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საქართველოს
საკანონმდებლო
სიახლეები

იხელმძღვანელეთ
კანონმდებლობით

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

2018 წლის 12 ივნისს გამოქვეყნდა და კანონიერ
ძალაში შევიდა საგადასახადო კოდექსში
განხორციელებული მნიშვნელოვანი ცვლილებები, მათ
შორის:

• 1333 -ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით:

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი უფლებამოსილია
განსაზღვროს იმ საქონლის ჩამონათვალი, რომლის
მიწოდებით ფიზიკური პირის მიერ მიღებული
შემოსავალი იბეგრება გადახდის წყაროსთან 3-
პროცენტიანი განაკვეთით, საქონლის შემძენი პირის
მიერ.

• 154-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის
მიხედვით, გადახდის წყაროსთან გადასახადის
დაკავება ევალება საგადასახადო აგენტს, რომელიც
არის იურიდიული პირი, კერძოდ:

“დ) საწარმო/ორგანიზაცია ან მეწარმე ფიზიკური პირი, 
რომელიც გაწეული მომსახურების ღირებულებას
უნაზღაურებს ფიზიკურ პირს (გარდა დღგ-ის
გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური პირისა, 
ნოტარიუსისა, კერძო აღმასრულებლისა, მიკრო
ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირისა და
ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის
მქონე ფიზიკური პირისა, შესაბამისი საქმიანობის
ნაწილში), რომელიც ინდივიდუალურ მეწარმედ
დარეგისტრირებული არ არის;“

საქართველო

Deloitte Legal
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• გაუქმდა 161-ე მუხლის მე-6 ნაწილი - დღგ-ს
დაბეგვრის ობიექტად აღარ ითვლება
გრძელვადიანი კონტრაქტები.

ზემოთ აღნიშნულის გარდა, გამოქვეყნდა ის
მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომლებიც ამოქმედდა
2018 წლის 1 ივლისიდან, კერძოდ:

• საგადასახადო კოდექსს დაემატა 721 -ე მუხლი -
„საგადასახადო დოკუმენტი“, რომლის მიხედვით:

“საგადასახადო დოკუმენტი (შემდგომ − სდ) არის
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ
დადგენილი ფორმის დოკუმენტი, რომელიც
გამოიწერება:

ა) ქვეყნის შიგნით საქონლის ტრანსპორტირებისას;

ბ) საქონლის მიწოდებისას;

გ) მომსახურების გაწევისას.

სდ-ის გამოწერის შემთხვევაში სასაქონლო
ზედნადების ან საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის
(მათ შორის, სპეციალური საგადასახადო ანგარიშ-
ფაქტურის) გამოწერის ვალდებულება არ
წარმოიშობა.

დღგ-ის გადამხდელისათვის სდ არის დღგ-ის
ჩათვლის დოკუმენტი.

სდ-ის გამოწერისა და წარდგენის წესი
განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანებით.“

• 88-ე მუხლის 1-ლი ნაწილი ჩამოყალიბდა
შემდეგი რედაქციით:

მცირე ბიზნესის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს
მეწარმე ფიზიკურ პირს.

• 89-ე მუხლის მე-2-4 ნაწილები ჩამოყალიბდა
შემდეგი რედაქციით:

2) მცირე ბიზნესის სტატუსი უქმდება, თუ:

ა) პირის ეკონომიკური საქმიანობიდან
მიღებულმა ერთობლივმა შემოსავალმა 2 
კალენდარული წლის მიხედვით, თითოეული
კალენდარული წლის განმავლობაში 500 000 
ლარს გადააჭარბა;

ბ) პირმა ამ მოთხოვნით საგადასახადო ორგანოს
კალენდარული წლის დასრულებამდე მიმართა;

გ) პირი ახორციელებს ამ კოდექსის 88-ე მუხლის
მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ საქმიანობას;

დ) პირი კალენდარული წლის განმავლობაში
არანაკლებ 3-ჯერ დაჯარიმდა საკონტროლო-
სალარო აპარატის გამოყენების წესების
დარღვევისათვის.

3) ამ მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ან „ბ“ 
ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში
მცირე ბიზნესის სტატუსი გაუქმებულად
ითვლება კალენდარული წლის მომდევნო წლის
დასაწყისიდან. 

4) ამ მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ან „დ“ 
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლით
მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმების
შემთხვევაში მცირე ბიზნესის

სტატუსი გაუქმებულად ითვლება მიმდინარე
კალენდარული წლის დასაწყისიდან.

• 90-ე მუხლის 1-ლი და მე-2 ნაწილების
მიხედვით:

1. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის
დასაბეგრი შემოსავალი იბეგრება 1 პროცენტით, 
გარდა ამ მუხლის მე-2 ნაწილით
გათვალისწინებული შემთხვევისა.

2. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის
დასაბეგრი შემოსავალი იბეგრება 3 პროცენტით, 
თუ ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებულმა
მისმა ერთობლივმა შემოსავალმა 500 000 ლარს
გადააჭარბა. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე
პირი ამ ნაწილის მიხედვით დადგენილი
განაკვეთით იბეგრება შესაბამისი თვის
(ერთობლივი შემოსავლის 500 000-ლარიანი
ზღვრის გადაჭარბების დაფიქსირების თვის) 
დასაწყისიდან კალენდარული წლის
დასრულებამდე.

• 94-ე მუხლის პირველი და მე-4 ნაწილების
მიხედვით:

1. მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური
პირი და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე
ფიზიკური პირი მიმდინარე გადასახდელებს არ
იხდიან.

4. დაქირავებული პირებისთვის მცირე ბიზნესის
სტატუსის მქონე პირის მიერ კალენდარული
წლის განმავლობაში ჯამურად გადახდილი 6 000 
ლარამდე ხელფასი გადახდის წყაროსთან არ
იბეგრება, თუ არსებობს ერთ-ერთი შემდეგი
პირობა:

ა) იგი ინდივიდუალურ მეწარმედ
დარეგისტრირდა და მას მცირე ბიზნესის
სტატუსი მიენიჭა იმავე კალენდარული წლის
განმავლობაში;

ბ) მის მიერ წინა კალენდარული წლის
განმავლობაში მიღებული ერთობლივი
შემოსავალი 50 000 ლარს არ აჭარბებს.

• 309-ე მუხლს დაემატა 110-ე ნაწილი, რომლის
მიხედვით:

მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირს 2018 
წლის 1 ივლისიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე
საანგარიშო პერიოდებისათვის ამ კოდექსის 93-ე
მუხლის 11 ნაწილით განსაზღვრული
საგადასახადო დეკლარაციის საგადასახადო
ორგანოსთვის წარსადგენად დადგენილი ვადის
დარღვევისათვის ამ კოდექსის 274-ე მუხლით
გათვალისწინებული ჯარიმა არ დაეკისრება.“

ამასთან, 2018 წლის 21 ივნისს, საგადასახადო
კოდექსს დაემატა 242-ე მუხლი - „სპეციალური
საწარმო“, როლის მიხედვით, სპეციალური საწარმო
არის პირი, რომელსაც კოდექსის შესაბამისად ეს
სტატუსი აქვს მინიჭებული. 

პირს სპეციალური საწარმოს სტატუსს ანიჭებს
საგადასახადო ორგანო.

რეგულაცია სპეციალური საწარმოს თაობაზე ძალაში
შედის 2019 წლის 1 იანვრიდან.
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