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ცვლილებები საქართველოს საგადასახადო კოდექსში
2020 წლის ივლისში ცვლილებები შევიდა საგადასახადო
კოდექსში:
•

•

•
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ცვლილებების თანახმად, დაქირავებულ პირთა შესახებ
ინფორმაცია დამქირავებელმა უნდა ასახოს
დაქირავებულ პირთა რეესტრში, რომელსაც აწარმოებს
შემოსავლების სამსახური. დაქირავებულ პირთა
რეესტრში ასასახი ინფორმაციის ნუსხა და
ინფორმაციის ასახვის წესი განისაზღვრება
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.
საგადასახადო კოდექსს დაემატა ახალი მუხლი 231,
რომელიც არეგულირებს საინვესტიციო ფონდებს:
საინვესტიციო ფონდი არის საწარმო, რომელიც
„საინვესტიციო ფონდების შესახებ“ საქართველოს
კანონის შესაბამისად დაფუძნებულია ერთობლივი
საინვესტიციო ფონდის ან საინვესტიციო კომპანიის
სახით.
საგადასახადო კოდექსს დაემატა ახალი მუხლი 701,
რომლითაც განისაზღვრა მულტინაციონალურ
საწარმოთა ჯგუფის ანგარიშგება. აღნიშნული მუხლის
თანახმად, მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის
საბოლოო მშობელი საწარმო, რომელიც საქართველოს
რეზიდენტია, ვალდებულია საგადასახადო ორგანოს
წარუდგინოს ქვეყნების მიხედვით ანგარიში
საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 31 დეკემბრამდე.
მულტინაციონალური საწარმოთა ჯგუფის ანგარიშის
წარდგენის წესი განისაზღვრება საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.

•

მოგების გადასახადით აღარ იბეგრება
უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება, მომსახურების
გაწევა ან/და ფულადი სახსრების გადაცემა იმ
პირისთვის, რომელიც მოგების გადასახადით
იბეგრება ახალი, „ესტონური“ მოდელით.

•

ცვლილებების თანხმად, ხელფასის სახით
მიღებულ შემოსავლებს არ მიეკუთვნება:
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად
სავალდებულო დაზღვევის ფარგლებში
დამქირავებლის მიერ დაქირავებულის
სასარგებლოდ სადაზღვევო პრემიის გადახდით
მიღებული სარგებელი; დამქირავებლის მიერ
დაქირავებულისთვის საცხოვრებლის
სარგებლობაში გადაცემა ან/და კვების
მომსახურების გაწევა ან/და ამავე
მომსახურებებთან დაკავშირებული ხარჯების
ანაზღაურება, თუ კმაყოფილდება ყველა შემდეგი
პირობა:
1. საცხოვრებლით/საკვებით უზრუნველყოფა
ხორციელდება დამქირავებლის საქმიანობის
თავისებურებიდან გამომდინარე და წარმოადგენს
დაქირავებული პირის მიერ შრომითი
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების
ჯეროვნად შესრულებისთვის აუცილებელ პირობას
ან/და დაქირავებული პირის საცხოვრებელი
ადგილით/საკვებით უზრუნველყოფა,
დამქირავებლის უზრუნველყოფის გარეშე,
საჭიროებს დაქირავებულის მიერ არაგონივრული
ხარჯების გაწევას ან/და არაგონივრული დროის
ხარჯვას;
2. საცხოვრებლის სარგებლობაში გადაცემა ან/და
კვების მომსახურების გაწევა ან/და ამავე
მომსახურებებთან დაკავშირებული ხარჯების
ანაზღაურება არ წარმოადგენს დამქირავებელსა და
დაქირავებულ პირებს შორის არსებული შრომითი
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შრომის
ანაზღაურების ნაწილს.
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•

ცვლილებების თანახმად რეზიდენტი
საწარმო/ორგანიზაცია ქონების გადასახადის
გადამხდელია აგრეთვე: სახელშეკრულებო
ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის
ღონისძიების ფარგლებში მიღებულ
(დასაკუთრებულ) უძრავ ქონებაზე, იახტაზე
(კატარღაზე), შვეულმფრენზე, თვითმფრინავსა და
სხვა სატრანსპორტო საშუალებაზე; ფულადი
ვალდებულების (გარდა სისხლის სამართლის და
ადმინისტრაციული წესით დაკისრებული
სანქციებისა) გადახდევინების ფარგლებში
აუქციონის, პირდაპირი მიყიდვის ან სხვა წესით
შეძენილ უძრავ ქონებაზე, იახტაზე (კატარღაზე),
შვეულმფრენზე, თვითმფრინავზე და სხვა
სატრანსპორტო საშუალებაზე.

•

განისაზღვრა, რომ დასაბეგრ ქონებაზე ფიზიკური
პირის ქონების გადასახადის გაანგარიშება
ხორციელდება საგადასახადო პერიოდის
განმავლობაში ამ ქონების მის საკუთრებაში
არსებობის დროის პროპორციულად.

•

დაზუსტდა საგადასახადო შემოწმების შედეგად
დარიცხული ჯარიმების 50 პროცენტის გაუქმების
საკითხი და განისაზღვრა, რომ საგადასახადო
შემოწმების შედეგად დარიცხული ჯარიმების
თანხების 50 პროცენტი უქმდება, თუ გადასახადის
გადამხდელს ამ საგადასახადო შემოწმების შედეგად
გამოცემული საგადასახადო მოთხოვნის ჩაბარებიდან
30 დღის ვადაში ბიუჯეტში სრულად აქვს
გადახდილი საგადასახადო მოთხოვნით
გათვალისწინებული გადასახადების, აგრეთვე
ჯარიმების 50 პროცენტის ტოლფასი თანხა და პირის
მიერ ამავე ვადაში აღიარებულია შესაბამისი
საგადასახადო მოთხოვნით გათვალისწინებული
თანხა.

•

გაუქმდა დღგ-ის ჩათვლის პერიოდის შეზღუდვა
საბაჟო დეკლარაციასთან მიმართებაში.

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

გიორგი თავართქილაძე

გიორგი ხუროძე

საგადასახადო და იურიდიული
დეპარტამენტის დირექტორი

იურიდიული სამსახურის უფროსი
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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 312 000-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.
@ 2020 შპს დელოიტი და ტუში. ყველა უფლება დაცულია.

