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საქართველოს საგადასახადო
კოდექსი

მოგების გადასახადი

თავი XIII
მოგების გადასახადი

მუხლი 96. გადასახადის გადამხდელი
1. მოგების გადასახადის გადამხდელია:
ა) რეზიდენტი საწარმო;
ბ)არარეზიდენტი საწარმო, რომელიც საქართველოში საქმიანობას ახორციელებს მუდმივი
დაწესებულების მეშვეობით ან/და შემოსავალს იღებს საქართველოში არსებული წყაროდან.

2.

ამხანაგობა და სხვა ანალოგიური წარმონაქმნი მოგების გადასახადს გადაიხდიან ამ
კოდექსის 143-ე მუხლის გათვალისწინებით.

3.

თუ არარეზიდენტი პირი არ არის ფიზიკური პირი, ეკონომიკურ საქმიანობას
ახორციელებს საქართველოში და არ დაასაბუთებს თავის თანამფლობელობას ამ კოდექსის
143-ე მუხლის მიხედვით, იგი იბეგრება, როგორც არარეზიდენტი საწარმოს მუდმივი
დაწესებულება.

მოგების გადასახადის გადამხდელია: ა) რეზიდენტი საწარმო; ბ) არარეზიდენტი საწარმო,
რომელიც საქართველოში საქმიანობას ახორციელებს მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით
ან/და შემოსავალს იღებს საქართველოში არსებული წყაროდან. ანუ მოგების გადასახადის
გადამხდელს წარმოადგენს საწარმო, რომელიც არ წარმოადგენს ფიზიკურ პირს. მოგების
გადასახადის მიზნებისთვის საწარმოები იყოფა ორ კატეგორიად: რეზიდენტ და
არარეზიდენტ საწარმოებად. რეზიდენტ საწარმოს წარმოადგენს საქართველოს საწარმო,
ხოლო ყველა დანარჩენ საწარმოს კი - არარეზიდენტი საწარმო. ანუ, საქართველოს საწარმო
და რეზიდენტი საწარმო, ისევე, როგორც უცხოური საწარმო და არარეზიდენტი საწარმო,
ურთიერთშემცვლელი ცნებებია. არარეზიდენტი საწარმო გადასახადის გადამხდელს
წარმოადგენს მხოლოდ საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლებთან
მიმართებით. მოგების გადასახადის გადამხდელის ცნება ასევე მოიცავს პირებსაც,
რომლებსაც უშუალოდ არ აკისრიათ გადასახადის გადახდა. მაგალითად, როდესაც
არარეზიდენტი პირის კუთვნილი გადასახადი გადაიხდება გადახდის წყაროსთან დაკავების
წესით შემოსავლის გადამხდელის (საგადასახადო აგენტის) მიერ. თუ არარეზიდენტი პირი
არ არის ფიზიკური პირი, ეკონომიკურ საქმიანობას ახორციელებს საქართველოში და არ
დაასაბუთებს თავის თანამფლობელობას იგი იბეგრება, როგორც არარეზიდენტი საწარმოს
მუდმივი დაწესებულება.

მუხლი 97. დაბეგვრის ობიექტი.
1. რეზიდენტი საწარმოს მოგების გადსახადით დაბეგვრის ობიექტია დასაბეგრი მოგება. იგი
განისაზღვრება, როგორც სხვაობა გადასახადის გადამხდელის ერთობლივ შემოსავალსა და
ამ კოდექსით გათვალისწინებული გამოქვითვების თანხებს შორის.

2.

არარეზიდენტი საწარმო (გარდა საავიაციო ტრანსპორტით მგზავრთა საერთაშორისო
გადაყვანისა და ტვირთების საერთაშორისო გადატანის განხორციელებისა), რომელიც
საქართველოში საქმიანობას ახორციელებს მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით, არის
მოგების გადასახადის გადამხდელი მუდმივ დაწესებულებასთან დაკავშირებული
საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული ერთობლივი შემოსავლის მიხედვით,
რომელიც მცირდება ამ კოდექსით გათვალისწინებული გამოქვითვების თანხებით.

3.

საავიაციო ტრანსპორტით მგზავრთა საერთაშორისო გადაყვანისა და ტვირთების
საერთაშორისო გადატანის განმახორციელებელი არარეზიდენტი საწარმოს, რომელიც
საქართველოში საქმიანობას ახორციელებს მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით, დასაბეგრი
მოგება განისაზღვრება საქართველოში მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით კალენდარული
წლის განმავლობაში საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავლის
მიხედვით,რომელიც იყოფა მის მიერ საქართველოში და საქართველოს ფარგლების გარეთ
საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებულ ერთობლივ (მთლიან) შემოსავალზე და
მრავლდება მის მიერ მიღებულ დასაბეგრ მოგებაზე.

ეს მუხლი განსაზღვრავს მოგების გადასახადის ისეთ აუცილებელ ელემენტს, როგორიცაა
დაბეგრვის ობიექტი, ანუ ობიექტს, რომლის არსებობის შემთხვევაშიც საწარმოს ჩვეულებრივ
წარმოეშვება საგადასახადო ვალდებულება. რეზიდენტი საწარმოსთვის დაბეგრვის ობიექტს
წარმოადგენს დასაბეგრი მოგება, რომელიც განისაზღვრება საგადასახადო პერიოდში
მიღებულ ერთობლივ შემოსავლებსა და შესაბამის გამოქვითვებს შორის სხვაობის თანხით.
არარეზიდენტი საწარმოს, გარდა იმ საწარმოსი, რომელიც ახორციელებს საავიაციო
ტრანსპორტით მგზავრთა საერთაშორისო გადაყვანისა და ტვირთების გადაზიდვის
მომსახურებას, დაბეგვრის ობიექტს წარმოადგენს საქართველოში არსებულ მუდმივ
დაწესებულებასთან დაკავშირებული ერთობლივ შემოსავლებსა და გამოქვითვების შორის
სხვაობის თანხა. როდესაც არარეზიდენტი საწარმო საქართველოში არსებული წყროდან
ქონების რეალიზაციით იღებს შემოსავალს, რომელიც არ არის დაკავშირებული
საქართველოში მის მუდმივ დაწესებულებასთან მოგების გადასახადით დაბეგრვის ობიექტს
წარმოადგენს ქონების რეალიზაციიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავალი შემცირებული
ამ შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული გამოქვითვების თანხით. როდესაც
არარეზიდენტი საწარმო საქართველოში არსებული გამოქვითვების თანხით.

მუხლი 98. გადასახადის განაკვეთი
1. საწარმოს დასაბეგრი მოგება იბეგრება 15 პროცენტით,

გარდა ამ მუხლის მე-2 ნაწილით

გათვალისწინებული შემთხვევისა.

2.”ნავთობისა

და გაზის შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული ’’არსებული
ხელშეკრულებების” განხორციელების შედეგად ნავთობისა და გაზის ოპერაციებით
მიღებული მოგება იბეგრება 10 პროცენტით, თუ ეს ხელშეკრულებები დადებულია 1998
წლის 1 იანვრემდე.

საწარმოს დასაბეგრი მოგება იბეგრება 15 პროცენტით, თუმცა არარეზიდენტი პირის
ზოგიერთი შემოსავალთან მიმართულებით დადგენილია განსხვავებული გადასახადის
განაკვეთები. კერძოდ, ნავთობისა და გაზის შესახებ ”საქართველოს კანონით განსაზღვრული
”არსებული ხელშეკრულებების” განხორციელების შედეგად ნავთობისა და გაზის
ოპერაციებით მიღებული მოგება იბეგრება 10 პროცენტით, თუ ეს ხელშეკრულებები
დადებულია 1998 წლის 1 იანვრამდე.

მუხლი 99. გადასახადისაგან გათავისუფლება
1. მოგების გადასახადით დაბეგვრისაგან თავისუფლდება:
ა) საბიუჯეტო, საერთაშორისო ან/და საქველმოქმედო ორგანიზაციების მოგება,
ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული მოგების გარდა;
ბ) ორგანიზაციის მიერ მიღებული გრანტები, საწევრო შენატანები და შემოწირულებები:
გ) საქართველოს ეროვნული ბანკის მოგება;

დ) საქართველოს საპატრიარქოს მიერ რელიგიური დანიშნულებით გამოყენებული ჯვრების,
სანთლების, ხატების, წიგნებისა და კალენდრების რეალიზაციით მიღებული მოგება;
ე) 2014 წლის 1 იანვრამდე სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში დასაქმებული პირის მიერ
საქართველოში
წარმოებული
სოფლის
მეურნეობის
პროდუქციის
სამრეწველო
გადამუშავებამდე (სასაქონლო კოდის შეცვლამდე) პირველადი მიწოდებით მიღებული
მოგება, თუ კალენდარული წლის განმავლობაში ამ პირის მიერ აღნიშნული მიწოდებით
მიღებული ერთობლივი შემოსავალი არ აღემატება 200 000 ლარს.
ვ) სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობიდან მიღებული მოგების ის ნაწილი, რომლის
რეინვესტირებაც ხორციელდება შესაბამისი საგადასახადო წლის დასრულებიდან 3 წლის
განმავლობაში;
ზ) საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის მიერ ფინანსური ოპერაციებიდან ან/და ფინანსური
მომსახურებიდან ან/და საქართველოს არარეზიდენტის მიერ გამოშვებული ფასიანი
ქაღალდების რეალიზაციით მიღებული მოგება;
თ) საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის მიერ გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების
რეალიზაციით მიღებული მოგება;
ი) თავისუფლად მიმოქცევადი ფასიანი ქაღალდის რეალიზაციით მიღებული მოგება;
კ) არარეზიდენტის მიერ საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი
საწარმოს, ორგანიზაციის ან/და მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ რისკის დაზღვევისა და
გადაზღვევის საფუძველზე;
ლ) არარეზიდენტის მიერ ქონების ლიზინგით გაცემიდან მიღებული შემოსავალი, რომელიც
არ მიეკუთვნება საქართველოში არარეზიდენტის მუდმივ დაწესებულებას;
მ) სახელმწიფოს ან საქართველოს ეროვნული ბანკის სასესხო ფასიანი ქარალდების
რეალიზაციითა და აღნიშნული ფასიანი ქაღალდებიდან პროცენტის სახით მიღებული
მოგება და აღნიშნული ფასიანი ქაღალდებიდან პროცენტის სახით მიღებული მოგება და
ეროვნულ ბანკში ანგარიშებზე განთავსებულ სახსრებზე დარიცხული პროცენტებიდან
მიღებული მოგება;
ო) თიზ-ის საწარმოს მიერ თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში ნებადართული საქმიანობით
მიღებული მოგება;
პ) საინვესტიციო ფონდის მიერ ფინანსური ინსტრუმენტების მიწოდებით ან/და ფინანსური
ოპერაციებიდან ან/და ფინანსური მომსახურებიდან მოღებული მოგება, თუ საინვესტიციო
ფონდი არის საერთაშორისო ფინანსური კომპანია;
ჟ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
საქმიანობის
განმახორციელებელი
არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირებისთვის სახელწიფოს ან/და ადგილობრივი
თვითმმართველობის ორგანოების მიერ გადაცემული ქონების ან უსასყიდლოდ გაწეული
მომსახურების ღირებულება;
რ) სამედიცინო დაწესებულების (მიუხედავად მისი სამართლებრივი ფორმისა) სამედიცინო
საქმიანობიდან მიღებული მოგების ის ნაწილი, რომლის რეინვესტირება (დაწესებულების
რეაბილიტაცია,
ტექნიკური
ბაზის
უზრუნველყოფა)
ხორციელდება
შესაბამისი
საგადასახადო წლის დასრულებიდან 3 წლის განმავლობაში;
ს) ვირტუალური ზონის იურიდიული პირის მიერ შექმნილი საინფორმაციო
ტექნოლოგიების საქართველოს ფარგლების გარეთ მიწოდებით მიღებული მოგება;
ტ) 2026 წლის 1 იანვრამდე ტურისტული ზონის მეწარმე სუბიექტის მიერ სასტუმრო
მომსახურების გაწევით მიღებული მოგება;
უ) ტურისტული ზონის მეწარმე სუბიექტის მიერ მიღებული მიწის ნაკვეთის (ნაკვეთების)
ღირებულება;
ფ) აზარტული კლუბის, სათამაშო აპარატების სალონის, აგრეთვე ტოტალიზატორის
მომწყობი პირების მიერ აღნიშნული საქმიანობიდან მიღებული მოგება, გარდა სისტემურელექტრონული ფორმით თამაშობის მოწყობიდან მიღებული მოგებისა;

ქ) სპეციალური სავაჭრო კომპანიის მიერ ნებადართული საქმიანობით მიღებული მოგება,
გარდა მის მიერ ეკონომიკურ საქმიანობაში 2 წელზე მეტი ვადით გამოყენებული ძირითადი
საშუალების მიწოდებით მიღებული მოგებისა;
ღ) საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ დადგენილი წესით
ავტორიზებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის საჯარო სკოლის მიერ
ზოგადსაგანმანათლებლო საქმიანობიდან მიღებული მოგება;
ც) ”გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ” საქართველოს კანონით განსაზღვრული
წესით გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყების შემდეგ გაკოტრების რეჟიმში მყოფი პირის
მიერ მიღებული მოგება.

საგადასახადო კანონმდებლობა განსაზღვრავს მოგების გადასახადისაგან გათავისუფლების
საფუძვლებს. მოგების გადასახადით დაბეგვრისაგან თავისუფლდება: 1) საბიუჯეტო,
საერთაშორისო ან/და საქველმოქმედო ორგანიზაციების მოგება, ეკონომიკური საქმიანობით
მიღებული მოგების გარდა; 2)ორგანიზაციის მიერ მიღებული გრანტები, საწევრო შენატანები
და შემოწირულებები. გრანტები,საწევრო შენატანები და შეწირულობა ნებისმიერი სახის
ორგანიზაციისათვის არ განეკუთვნებიან დაბეგვრის ობიექტს, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც ის ეწევა რაიმე სახის ეკონომიკურ საქმიანობას. ამასთან, არ არის აუცილებელი,
რომ ობიექტები რაიმე სახით დაკავშირებული იყვნენ ამ ეკონომიკურ საქმიანობასთან. 3)
საქართველოს ეროვნული ბანკის მოგება. 4) საქართველოს საპარტიარქოს მიერ რელიგიური
დანიშნულებით გამოყენებული ჯვრების, სანთლების, ხატების, წიგნებისა და კალენდრების
რეალიზაციით მიღებული მოგება; 5) 2014 წლის 1 იანვრამდე სასოფლო-სამეურნეო
წარმოებაში დასაქმებული პირის მიერ საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის
პროდუქციის სამრეწველო გადამუშავებამდე პირველადი მიწოდებით მიღებული მოგება,
თუ კალენდარული წლის განმავლობაში ამ პირის მიერ აღნიშნული მიწოდებით მიღებული
ერთობლივი შემოსავალი არ აღემეტება 200 000 ლარს. 6) სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობიდან მიღებული მოგების ის ნაწილი, რომლის რეინვესტირებაც ხორცილდება
შესაბამისი საგადასახადო წლის დასრულებიდან 3 წლის განმავლობაში. რაც შეეხება
რეინვესტირებას, მისი განხორციელება და ასახვა დამოკიდებულია საწარმოს მენეჯმენტის
მეტად სუბიექტურ გადაწყვეტილებებზე და რეგულირდება საბუღალტრო სფეროს
მარეგულირებელი წესებით ანუ ფასს-ით. 10) სამედიცინო დაწესებულების (მიუხედავად
მისი სამართებლივი ფორმისა) სამედიცინო საქმიანობიდან მიღებული მოგების ის ნაწილი,
რომლის
რეინვესტირება
(დაწესებულების
რეაბილიტაცია,
ტექნიკური
ბაზის
უზრუნველყოფა) ხორციელდება შესაბამისი საგადასახადო წლის დასრულებიდან 3 წლის
განმავლობაში; 11) ვირტუალური ზონის იურიდიული პირის მიერ შექმნილი საინფორმაციო
ტექნოლოგიების საქართველოს ფარგლების გარეთ მიწოდებით მიღებული მოგება; 12) 2026
წლის 1 იანვრამდე ტურისტული ზონის მეწარმე სუბიექტის მიერ სასტუმრო მომსახურების
გაწევით მიღებული მოგება. ტურისტული ზონის მეწარმე სუბიექტი არის პირი, რომელიც
ქობულეთისა და ანაკლიის თავისუფალი ტურისტული ზონების განვითარების
ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით აშენებს სასტუმროს და
უზრუნველყოფს მის ფუნქციონირებას. 13)ტურისტული ზონის მეწარმე სუბიექტის მიერ
მიღებული მიწის ნაკვეთის (ნაკვეთების) ღირებულება; 14) აზარტული კლუბის, სათამაშო
აპარატების სალონის, აგრეთვე ტოტალიზატორის მოწყობი პირების მიერ აღნიშნული
საქმიანობიდან მიღებული მოგება, გარდა სისტემურ-ელექტრონული ფორმით თამაშობის
მოწყობიდან მიღებული მოგებისა; 15) საჯარო სკოლის მიერ ზოგადსაგანმანათლებლო
საქმიანობიდან მიღებული მოგება; 16) ტურისტული საწარმოს მიერ სახელმწიფოსგან
უსასყიდოდ საქონლის მიწოდების ან/და მომსახურების გაწევის შედეგად მიღებული
სარგებელი. ტურისტული საწარმო არის იურიდული პირი, რომელიც აშენებს სასტუმროს,
ახორციელებს სასტუმროს აქტივების/მათი ნაწილის სხვა პირისთვის მიწოდებას მისი
იჯარით მიღების მიზნით და უზრუნველყოფს შენობის, როგორც სასტუმროს,
ფუნქციონირებას ექსპლუატაციაში მიღებიდან არანაკლებ 8 წლის განმავლობაში.

