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საქართველოს
საკანონმდებლო
სიახლეები

იხელმძღვანელეთ
კანონმდებლობით

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი

2018 წლის 11 მაისს საგადასახადო კოდექსში ძალაში
შევიდა ცვლილება, რომლის შესაბამისად,  კოდექსის
202-ე მუხლს დაემატა მე-41 ნაწილი, კერძოდ:

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

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

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

ცვლილება მიზნად ისახავს საგადასახადო ორგანოს
მიერ მანამდე არსებული ნორმის დისკრიმინაციული
გამოყენების აღმოფხვრას.
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საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ
საქართველოს კანონი

2018 წლის 4 მაისს საქართველოს პარლამენტმა
მიიღო კანონი საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
შესახებ, რომლის მიზანია საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის გამჭირვალე, ეფექტიანი და
თანამედროვე სამართლებრივი და
ინსტიტუციონალური ჩარჩოს შექმნა, რომელიც ხელს
შეუწყობს სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის
თანამშრომლობის გაღრმავებას, საინვესტიციო და
ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას და შექმნის
ინვესტიციებისათვის მიმზიდველ გარემოს. 

კანონი განსაზღვრავს საჯარო და კერძო
თანამშრომლობის სამართლებრივ საფუძვლებს, მათ
შორის, საჯარო და კერძო თანამშრომლობის
პროექტების შემუშავებასა და განხორციელებასთან
დაკავშირებულ წესებსა და პროცედურებს, საჯარო
და კერძო თანამშრომლობის პრინციპებს, შესაბამის
ინსტიტუციურ სისტემას, აგრეთვე საჯარო და კერძო
თანამშრომლობასთან დაკავშირებულ სხვა
საკითხებს. 

კანონთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, 
ცვლილებები შევიდა სხვადასხვა კანონში, მათ
შორის:

• „არბიტრაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონი

• „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს
კანონი

• „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს
კანონი

საბანკო და ფინანსურ სექტორში
მოსალოდნელი სამართლებრივი
ცვლილებები

2018 წლის 31 მაისს საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრომ პარლამენტში განსახილველად
წარადგინა რამდენიმე საკანონმდებლო ცვლილება, 
რომლებიც ემსახურება საბანკო და ფინანსურ
სფეროში რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრინციპის
დამკვიდრებას, მათ შორის:

• სესხის წლიური ეფექტური განაკვეთის 50%-მდე
შემცირებას;

• კერძო გამსესხებლებისთვის(მევახშეებისთვის) 
ავტომობილებისა და უძრავი ქონების გამოყენების
აკრძალვას მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად;

• გამსესხებლისათვის დაგირავებული ნივთის
გარდა, მომხმარებლისგან სხვა ქონების
მოთხოვნის აკრძალვას;

• სესხის საერთო მოცულობიდან ჯარიმის
გამოთვლის აკრძალვას.



© 2018 შპს დელოიტი და ტუში

შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ მიმართოთ დელოიტის საქართველოს
ოფისის შესაბამის თანამშრომლებს: 

საკონტაქტო ინფორმაცია

გიორგი თავართქილაძე

საგადასახადო და იურიდიული
დეპარტამენტის დირექტორი

gtavartkiladze@deloitte.ge

გიორგი ხუროძე

იურიდიული სამსახურის უფროსი

gkhurodze@deloitte.ge

თბილისი

ბიზნეს ცენტრი King David
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დელოიტის შესახებ

დელოიტი გულისხმობს ერთ ან რამოდენიმე დელოიტ ტუშ ტომაცუ ლიმიტედის კომპანიას, რომელიც
წარმოადგენს გარანტიით უზრუნველყოფილ ბრიტანულ კერძო კომპანიას (DTTL), მისი წევრი კომპანიების ქსელს
და მასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებს. DTTL და მისი ყოველი წევრი წარმოადგენს იურიდიულად
დამოუკიდებელ ცალკე პირს. DTTL (რომელიც ასევე მოიხსენიება როგორც გლობალური ქსელი „დელოიტი“) 
კლიენტებს არ უზრუნველყოფს სერვისის მიწოდებით. DTTL-ისა და მისი წევრი კომპანიების დეტალური
აღწერისთვის გთხოვთ იხილოთ www.deloitte.com/about.

დელოიტი ახორციელებს აუდიტორულ, საკონსულტაციო, ფინანსური რჩევების, რისკების მართვის, 
საგადასახადო და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების მიწოდებას, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე როგორც
სახელმწიფო, ასევე კერძო კომპანიებისთვის. დელოიტი - კომპანიების გლობალური ქსელი, ჟურნალ „Fortune“-ს
მიერ გამოქვეყნებული მსოფლიოს 500 უმსხვილესი კომპანიიდან დაახლოებით 400-ს ემსახურება 150-ზე მეტ
ქვეყანაში მოღვაწე წევრი კომპანიების მეშვეობით.დელოიტი კლიენტებს უზრუნველყოფს მსოფლიო მასშტაბის
შესაძლებლობებითა და უმაღლესი ხარისხის მომსახურებით, ურთულესი ბიზნეს-ამოცანების გადასაჭრელად. 
დელოიტში დასაქმებული 264 000-ზე მეტი პროფესიონალი გამსჭვალულია მიზნის მიღწევის იდეით. მეტი
ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ჩვენს გვერდებს სოციალურ ქსელებში Facebook, LinkedIn, Twitter.

ეს შეტყობინება მოიცავს მხოლოდ ზოგად ინფორმაციას და შესაბამისად არცერთი, დელოიტ ტუშ ტომაცუ
ლიმიტედი (DTTL), მისი წევრი კომპანიები და დაკავშირებული ორგანიზაციები (ერთობლივად წოდებულნი
როგორც „დელოიტის ქსელი“) ამ შეტყობინების საფუძველზე არ იღებს პასუხისმგებლობას საკონსულტაციო ან
პროფესიული მომსახურების მიწოდებაზე.რაიმე გადაწყვეტილების მიღებამდე ან ქმედების განხორციელებამდე, 
რომელიც გავლენას იქონიებს თქვენს ფინანსებსა და ბიზნესზე, უმჯობესია კონსულტაცია გაიაროთ
კვალიფიციურ კონსულტანტთან.“დელოიტი”-ს ქსელის არცერთი წევრი კომპანია არ არის პასუხისმგებელი
ნებისმიერი პირის რაიმე სახის დანაკარგზე, რომელიც ეყრდნობა ამ შეტყობინებას. 
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