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საქართველოს
საკანონმდებლო
სიახლეები

იხელმძღვანელეთ
კანონმდებლობით

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანება 
№633 

2021 წლის 7 დეკემბერს საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის  No.633 ბრძანებას  დაემატა მუხლი 1¹ 
შემოსავლის ბენეფიციური მფლობელი, რომლის 
მიხედვით:

• მუხლის მოქმედება ვრცელდება დივიდენდზე, 
პროცენტსა და როიალტზე და გამოიყენება იმ 
ნაწილში, რომლითაც იგი შეესაბამება კონკრეტული 
საერთაშორისო შეთანხმების დებულებებს;

• პირის შემოსავლის ბენეფიციურ მფლობელად 
მიჩნევა უნდა მოხდეს საერთაშორისო შეთანხმების 
არსის, შემოსავლებსა ან/და კაპიტალზე ორმაგი 
დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების 
გადაუხდელობის აღკვეთის მიზნების 
გათვალისწინებით;

• შემოსავლის მიმღები წარმოადგენს ამ შემოსავლის 
ბენეფიციურ მფლობელს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 
თუ მას გააჩნია სრული უფლებები შესაბამისი 
შემოსავლის გამოყენებასთან, სარგებლობასა და 
განკარგვასთან დაკავშირებით და იგი არ იზღუდება 
ისეთი სახელშეკრულებო ან კანონისმიერი 
ვალდებულებით, რომელიც გულისხმობს მიღებული 
შემოსავლის სხვა პირისათვის გადაცემას;
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• საერთაშორისო შეთანხმებით განსაზღვრული 
საგადასახადო შეღავათები ვრცელდება 
შემოსავლის მხოლოდ იმ მიმღებზე, რომელიც 
წარმოადგენს შესაბამისი შემოსავლის 
ბენეფიციურ მფლობელს;

• შემოსავლის ბენეფიციურ მფლობელად არ 
განიხილება პირი, რომელიც მოქმედებს როგორც 
აგენტი, წარმომადგენელი, შემოსავლების 
ნომინალური მფლობელი/ მიმღები ან/და 
შუამავალი, მიუხედავად იმისა, რომ იგი 
შეიძლება იყოს შესაბამისი შემოსავლის 
პირდაპირი მიმღები ან ფორმალური მფლობელი;

• საერთაშორისო შეთანხმებით განსაზღვრული 
საგადასახადო შეღავათები არ გავრცელდება იმ 
შემთხვევაში, თუ შემოსავლის ბენეფიციური
მფლობელი წარმოადგენს არა რომელიმე 
ხელშემკვრელი სახელმწიფოს, არამედ მესამე 
სახელმწიფოს რეზიდენტს.

მიუხედავად ამ მუხლით გათვალისწინებული 
პირობების დაკმაყოფილებისა, შემოსავლის მიმღებს 
შესაძლებელია უარი ეთქვას საერთაშორისო 
შეთანხმებით განსაზღვრული საგადასახადო 
შეღავათით სარგებლობაზე, თუ კონკრეტული 
ოპერაციის ფორმისა და შინაარსის 
გათვალისწინებით, იკვეთება, რომ შესაბამისი 
გარიგების ან შეთანხმების დადების მთავარ მიზანს 
წარმოადგენს გადასახადებისაგან თავის არიდება.

საქართველოსა და პოლონეთს შორის 
ორმაგი დაბეგვრის შეთანხმება

2021 წლის 1 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის 
მიერ რატიფიცირებულ იქნა საქართველოსა და 
პოლონეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებზე 
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და 
გადასახადების გადაუხდელობისა და 
გადასახადებისთვის თავის არიდების აღკვეთის 
შესახებ” შეთანხმება. 

შეთანხმების მოქმედება ვრცელდება: 

• საქართველოს შემთხვევაში – საშემოსავლო 
გადასახადსა და მოგების გადასახადზე;

• პოლონეთის შემთხვევაში – საწარმოს მოგების 
გადასახადსა და ფიზიკური პირის საშემოსავლო 
გადასახადზე. 

შეთანხმებამ ჩაანაცვლა 1999 წლის 5 ნოემბერს, ქ. 
ვარშავაში ხელმოწერილი შეთანხმება „პოლონეთის 
რესპუბლიკის მთავრობასა და საქართველოს 
მთავრობას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე 
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და 
გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის 
შესახებ“.

საქართველოს მთავრობის დადგენილება 
№322 იზოლაციისა და კარანტინის წესების 
დამტკიცების შესახებ

2021 წლის 29 და 30 ნოემბერს, მთავრობის 
გადაწყვეტილებით დადგენილებას №322  დაემატა 
დებულებები, რომელთა მიხედვით:

• უცხო ქვეყნიდან ჩამოსული ნებისმიერი პირი, მათ 
შორის საქართველოს მოქალაქე, რომელსაც ბოლო 
14 დღის განმავლობაში უფიქსირდება 
მოგზაურობის ისტორია ცხრილში მითითებული 
ქვეყნებიდან, საქართველოში შემოსვლისას 
ექვემდებარება 14-დღიან კარანტინს საკარანტინე
სივრცეში, საკუთარი ხარჯით, გარდა გამონაკლისი 
შემთხვევებისა;

• კარანტინის დასრულების შემდეგ, ასეთი პირები 
ექვემდებარებიან ტესტირებას პჯრ მეთოდით (PCR 
კვლევას);

• საქართველოს მოქალაქეების ტესტირების  კვლევის 
ხარჯებს ფარავს სახელმწიფო, ხოლო უცხო ქვეყნის 
მოქალაქეების შემთხვევაში – თავად უცხო ქვეყნის 
მოქალაქე;

• „მწვანე“ სტატუსის მქონედ ითვლება პირი, 
რომელიც აკმაყოფილებს ქვემოთ მოცემულ ერთ-
ერთ პირობას:

1. ვაქცინირებულია სრულად;

2. ფლობს უკანასკნელი 72 საათის განმავლობაში 
COVID-19-ის ინფექციაზე ჩატარებული PCR 
ტესტირების ან/და უკანასკნელი 24 საათის 
განმავლობაში ჩატარებულ ანტიგენ/სწრაფი 
ტესტირების  ნეგატიურ პასუხს;

3. გადატანილი აქვს კორონავირუსით (SARS-CoV-
2) გამოწვეული ინფექცია (COVID-19) და 
ლაბორატორიულად დადასტურების 
თარიღიდან გასულია 14 დღეზე მეტი.

• ეს წესები განსაზღვრავს „მწვანე“ სტატუსის მქონე 
პირების სხვადასხვა ობიექტზე დაშვების პირობებს. 
დასაქმებული პირებისთვის დასაქმების 
ობიექტებზე დაშვებისათვის, ასევე 18 წლამდე 
პირებისათვის ამ წესებით განსაზღვრული „მწვანე“ 
სტატუსის მოთხოვნა სავალდებულო პირობას არ 
წარმოადგენს.

1 სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა

2 ბოტსვანის რესპუბლიკა

3 ზიმბაბვეს რესპუბლიკა

4 ნამიბიის რესპუბლიკა

5 ლესოთოს სამეფო

6 ესვატინის სამეფო

7 მოზამბიკის რესპუბლიკა

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

საკონტაქტო ინფორმაცია

გიორგი თავართქილაძე
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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 330 000-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
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კვალიფიციურ კონსულტანტთან.“დელოიტი”-ს ქსელის არცერთი წევრი კომპანია არ არის პასუხისმგებელი
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