური წყლებით, მიწისქვეშა მტკნარი ჩამოსასხმელი
წყლებით და ნახშირორჟანგით) სარგებლობისათვის – სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების (ან წიაღით
სარგებლობის) ლიცენზიის მიღების შემდეგ (იმ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების (ან წიაღით
სარგებლობის) ლიცენზიაზე, რომლითაც პირდაპირ არის განსაზღვრული მოსაპოვებელი სასარგებლო
წიაღისეულის ჯამური, წლიური მაქსიმალური ან დღიური ოდენობა) – 6 თვეში ერთხელ, მაგრამ არა
უგვიანეს მე-6 თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა;
ვ) ნახშირორჟანგით (გაზი CO2) სარგებლობისათვის – სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების (ან
წიაღით სარგებლობის) ლიცენზიის მიღების შემდეგ, ყოველთვიურად, არა უგვიანეს საანგარიშოს
მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, ამ პერიოდის განმავლობაში ლიცენზიით განსაზღვრული ყოველდღიური
ლიმიტის ოდენობით;
ზ) შავ ზღვაში თევზჭერის ლიცენზიის მფლობელის მიერ თევზის რესურსებით სარგებლობისათვის –
არა უგვიანეს ყოველი წლის 15 ივლისისა;
თ) სხვა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის – არა უგვიანეს საანგარიშო პერიოდის მომდევნო
თვის 15 რიცხვისა.
ი) „ დ“ – „ ზ“ პუნქტებში მოცემული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის
გადამხდელს უფლება აქვს არ წარადგინოს გაანგარიშება, თუ მის მიერ გაანგარიშება წარდგენილია და
მომდევნო საანგარიშო პერიოდების მიხედვით არ იცვლება ლიცენზიით განსაზღვრული მოსაკრებლის
ობიექტის ოდენობა.
მუხლი 107. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გაანგარიშების შევსება
1) პირველ სვეტში აისახება იმ დასაბეგრი ობიექტის დასახელება, რომელზეც ხდება მოსაკრებლის
გადახდა.
2) მე-2 სვეტში აისახება ზომის ერთეული ბუნებრივი რესურსების სახეობათა მიხედვით, რომლითაც
განისაზღვრება მოსაკრებლის ობიექტის ოდენობა (გრამი, კილოგრამი, ტონა, კუბური მეტრი);
3) მე-3 სვეტში ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გადამხდელი ასახავს
გარემოდან ამოღებული/ამოსაღები (მოპოვებული/მოსაპოვებელი) ბუნებრივი რესურსების მოცულობას
(რაოდენობას), კერძოდ:
ა) სოფლის მეურნეობაში გამოყენებულ წყალზე – წლის განმავლობაში გამოყენებული წყლის
მოცულობა;
ბ) ტყის ფონდის მერქნულ რესურსებზე – თვის განმავლობაში ბუნებიდან ამოღებული რესურსების
ოდენობა;
გ) მინერალურ წყლებსა და მიწისქვეშა მტკნარ ჩამოსასხმელ წყლებზე – კვარტალის განმავლობაში
ლიცენზიით განსაზღვრული ოდენობა (წლიური ოდენობის 1/4);
დ) იმ სასარგებლო წიაღისეულზე, რომლის მოპოვების (ან წიაღით სარგებლობის) ლიცენზიით
პირდაპირ არის განსაზღვრული მოსაპოვებელი სასარგებლო წიაღისეულის ჯამური, წლიური
მაქსიმალური ან დღიური ოდენობა) (გარდა მინერალური წყლებით, მიწისქვეშა მტკნარი ჩამოსასხმელი
წყლებით და ნახშირორჟანგისა) – 6 თვის განმავლობაში ლიცენზიით განსაზღვრული ოდენობა (წლიური
ოდენობის 1/2);
ე) ნახშირორჟანგზე (გაზი CO2) – ლიცენზიით დადგენილი ყოველდღიური ლიმიტის შესაბამისად
განსაზღვრული თვიური ოდენობა;
ვ) შავ ზღვაში თევზჭერაზე – თევზჭერის ყოველწლიური კვოტიდან თევზჭერის ლიცენზიით
განსაზღვრული პროცენტის შესაბამისად მოსაპოვებელი თევზის რესურსის სრული ოდენობა;
ზ) სხვა ბუნებრივ რესურსებზე – თვის განმავლობაში ფაქტობრივად მოპოვებული ბუნებრივი
რესურსის მოცულობა (ოდენობა).
4) მე-4 სვეტში აისახება ბუნებრივი რესურსის ის მოცულობა (რაოდენობა), რომელიც არ ექვემდებარება
მოსაკრებლის გადახდას.
5) მე-5 სვეტში აისახება მოსაკრებლის გადახდას დაქვემდებარებული ბუნებრივი რესურსის მოცულობა
(რაოდენობა) (სვტ.3 – სვტ.4).

6) მე-6 სვეტში აისახება მოსაკრებლის ის განაკვეთი, რომელიც კონკრეტულად განსაზღვრულია პირველ
სვეტში მოცემული მოსაკრებლის გადახდას დაქვემდებარებული თითოეული ობიექტისათვის.
7) მე-7 სვეტში აისახება მე-5 და მე-6 სვეტებში მოცემული სიდიდეების ნამრავლი.
8) მე-8 სვეტში აისახება მე-7 სვეტში მოცემული გადახდას დაქვემდებარებული მოსაკრებლის თანხების
ჯამი.
კარი VII (11.08.2011 N 435)
ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადი
მუხლი 108. ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელი (11.08.2011 N 435)
1. ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელი შესაძლებელია იყოს ფიზიკური პირი, თუ:
ა) იგი ახორციელებს „საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის „სეკ 001-2004 „ეკონომიკური
საქმიანობის სახეების“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების მინისტრის 2004
წლის 22 დეკემბრის №1-1-/282 ბრძანებით დამტკიცებული ეკონომიკური საქმიანობის სახეების
კლასიფიკატორის (შემდგომში – კლასიფიკატორი) 55.2 კოდით გათვალისწინებულ საქმიანობას, კერძოდ, მის
საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ადგილის მოკლე ვადით გაცემას;
ბ) მას იჯარით აქვს გაცემული მის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ადგილი და მოიჯარე
ახორციელებს კლასიფიკატორის 55.2 კოდით გათვალისწინებულ საქმიანობას, კერძოდ, მეიჯარის კუთვნილი
საცხოვრებელი ადგილის მოკლე ვადით გაცემას.
2. ფიზიკური პირი ფიქსირებულ საშემოსავლო გადასახადზე გადასასვლელად უნდა აკმაყოფილებდეს
შემდეგ პირობებს:
ა) ნებაყოფლობით არ უნდა იყოს რეგისტრირებული დღგ-ის გადამხდელად;
ბ) ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საქმიანობის ნაწილში ნებისმიერი უწყვეტი 12
კალენდარული თვის განმავლობაში მის მიერ განხორციელებული ოპერაციების საერთო თანხა არ უნდა
აღემატებოდეს 100 000 ლარს.
3. საცხოვრებელი ადგილის მოკლე ვადით გაცემის მომსახურება შეიძლება მოიცავდეს მომსახურების იმ
სახეებს, რომლებიც ცალკე არ ანაზღაურდება და შედის საცხოვრებელი ადგილის მოკლე ვადით გაცემის
მომსახურების ღირებულებაში.
მუხლი 109. ფიქსირებულ საშემოსავლო გადასახადზე გადასვლის პირობები (11.08.2011 N 435)
1. გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირის ფიქსირებულ საშემოსავლო
გადასახადზე გადასვლა ხორციელდება ამ პირის მიერ საგადასახადო ორგანოსათვის განცხადებით (დანართი
№VII-01) მიმართვის საფუძველზე.
2. ფიზიკური პირი, რომელიც არ იმყოფება საგადასახადო აღრიცხვაზე, მისი საგადასახადო აღრიცხვაზე
აყვანისა და ფიქსირებულ საშემოსავლო გადასახადზე გადასვლის მიზნით შესაბამისი განცხადებებით
(დანართი №I-01 და დანართი №VII-01) მიმართავს საგადასახადო ორგანოს.
3. თუ ფიზიკური პირი აკმაყოფილებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 159-ე მუხლის მე-2
ნაწილით დადგენილ დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების პირობებს, მას შეუძლია მიმართოს
საგადასახადო ორგანოს დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმებისა და ფიქსირებულ საშემოსავლო
გადასახადზე გადასვლის მოთხოვნით. აღნიშნულ შემთხვევაში, მიუხედავად ფიქსირებულ საშემოსავლო
გადასახადაზე გადასვლისა, პირი ვალდებულია შეასრულოს დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის
გაუქმებასთან დაკავშირებული საგადასახადო ვალდებულებები საქართველოს საგადასახადო კოდექსის
შესაბამისად.
4. საგადასახადო ორგანო ფიზიკური პირის მიერ წარდგენილ განცხადებას განიხილავს 3 სამუშაო დღის
ვადაში და ამავე ვადაში აცნობებს გადასახადის გადამხდელს განცხადების დაკმაყოფილების ან
დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ. განცხადების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, საგადასახადო
ორგანო გასცემს დანართი №VII-02-ით დადგენილი ფორმის შესაბამის სერტიფიკატს.
5. ფიზიკურ პირს ფიქსირებულ საშემოსავლო გადასახადზე გადასვლაზე უარი ეთქმება, თუ:
ა) არ აკმაყოფილებს ამ ინსტრუქციის 108-ე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს;
ბ) განცხადება არასრულყოფილად არის შევსებული.
მუხლი 110. დაბეგვრისა და საგადასახადო ანგარიშგების წესი
1. ფიზიკური პირისათვის ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტად განიხილება
მოკლე ვადით გაცემისათვის განკუთვნილი საცხოვრებელი ადგილის ფართობი.

2. ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი განისაზღვრება დაბეგვრის ობიექტის (ოთახის)
მიხედვით და შეადგენს კალენდარულ თვეში 10 ლარს 1 კვადრატულ მეტრზე. დაბეგვრის ობიექტის
ადგილმდებარეობის ან/და სეზონურობის გათვალისწინებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს
შუამდგომლობის საფუძველზე, საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია შეამციროს ან/და გაზარდოს
ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი.
3. ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის პერიოდი, გადასახადის გადამხდელის
სურვილისამებრ, შეიძლება მოიცავდეს როგორც სრულ კალენდარულ წელს, ასევე ერთ ან მეტ კალენდარულ
თვეს, რომელიც შესაძლოა არ იყოს უწყვეტი.
4. ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადი გაიანგარიშება საკუთრებაში არსებული მოკლე ვადით
გაცემისათვის განკუთვნილი საცხოვრებელი ადგილის ფართობის (კვ.მ) მიხედვით, რომელიც კალენდარული
თვეების შესაბამისად, შესაძლებელია, იყოს განსხვავებული.
5. ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადი გაიანგარიშება თითოეულ თვეზე დაბეგვრის ობიექტის
მიხედვით და გადასახადის გადახდა ხორციელდება კვარტალში ერთხელ, არა უგვიანეს განცხადებაში
მითითებული თვის/თვეების შესაბამისი კვარტალის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, განცხადებით მიმართვის
დღისათვის მოქმედი განაკვეთის შესაბამისად.
6. საგადასახადო ორგანოს მიერ ფიქსირებულ საშემოსავლო გადასახადზე გადასვლის თაობაზე
განცხადების დაკმაყოფილებისა და შესაბამისი სერტიფიკატის გაცემის შემთხვევაში, ფიზიკური პირის
ფიქსირებულ საშემოსავლო გადასახადზე გადასვლის თაობაზე განცხადება წარმოადგენს გაანგარიშებას და
მასში მითითებული დაბეგვრის პერიოდისათვის ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადის თანხის
დარიცხვის საფუძველს. დარიცხული თანხების შესახებ გადასახადის გადამხდელს ეგზავნება შეტყობინება
არა უგვიანეს შესაბამისი კვარტალის ბოლო დღისა.
7. გადასახადის გადამხდელი უფლებამოსილია საანგარიშო თვის დადგომამდე მიმართოს საგადასახადო
ორგანოს ცვლილების მოთხოვნით, რის შემდეგაც დარიცხვა უნდა განხორციელდეს შემდგომ წარდგენილ
განცხადებაში დაფიქსირებული მონაცემების შესაბამისად. მოცემულ შემთხვევაში გადამხდელზე გაიცემა
ახალი სერტიფიკატი, ხოლო ძველი სერტიფიკატი ექვემდებარება საგადასახადო ორგანოსათვის დაბრუნებას.
8. დარიცხული ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადი შესაბამისი საანგარიშო თვის დადგომის შემდეგ
გადაანგარიშებას არ ექვემდებარება.
9. იმ შემთხვევაში, თუ ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირი ახდენს
განცხადებაში დაფიქსირებულ ფართზე მეტი ფართის გაცემას, იგი ვალდებულია წინასწარ აცნობოს
საგადასახადო ორგანოს შემოსავლის ამ ნაწილზე საშემოსავლო გადასახადის საერთო წესით დაბეგვრის
თაობაზე.
10. ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირი ნებისმიერი სხვა
საქმიანობიდან მიღებულ შემოსავლებზე დაიბეგრება საერთო წესით.
11. ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის პერიოდში:
ა) ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახდის გადამხდელი ფიზიკური პირი აღნიშნული საქმიანობიდან
მიღებულ შემოსავალზე საგადასახადო ორგანოს არ წარუდგენს საშემოსავლო გადასახადის შესახებ
დეკლარაციას;
ბ) ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ადგილის მოკლე ვადით გაცემასთან დაკავშირებით
დაქირავებული პირი თავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადისაგან, ხოლო საცხოვრებელი ადგილის
მოკლე ვადით გამცემი პირი – საგადასახადო აგენტის ვალდებულებისაგან;
გ) ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში, საშემოსავლო გადასახადზე საქართველოს
საგადასახადო კოდექსით დადგენილი საგადასახადო შეღავათები არ გაითვალისწინება;
დ) ფიზიკური პირი ამ საქმიანობის ნაწილში თავისუფლდება საკონტროლო-სალარო აპარატის
გამოყენების ვალდებულებისგან;
ე) ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ადგილის მოკლე ვადით გაცემა დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციად არ
განიხილება.
12. თუ ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის პერიოდში ფიქსირებული საშემოსავლო
გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი გაცემულია იჯარით და მოიჯარე ახორციელებს ამ ქონების იმავე სახის
საქმიანობაში გამოყენებას:
ა) მოიჯარე საცხოვრებელი ადგილის მოკლე ვადით გაცემით მიღებული შემოსავლის მიხედვით
გათავისუფლებულია მოგების/საშემოსავლო გადასახადებისაგან;

ბ) მოიჯარის მიერ საცხოვრებელი ადგილის მოკლე ვადით გაცემასთან დაკავშირებით დაქირავებული
პირი თავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადისაგან, შესაბამისად, მოიჯარე – საგადასახადო აგენტის
ვალდებულებისაგან;
გ) მოიჯარე საქმიანობის ამ ნაწილში თავისუფლდება საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების
ვალდებულებისგან.
მუხლი 111. ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო კონტროლი
საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელის მიმართ
განახორციელოს მიმდინარე საგადასახადო კონტროლის ღონისძიებები.
მაგალითი 1:
გიორგი აპირებს მის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ადგილების მოკლე ვადით გაცემას ქ.
ბათუმსა და ბორჯომში. ფიქსირებულ საშემოსავლო გადასახადზე გადასვლის მიზნით მას შეუძლია
განცხადებით (დანართი №VII-01) მიმართოს საგადასახადო ორგანოს და განცხადებაში მიუთითოს ორივე
მისამართი.
მაგალითი 2:
გიორგი, რომელიც არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლის მონაწილე
საქართველოს მოქალაქე, ახორციელებს საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ადგილის მოკლე ვადით
გაცემას. მან 2011 წლის 10 აგვისტოს მიმართა საგადასახადო ორგანოს ფიქსირებულ საშემოსავლო
გადასახადზე გადასვლის მიზნით. განცხადებაში მიუთითა, რომ სურს 100 კვ.მ საკუთრებაში არსებული
საცხოვრებელი ადგილის ფართობის მოკლე ვადით გაცემა 2011 წლის ივლისის, აგვისტოს და ოქტომბრის
თვეებში.
საგადასახადო ორგანომ 3 დღის ვადაში განიხილა და დააკმაყოფილა განცხადება, რის შედეგადაც გაიცა
ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადის სერტიფიკატი.
გიორგიმ ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადი უნდა გადაიხადოს 100 კვ.მ ფართობის მიხედვით
კვარტალში ერთხელ არა უგვიანეს 15 ოქტომბრისა (100 კვ.მ X 10 ლარი X 2 თვე (ივლისი, აგვისტო) = 2000
ლარი) და არა უგვიანეს 15 იანვრისა (100 კვ.მ X 10 ლარი X 1 თვე (ოქტომბერი) = 1000 ლარი).
ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ გიორგი არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის
ბრძოლის მონაწილე, მასზე ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში, საშემოსავლო გადასახადზე
საგადასახადო კოდექსით დადგენილი შეღავათი არ გაითვალისწინება.
მაგალითი 3:
გიორგი ახორციელებს საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ადგილის მოკლე ვადით გაცემას. ამასთან,
აღნიშნულ საქმიანობასთან დაკავშირებით დაქირავებულ პირს – დავითს, რომელიც არ იმყოფება
საგადასახადო აღრიცხვაზე, უნაზღაურებს ხელფასს თვეში 200 ლარს.
გიორგის აღნიშნულ განაცემზე საგადასახადო აგენტის ვალდებულება არ წარმოეშვება. ამასთან, დავითის
მიერ მიღებული შემოსავალი თავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადისაგან.
მაგალითი 4:
პირობები იგივეა, რაც მე-2 მაგალითში.
გიორგიმ 2011 წლის 15 აგვისტოს განმეორებით მიმართა საგადასახადო ორგანოს განცხადებით იმის
თაობაზე, რომ მას სურს სექტემბრის თვეში 150 კვ.მ ფართობის, ხოლო ოქტომბრის თვეში 50 კვ.მ ფართობის
საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ადგილის მოკლე ვადით გაცემა.
აღნიშნულ შემთხვევაში, გიორგიზე საგადასახადო ორგანოს მიერ ფიქსირებული საშემოსავლო
გადასახადის გადახდის პერიოდზე გაიცემა ახალი სერტიფიკატი ცვლილების გათვალისწინებით.
ივლისის, აგვისტოს და სექტემბრის თვეზე გიორგის გაეგზავნება შეტყობინება დარიცხული გადასახადის
შესახებ 30 სექტემბრის მდგომარეობით.
ივლისი – 100 კვ.მ X 10 ლარი X 1 თვე = 1000 ლარი
აგვისტო – 100 კვ.მ X 10 ლარი X 1 თვე = 1000 ლარი
სექტემბერი – 150 კვ.მ X 10 ლარი X 1 თვე = 1500 ლარი.
გიორგიმ აღნიშნულ თვეებზე ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადი (3500 ლარი) უნდა გადაიხადოს
კვარტალში ერთხელ არა უგვიანეს 15 ოქტომბრისა.

ოქტომბრის თვეზე გიორგის გაეგზავნება შეტყობინება დარიცხული გადასახადის შესახებ 31 დეკემბრის
მდგომარეობით.
ოქტომბერი – 50 კვ.მ X 10 ლარი X 1 თვე = 500 ლარი.
გიორგიმ ოქტომბრის თვეზე ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადი (500 ლარი) უნდა გადაიხადოს
კვარტალში ერთხელ, არა უგვიანეს 2012 წლის 15 იანვრისა.
მაგალითი: 5
გიორგის საკუთრებაში გააჩნია საცხოვრებელი სახლი. მან გადწყვიტა 5 ოთახის მოკლე ვადით გაცემა,
რომლის საერთო ფართია 100 კვ.მ., მათ შორის საცხოვრებლად გამოსაყენებელი ფართი შეადგენს 80 კვ. მ.,
ხოლო დანარჩენ ფართს იკავებს დამხმარე ფართი და სველი წერტილები. გიორგიმ 2011 წლის 31 ივლისს
განცხადებით მიმართა საგადასახადო ორგანოს ფიქსირებულ საშემოსავლო გადასახადზე გადასვლის
მიზნით. მან განცხადებაში უნდა მიუთითოს მოკლე ვადით გაცემისათვის განკუთვნილი საკუთრებაში
არსებული საცხოვრებელი ოთახების ფართობი – 80 კვ.მ.

დანართი №VII-01
---------------------------------------------(საგადასახადო ორგანოს დასახელება)
---------------------------------------------(გადასახადის გადამხდელის დასახელება/სახელი და გვარი)

საიდენტიფიკაციო ნომერი

----------------------------------(მისამართი)
განცხადება
ფიქსირებულ საშემოსავლო გადასახადზე გადასვლის თაობაზე
გაცნობებთ, რომ ვეწევი კლასიფიკატორის 55.2 კოდით გათვალისწინებულ საქმიანობას

-----------------------------------------------------------------------------------------------------(საქმიანობის სახე)
__ ნებაყოფლობით არ ვარ რეგისტრირებული დღგ-ის გადამხდელად
__
საქმიანობის ამ ნაწილში ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში ჩემს მიერ
განხორციელებული ოპერაციების საერთო თანხა არ აღემატება 100 000 ლარს
(უჯრა აღნიშნეთ „X“ ნიშნით)
ჩემს საკუთრებაში
არსებული მოკლე ვადით
გაცემისათვის
განკუთვნილი
საცხოვრებელი ადგილის
მისამართი

მოკლე ვადით გაცემისათვის
განკუთვნილი
საცხოვრებელი ადგილის
ფართობი (კვ.მ.)

აღნიშნული
ფართობის მოკლე
ვადით გაცემა
განხორციელდება
შემდეგ თვეში
(თვეებში)

ოთახების
რაოდენობა

შენიშვნა:
ფიქსირებული
საშემოსავლო
გადასახადით
დაბეგვრის
პერიოდი,
გადამხდელის
სურვილისამებრ, შეიძლება მოიცავდეს როგორც სრულ კალენდარულ წელს, ასევე ერთ ან მეტ
კალენდარულ თვეს, რომელიც შესაძლოა არ იყოს უწყვეტი
განმცხადებლის ხელმოწერა ---------------------------------------

(თარიღი)

დანართი №VII-02
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსავლების სამსახური
ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადის
სერტიფიკატი№
სერტიფიკატით დასტურდება, რომ

ფიზიკური პირი –––––––––––––––––––––––––––––––––––
(სახელი და გვარი)

საიდენტიფიკაციო ნომერი

ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადით იბეგრება
საკუთრებაში არსებული მოკლე
ვადით გაცემისათვის
განკუთვნილი
საცხოვრებელი ადგილი შემდეგ
მისამართზე (მისამართებზე)

მოკლე ვადით გაცემისათვის
განკუთვნილი
ფართობი (კვ.მ.)

შემდეგ თვეში (თვეებში)

შენიშვნა:
ფიქსირებული
საშემოსავლო
გადასახადით
დაბეგვრის
პერიოდი,
გადამხდელის
სურვილისამებრ, შეიძლება მოიცავდეს როგორც სრულ კალენდარულ წელს, ასევე ერთ ან მეტ
კალენდარულ თვეს, რომელიც შესაძლოა არ იყოს უწყვეტი

-------------------------------------სერტიფიკატის გაცემის თარიღი

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა

/

/

კარი VIII (21.02.2012 N 57)
გარდამავალი დებულებები
თავი XXVII
გარდამავალი დებულებები
მუხლი 112. გარდამავალი დებულებები (26.07.2012 N287)
1. ამოღებულია (29.03.2013 N 84 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)
2. ამ ინსტრუქციის 39-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია საანგარიშო თვის
მიხედვით განაცემებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ ჯამურად 2012 წლის იანვარი-მაისის თვეების
საანგარიშო პერიოდზე წარდგენილი უნდა იქნეს 2012 წლის 15 აგვისტოს ჩათვლით, 2012 წლის ივნისის თვის
ინფორმაციის დაზუსტებული ფორმით.
3. 2012 წლის 4 სექტემბრამდე გამოყენებული ,,ხე-ტყისა და მისი პირველადი გადამუშავების პროდუქტის
სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა“ ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას. (29.03.2013 N 84 ამოქმედდეს

გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს)
4. პირებს, რომლებსაც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 162-ე მუხლის მე-2 ნაწილის საფუძველზე
სტატუსი მინიჭებული აქვთ 2013 წლის 1 ივნისამდე და სტატუსის მინიჭებიდან გასულია 12 კალენდარული
თვე, სტატუსი უუქმდებათ იმ შემთხვევაში, თუ 2013 წლის 1 ივნისამდე წინა 12 უწვეტი კალენდარული თვის
განმავლობაში მათ მიერ დასაბეგრი ოპერაციების მიხედვით დეკლარირებული და ბიუჯეტში გადახდილი
დღგ-ის თანხა 200 000 ლარზე ნაკლებია. ამ შემთხვევაში, პირს სტატუსი უუქმდება 2013 წლის 1 ივნისიდან.

(30.04.2013 N 128 ამოქმედდეს 2013 წლის 1 ივნისიდან)
5. პირებს, რომლებსაც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 162-ე მუხლის 21 ნაწილის საფუძველზე
სტატუსი მინიჭებული აქვთ 2013 წლის 1 ივნისამდე და სტატუსის მინიჭებიდან გასულია 12 კალენდარული
თვე, სტატუსი უუქმდებათ იმ შემთხვევაში, თუ სტატუსის მინიჭებიდან მომდევნო უწყვეტი 12
კალენდარული თვის განმავლობაში არ განუხორციელებიათ საწარმოს ძირითად საშუალებად
გამოსაყენებელი ან/და საწარმოს ძირითადი საშუალებისათვის განკუთვნილი, არანაკლებ 5,0 მლნ ლარის
საბაჟო ღირებულების საქონლის იმპორტი. ამ შემთხვევაში, პირს სტატუსი უუქმდება 2013 წლის 1
ივნისიდან. (30.04.2013 N 128 ამოქმედდეს 2013 წლის 1 ივნისიდან)

