
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საინფორმაციო 
ბიულეტენი 

2020 წლის მეორე კვარტალში გახორციელებული 
მნიშვნელოვანი საგადასახადო ცვლილებები 

2020 წლის მეორე კვარტალში ევროკავშირის 

კანონმდებლობასთან დაახლოების მიზნით მნიშვნელოვანი 

ცვლილებები შევიდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსში. 

კერძოდ,  2020 წლის 22 ივლისს გამოქვეყნდა საქართველოს 

კანონი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ (დოკუმენტის ნომერი: 6817-რს) რომლის 

მიხედვითაც, სრულიად ახალი რედაქციით ჩამოყალიბდა დღგ-ს 

კარი.  

საერთაშორისო აუდიტორული კომპანია „Kudos Georgia“-ს 

საგადასახადო დეპარტამენტი მეორე კვარტალურ 

საინფორმაციო ბიულეტენში გთავაზობთ საქართველოში 

საგადასახადო კუთხით განხორციელებული ცვლილებების 

მოკლე მიმოხილვას.  

 

გამოცემა N2                                                                                                                                                                              აგვისტო, 2020 წელი 

დღგ-ის ახალი რეფორმა 

სიტუაციური 

სახელმძღვანელოები 
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 2020 წლის 22 ივლისს გამოქვეყნდა 

საქართველოს კანონი საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ (დოკუმენტის ნომერი: 6817-

რს) , რომლის მიხედვითაც, სრულიად ახალი 

რედაქციით ჩამოყალიბდა დღგ-ს კარი 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში. 

პირველ რიგში შეიცვალა მუხლების 

სტრუქტურა და განსხვავებული 

ინტერპრეტაციით არის მოცემული, კერძოდ, 

დღგ-ს კარს დაემატა ტერმინთა 

განმარტებები, რომლებიც აქტუალური 

იქნება მხოლოდ დღგ-ის მიზნებისათვის. 

მოხდა როგორც ახალი ტერმინების 

დამატება, ასევე დაზუსტდა ზოგიერთი უკვე 

არსებული ტერმინიც, რომელთა 

განმარტებაც ზოგიერთ შემთხვევაში 

ბუნდოვანი იყო. მაგალითისათვის ჩვენ 

შევხვდებით ისეთ ახალ ტერმინებს, 

როგორიცაა: „დასაბეგრი პირის დაფუძნების 

ადგილი“, „ფიქსირებული დაწესებულება“, 

„უძრავი ნივთი“, „მცირე ღირებულების 

საჩუქარი“, „ერთჯერადი და მრავალჯერადი 

ვაუჩერები“ და სხვა. აღსანიშნავია, რომ 

მოცემული ტერმინები დამატებულია 

კოდექსში მეტი სიცხადის შემოსატანად და 

ახალი დაბეგვრის ნორმების უკეთ გასაგებად. 

ასევე მოხდა საბაზრო ფასის განმარტების 

დაზუსტება და განისაზღვრა შემდეგნაირად: 

„ფასი, რომელიც გადასახდელი იქნებოდა 

მომხმარებლის მიერ შესაბამის დროს ამ 

საქონლის ან მომსახურების შესყიდვისას 

იმავე დონის ბაზარზე, სადაც თავისუფალი 

კონკურენციისა და სუბიექტების 

ეკონომიკური დამოუკიდებლობის 

პირობებში ხორციელდება საქონლის 

მიწოდება ან მომსახურების გაწევა და, სადაც 

ეს ოპერაცია იბეგრება დღგ-ით.“ საბაზრო 

ფასის ახლებური განმარტება ბევრად 

შემსუბუქებულია, ვიდრე ეს აქამდე იყო. მეტი 

სიცხადისათვის განიმარტა დღგ-ით 

დასაბეგრი „პირი“-ს ცნებაც და იგი 

განიმარტება, როგორც „ნებისმიერი პირი, 

რომელიც ნებისმიერ ადგილზე 

დამოუკიდებლად ახორციელებს ნებისმიერი 

სახის ეკონომიკურ საქმიანობას, მიუხედავად 

ამ საქმიანობის მიზნისა და შედეგისა.“ 

ამავდროულად დაემატა ის სიახლე, რომ 

ერთჯერადი/არარეგულარული ხასიათის 

მიუხედავად  თუ პირი მოახდენს 

არასაცხოვრებელი შენობა/ნაგებობის 

მიწოდებას განიხილება დასაბეგრ პირად.  

 დღგ-ის მიზნებისათვის დაემატა საქონლის 

მიწოდების ცნების განმარტებაც. კერძოდ, 

საქონლის მიწოდება არის მატერიალური 

ქონების განკარგვაზე მესაკუთრის უფლების 

გადაცემა, რომელშიც მოიაზრება განვადებაც 

და ლიზინგიც. ამ შემთხვევაში საქონლის 

მიმღების მიერ ვალდებულების შესრულების 

დროის მიუხედევად განვადების/ლიზინგის 

შეთანხმების დაწყების მომენტი ხდება დღგ-

ით დაბეგვრის დრო. ანუ, დრო, როცა 

გამყიდველმა განვადებით გაყიდული 

საქონელი გადასცა მყიდველს, ითვლება 

დღგ-ით დაბეგვრის მომენტად. 

 

 საქონლის მიწოდებად ჩაითვალა ასევე 

საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდება, 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც პირს ამ 

საქონელზე ან მასზე გაწეულ ხარჯზე დღგ 

სრულად ან ნაწილობრივ აქვს ჩათვლილი. 

ამასთანვე საქონლის გადაცემა/გამოყენება 

ნიმუშის ან მცირე ღირებულების საჩუქრის 

სახით, არ განიხილება ანაზღაურების 

სანაცვლოდ საქონლის მიწოდებად.  ეს კი 

ამცირებს იმ შემთხვევათა რაოდენობას, 

როცა უსასყიდლოდ მიწოდება დაიბეგრება 

დღგ-ით. ასევე, დაბეგვრის შემთხვევაშიც 

ამცირებს სავარაუდოდ დასაბეგრ თანხას, 

რადგან „საბაზრო ფასის“ ახალი განმარტება 

უფრო შემამსუბუქებელია. 

 

 ასევე საკუთარი წარმოების 

შენობა/ნაგებობების ძირითად საშუალებად 

გამოყენება არ განიხილება საქონლის 

მიწოდებად, თუ იგი სრულად ვერ მიიღებდა 

დღგ-ის ჩათვლას ამ შენობის/ნაგებობის სხვა 

პირისგან შეძენის შემთხვევაში.  ეს ოპერაცია 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში იბეგრება, თუ 

ასეთი ქონების შესყიდვის შემთხვევაში პირი 

ჩათვლას სრულად ვერ მიიღებდა. 

აღნიშნული ცვლილება გადასახადის 

გადამხდელების დიდ ნაწილს არიდებს 

ადმინისტრაციულ ტვირთს,  ასევე, მათი 

საგადასახადო ტვირთიც მცირდება, რადგან 

მათ 10 წლის მანძილზე ჩათვლილი თანხის 

გადახედვა და (საჭიროების შემთხვევაში 

გაუქმება) აღარ მოუწევთ. დაბეგვრის ეს 

ნორმა 2020 წლიდან უმეტესად შეეხება 

მხოლოდ დღგ-ისგან ჩათვლის უფლების 

გარეშე ბიზნესებს. 
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 კრიპტოვალუტასთან დაკავშირებით 

დაზუსტდა არსებული ჩანაწერი კერძოდ, 

ჩაიწერა რომ მომსახურების გაწევად არ 

განიხილება  კრიპრტოვალუტის 

(მაგალითად, ბიტკოინის) მიწოდება და 

შესაბამისად არ განეკუთვნება  დღგ-ის 

მიზნებისთვის საქონლის მიწოდებად, 

როგორც ფული. შესაბამისად, არ იბეგრება 

დღგ-ით. 

 

 ვაუჩერის მეშვეობით განხორციელებული 

ოპერაციები. ვაუჩერი − ეს არის 

ინსტრუმენტი, რომელიც წარმოშობს 

დასაბეგრი პირის ვალდებულებას, მიიღოს 

იგი, როგორც ანაზღაურება ან ანაზღაურების 

ნაწილი საქონლის/მომსახურების 

მიწოდების სანაცვლოდ და მასში ან მასთან 

დაკავშირებულ დოკუმენტში 

იდენტიფიცირებადია მისაწოდებელი 

საქონელი/მომსახურება ან პოტენციური 

მიმწოდებელი, აგრეთვე ამ ინსტრუმენტის 

გამოყენების პირობები. ცვლილების 

შედეგად დარეგულირდა გაცემული ვაუჩერის 

დაბეგვრის საკითხები,  რომლის მიხედვითაც 

ერთჯერადი ვაუჩერის შემთხვევაში ვაუჩერის 

გაცემაა დასაბეგრი ოპერაციის დრო, ხოლო 

მრავალჯერადი ვაუჩერის გაცემის 

შემთხვევაში საქონლის ფაქტობრივად 

გადაცემა. ამასთანავე თუ ვაუჩერის გამცემი 

და საქონლის მიმწოდებელი სხვადასხვა 

პირები არიან, მაშინ ვაუჩერის გამცემი 

დაიბეგრება მის მიერ გაწეული 

მომსახურების ფარგლებში და არა ვაუჩერის 

სანაცვლოდ მიღებული/მისაღები საქონლის 

ღირებულებიდან. 

 

 ცვლილება შეეხო ცალკეული საქონლის 

მიწოდების დაბეგვრის სპეციალური 

სქემასაც, რომლის მიხედვითაც პირებს, 

რომელთა საქმიანობაც წარმოადგენს 

მეორადი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშების, 

საკოლექციო და ანტიკვარული ნივთების 

მიწოდებას, საშუალებას აძლევს, მათ რომ 

მხოლოდ მიღებული მარჟა დაბეგრონ დღგ-

ით. მაგალითად, თუ პირმა მეორადი ნივთი 

შეიძინა 80 ლარად და გაყიდა 100 ლარად, 

დასაბეგრი იქნება მხოლოდ 20 ლარი. თუმცა 

პარალელურად დაწესდა შეზღუდვა 

ჩათვლებთან დაკავშირებით, კერძოდ ასეთი 

რეჟიმის გამოყენებისას ვერც დილერი 

ჩაითვლის ასეთი საქონლის შეძენის დროს 

დღგ-ს და ვერც პირი რომელიც ასეთ 

საქონელს დილერისგან შეიძენს. 

 მოხდა საქონლის მიწოდების ადგილის 

განსაზღვრების დაზუსტება, კერძოდ ის რომ, 

თუ საქონელი შემძენთან გაიგზავნება 

შუამავლის მეშვეობით, მაშინ საქონლის 

მიწოდების ადგილად განიხილება ისეთი 

ტრანსპორტირების დაწყების ადგილი, როცა 

ეს ტვირთი შემძენთან მიემართება. 

ამასთანავე თუ საქონელი საჭიროებს 

მონტაჟს ან აწყობას, მაშინ მისი მიწოდების 

ადგილი აღარ არის ტრანსპორტირების 

დაწყების ადგილი, არამედ საქონლის 

მონტაჟის ან აწყობის ადგილი. რაც შეეხება 

გაზის ან ელექტროენერგიის სავაჭრო 

შუამავლისათვის მიწოდებას, ამ შემთხვევაში 

მიწოდების ადგილად ითვლება შუამავლის 

საქმიანობის ადგილი.  

 

 დაბეგვრის დრო საქონლის 

მიწოდებისას/მომსახურების გაწევისას. 163-ე 

მუხლს დაემატა საკმაოდ მნიშვნელოვანი 

ჩანაწერი, კერძოდ: „თუ საქონლის 

მიწოდება/მომსახურების გაწევა (გარდა ამ 

კოდექსის 160-ე მუხლის პირველი ნაწილის 

„ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

შემთხვევებისა (განვადება და ლიზინგი)), 

ერთ საგადასახადო წელში არ სრულდება და 

ანაზღაურება გათვალისწინებულია 

ეტაპობრივად, დღგ-ით დაბეგვრა 

ხორციელდება იმ საანგარიშო პერიოდში, 

რომელშიც გათვალისწინებულია შესაბამისი 

ანაზღაურების თანხის გადახდა.“ მსგავსი 

ჩანაწერის გაჩენა გულისხმობს იმას, რომ 

ავანსი იბეგრება არა ფაქტობრივად 

გადახდის მიხედვით, არამედ 

ხელშეკრულების შესაბამისად მისი 

გადახდის ვალდებულების დადგომისას. 

 

 დაზუსტდა დღგ-ით დასაბეგრი  თანხის 

ოდენობა და იგი განისაზღვრება როგორც 

თანხა, საქონლის მიწოდების/მომსახურების 

გაწევის სანაცვლოდ მიღებული/მისაღები 

ანაზღაურება დღგ-ის გარეშე, 

საქონლის/მომსახურების ფასთან პირდაპირ 

დაკავშირებული სუბსიდიის ჩათვლით. 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია აქ ის, რომ დღგ-

ით დასაბეგრი თანხა მოიცავს თანმდევ 

ხარჯებს, როგორიცაა საკომისიო, შეფუთვის, 

ტრანსპორტირების და ა.შ. ასევე თუ 

საქონლის გადაცემა ხდება უსასყიდლოდ და 

აღნიშნული ოპერაცია იბეგრება დღგ-ით, 

მაშინ დასაბეგრი თანხა არის საქონლის 

შესყიდვის/წარმოების ღირებულება და არა 

საბაზრო ფასი.  
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 დაზუსტდა და უფრო კონკრეტულად ჩაიწერა 

კოდექსში ურთიერთდამოკიდებულ პირებს 

შორის განხორციელებული დასაბეგრი 

ოპერაციის დროს დღგ-ით დასაბეგრი თანხა. 

კერძოდ ასეთი ოპერაციების 

განხორციელების დროს საბაზრო ფასი უნდა 

იყოს გამოყენებული. 

 

 ცვლილება შეეხო დღგ-ის რეგისტრაციის 

მომენტსაც, კერძოდ, დღგ-ის რეგისტრაციის 

მიზნებისათვის დასაბეგრი ბრუნვის 

გაანგარიშებისას, ახლა უკვე ჩაირთვება 

ექსპორტიც, შუამავლის მიერ გაწეული 

მომსახურებაც, ასევე ფინანსური ოპერაციები 

და უძრავ ნივთთან დაკავშირებული 

ოპერაციები თუ ეს ოპერაციები მათი 

განმხორციელებელი დასაბეგრი პირის 

ძირითადი საქმიანობის ნაწილია.  

 

 რეგისტრაციასთან დაკავშირებული 

ცვლილებები შეეხო არარეზიდენტ პირებსაც. 

როგორც ვიცით, ცვლილებების 

განხორციელებამდე არარეზიდენტ პირს 

დღგ-ზე რეგისტრაციის ვალდებულება 

უჩნდებოდა მხოლოდ საქართველოში 

მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით 

განხორციელებული ოპერაციების არსებობის 

შემთხვევაში. ცვლილების შედეგად კოდექსს 

დაემატა ტერმინი „ფიქსირებული 

დაწესებულება“ საქართველოში, რომლის 

წარმოშობაც ბევრად მარტივია, ვიდრე 

მუდმივი დაწესებულების. ამასთან, თუ 

არარეზიდენტი გარკვეული ტიპის 

მომსახურებებს უწევს საქართველოს 

რეზიდენტ არამეწარმე ფიზიკურ პირს, 

(რომელსაც არ ევალება უკუდაბეგვრის 

მიზნებისთვის აგენტის ფუნქციის 

შესრულება), ის უნდა დარეგისტრირდეს 

დღგ-ის გადამხდელად საქართველოში. ამ 

შემთხვევაში სავალდებულო 

რეგისტრაციისათვის არსებული 100,000 

ლარიანი ზღვარი არ მოქმედებს.  

 

 დღგ-ისგან გათავისუფლდა კერძო 

მასწავლებლის მიერ სასკოლო და 

საუნივერსიტეტო განათლების 

მომსახურებების გაწევა, რომლებიც 

საგანმანათლებლო დაწესებულების 

მეშვეობით ხორციელდება. ასევე 

საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ 

განათლების მომსახურების გაწევა, აგრეთვე 

მასთან უშუალოდ დაკავშირებული ან/და 

დამხმარე მომსახურების გაწევა/საქონლის 

მიწოდება და 18 წლამდე ასაკის ფიზიკური 

პირისთვის სახელოვნებო და სასპორტო 

სწავლების მომსახურების გაწევა, აგრეთვე 

ორგანიზაციის მიერ სასპორტო ან/და 

ფიზიკურ აღზრდასთან/განათლებასთან 

უშუალოდ დაკავშირებული მომსახურების 

გაწევა იმ პირისთვის, რომელიც აღნიშნულ 

საქმიანობას ახორციელებს. 

 

 განხორციელებული ცვლილების მიხედვით, 

თუ პირი ყიდის აქტივს, რომელიც 

გამოყენებული იქნა მხოლოდ დღგ-ისგან 

გათავისუფლებული რომელიმე 

საქმიანობისათვის და შესყიდვაზე დღგ არ 

იქნა ჩათვლილი, ასეთი აქტივის 

რეალიზაცია აღარ იბეგრება დღგ-ით. 

მომდევნო ცვლილება შეეხო დღგ-ს ჩათვლის 

უფლებას, კერძოდ პირს შეუძლია მიიღოს 

ჩათვლა ისეთ საქონელზე/მომსახურებაზე 

რომელიც მან მიაწოდა საქართველოს 

ტერიტორიის გარეთ. კერძოდ გაჩნდა 

შემდეგნაირი ჩანაწერი: „ასეთ ოპერაციებზე 

ჩათვლის მიღება შეიძლება მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ ასეთი 

საქონლის/მომსახურების საქართველოში 

მიწოდების შემთხვევაში ისინი დასაბეგრი 

იქნებოდნენ ან ჩათვლის უფლებით 

გათავისუფლებული“.  

 

 ცვლილება შეეხო ჩათვლის უფლების ერთ-

ერთ კრიტერიუმს კერძოდ, პირს 2020 

წლიდან აქვს ჩათვლის უფლება ისეთ 

საქონელზე, მომსახურებაზე, რომელიც 

გამოყენებულ იქნა უცხოელი პირისთვის 

ფინანსური მომსახურების გაწევაში. თუმცა აქ 

აუცილებელი და გასათვალისწინებელი 

პირობაა ის, რომ ასეთი ფინანსური 

მომსახურება უნდა უკავშირდებოდეს 

საქართველოდან ექსპორტირებულ 

საქონელს. 

 

 რაც შეეხება დღგ-ის ჩათვლას. დღგ-ის 

ჩათვლა საგადასახდო ანგარიშ-ფაქტურით 

შესაძლებელია მასში ასახული დასაბეგრი 

ოპერაციის კალენდარული წლის 

დასრულებიდან 3 წლის მანძილზე, მაგრამ 

თუ მესამე წელს განხორციელდა ჩათვლა, 

ხანდაზმულობა გრძელდება 1 წლით. ასევე, 

აღსანიშნავია, რომ ჩათვლა უნდა 

განხორციელდეს იმ პერიოდში, როცა 

ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა მოხდა 

(დეკლარაციის დაზუსტების გზით). 
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 ჩათვლის უფლების გარეშე 

გათავისუფლებული ოპერაციების 

შემთხვევაში იცვლება გაუმიჯნავი დღგ-ს 

ჩათვლის ყოველთვიური/წლიური 

პროპორციის გამოანგარიშების წესი კერძოდ, 

დღგ-ის ჩათვლის მიზნებისთვის 

გამოანგარიშებულ პროპორციაში არ 

გაითვალისწინება საკუთარი 

საქმიანობისთვის გამოყენებული ძირითადი 

საშუალების მიწოდება, და უძრავ ნივთთან 

დაკავშირებული ოპერაციები. ასევე ასეთ 

პროპორციაში არ გაითვალისწინება 

ფინანსური ოპერაციები, თუ ისინი პირის 

ძირითადი საქმიანობის ნაწილს არ 

წარმოადგენენ.  

 

საგადასახადო ორგანომ გამოსცა ახალი 

სიტუაციური სახელმძღვანელოებიც, რომლებიც 

განიხილავენ ცალკეული საგადასახადო 

სიტუაციებს 

 
 დღგ-ის ჩათვლა სასაქონლო-

მატერიალური ფასეულობების ნაშთზე: თუ 
პირი ახორციელებს დღგ-ით დასაბეგრ 
ოპერაციებს, რომელსაც წარმოექმნა დღგ-ის 
გადამხდელად რეგისტრაციის 
ვალდებულება და ამ თარიღისათვის 
უფიქსირდება ნაშთად სასაქონლო-
მატერიალურ ფასეულობები, რომელზეც 
აქვს ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურები, 
მას შეუძლია ჩაითვალოს საგადასახადო 
ანგარიშ-ფაქტურებში ასახული დღგ-ის 
თანხა იმ შემთხვევაში, თუ  ანგარიშ-
ფაქტურებში ასახული ოპერაციის 
განხორციელებიდან რეგისტრაციის ძალაში 
შესვლის მომენტამდე (ჩათვლის უფლების 
გამოყენებამდე) არ არის გასული 3 
კალენდარულ წელზე მეტი. (მანუალი 
N11129); 

 
 შეღავათები ქონების გადასახადში 2020 

წლისათვის: საწარმოს ქონება, რომლის 
გადახდის ვადა დგება 2020 წელს და 
გამოიყენება ეკონომიკური საქმიანობის 
სახეების საქართველოს ეროვნული 
კლასიფიკატორის 55.1 კოდით 
გათვალისწინებულ საქმიანობაში, 
გათავისუფლებულია ქონების 
გადასახადისაგან. აღნიშნულ საქმიანობის 
სფეროებს მიეკუთვნება: სასტუმროები და 
განთავსების მსგავსი საშუალებები, 
რესტორნები, ტურისტული სააგენტოები და 
ა.შ. (მანუალი N1426); 
 

 სასაქონლო ზედნადების გამოწერის 

ვალდებულება: პირს, რომლის საქმიანობის 

სფეროს წარმოადგენს საქონლის მიტანის 
მომსახურება ე.წ "დელივერი სერვისი" 
არასამეწარმეო საქმიანობისათვის 
შეუკვეთეს საკვები პროდუქტის მიტანა. 
ზედნადები არ გამოწერილა ოპერაციის 
მონაწილე არცერთი მხარის მიერ. 
შესაბამისად, "A" პირმა საკვები პროდუქტის 
ტრანსპორტირება განახორციელა 
სასაქონლო ზედნადების გარეშე. 
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 
შესაბამისად არასამეწარმეო 
საქმიანობისათვის განკუთვნილი საქონლის 
ტრანსპორტირებისას, სასაქონლო 
ზედნადების გამოწერის ვალდებულება არ 
წარმოიშობა. (მანუალი N2542) 
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საკონტაქტო ინფორმაცია 

Kudos Georgia 

T. +995 322 10 34 10; +995 599 93 45 95 

services@kudos.ge  I www.kudos.ge  

ილიკო ქურხულის 5ა, თბილისი, 0103, საქართველო 

 

 

აღნიშნულ დოკუმენტში წარმოდგენილი მოსაზრებები არის ზოგადი 

ხასიათის და კონკრეტული საკითხის სპეციფიკიდან გამომდინარე 

შეიძლება საჭიროებდეს დაზუსტებას.  საგადასახო მიმართულების 

საკითხების შესახებ მაღალპროფესიული მომსახურების და 

კონსულტაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ ქუდოს ჯორჯიას 

საგადასახადო დეპარტმენტს. 

 

 

 

 

 

 

Kudos Georgia  წარმოადგენს  აუდიტისა და ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო ქსელის - Kudos International Network-ის 

სრულუფლებიან წევრს საქართველოში.   

Kudos International Network წარმოდგენილია მსოფლიოს 25 - ზე მეტ 

ქვეყანაში.  
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