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საქართველოს საგადასახადო
კოდექსი

ერთობლივი შემოსავალი

თავი XIV
ერთობლივი შემოსავალი
მუხლი 100. ერთობლივი შემოსავალი
1.

რეზიდენტის ერთობლივი შემოსავალი შედგება საქართველოში არსებული წყაროდან და
საქართველოს ფარგლებს გარეთ მიღებული შემოსავლებისაგან.

2.

არარეზიდენტის ერთობლივი შემოსავალი
წყაროებიდან მიღებული შემოსავლებისაგან.

შედგება

საქართველოში

არსებული

3.

ერთობლივ შემოსავალს განეკუთვნება ნებისმიერი ფორმით ან/და საქმიანობით
მიღებული შემოსავალი, კერძოდ:
ა) ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლები;
ბ) ეკონომიკური საქმმიანობით მიღებული შემოსავლები, რომლებიც დაკავშირებული არ
არის დაქირავებით მუშაობასთან;
გ) სხვა შემოსავლები, რომლებიც დაკავშირებული არ არის დაქირავებით მუშაობასთან და
ეკონომიკურ საქმიანობასთან.

4. ერთობლივ შემოსავალში ასახვას არ ექვემდებარება:
ა) სახელმწიფოსთვის ან/და ადგილობრივ თვითმმართველობისათვის იმ საწარმოს
კაპიტალიდან აქტივების გამოტანა, რომლის წილის/აქციების 50 პროცენტზე მეტი
სახელმწიფოს ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაშია;
ბ) სახელმწიფოსთვის ან/ და ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის საქონლის
უსასყიდლოდ გადაცემა ან/და მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევა;
გ) საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული საერთაშორისო ხელშეკრულებებით
განსაზღვრული პროექტების (მათ შორის, მოსამზადებელი ეტაპის)
განმახორციელებელი საჯარო სამართლის იურიდული პირების მიერ, რომლებთანაც
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გაფორმებული აქვს პროექტის განხორციელების
უფლებამოსილების შესახებ ხელშეკრულება, ამ პროექტების ფარგლებში საქონლის სხვა
პირებისათვის გადაცემა;
დ) მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ დაქირავებულისთვის
გადახდილი ხელფასი,
ვ) გადასახადის გადამხდელიდან გაფორმებული საგადასახადო შეთანხმების საფუძველზე
გადასახადების ან/და სანქციების შემცირებით, აგრეთვე საგადასახადო დავალიანების
ჩამოწერით მიღებული სარგებელი.

საგადასახადო კოდექსის ამ თავში მოცემულია ერთობლივი შემოსავლის განმარტება.
კანონმდებელი განასხვავებს რეზიდენტი და არარეზიდენტის მიერ მიღებულ შემოსავალს.
განსხვავება მდგომარეობს შემდეგში: რეზიდენტის ერთობლივ შემოსავალს წარმოადგენს
როგორც საქართველოში ასევე საქართველოს ფარგლებს გარეთ მიღებული შემოსავალი,
ხოლო არარეზიდენტის ერთობლივ შემოსავალს წარმოადგენს მხოლოდ საქართველოში
არსებული წყაროებიდან მიღებული შემოსავალი. საგადასახადო კოდექსი განსაზღვრავს
ერთობლივი შემასავლის მიღების სამ სხვადასხვა ფორმას, კერძოდ ერთობლივი შემოსავალს
განეკუთვნება კანონით აუკრძალავი ნებისმიერი ფორმით ან/და საქმიანობით მიღებული
შემოსავალი როგორიცაა:
ა) ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი;
ბ) ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები,რომლებიც დაკავშირებული არ არის
დაქირავებით მუშაობასთან;

გ) სხვა შემოსავლები, რომლებიც დაკავშირებული არ არის დაქირავებით მუშაობასთან და
ეკონომიკურ საქმმიანობასთნ.
ა) სახელწიფოსთვის ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის იმ საწარმოს
კაპიტალიდან აქტივების გამოტანა, რომლის წილის/ აქციების
პროცენტზე მეტი
სახელმწიფოს ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობის საკუთრებაშია;
ბ) სახელმწიფოსთვის ან/და ადგილობრივი თვითმმართველობისათვის საქონლის
უსასყიდლოდ გადაცემა ან/და მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევა;
ვ) გადასახადის გადამხდელთან გაფორმებული საგადასახადო შეთანხმების საფუძველზე
გადასახადების ან/და სანქციების შემცირებით, აგრეთვე საგადასახადო დავალიანების
ჩამოწერით მიღებული სარგებელი.

მუხლი 101. ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლები
1.

ხელფასის სახით მიღებული შემოსავლების განეკუთვნება ფიზიკური პირის მიერ
დაქირავებით მუშაობის შედეგად მიღებული ნებისმიერი საზღაური ან სარგებელი, მათ
შორის წინა სამუშაო ადგილიდან პენსიის ან სხვა სახით მიღებული შემოსავალი, ან
შემოსავალი მომავალი სამუშაო ადგილიდან.

2.

ამ მუხლის პირველი ნაწილის მიზნებისათვის სარგებლის ღირებულებად ითვლება
ქვემოთ მითითებული თანხა, რომელიც მცირდება დაქირავებულის მიერ ამ სარგებლის
მიღებისას დამქირავებლისათვის გადახდილი თანხით:

3.ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავალში არ შედის:
ა)დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ანაზღაირება საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს მიერ გასაზღვრული ნომრის ფარგლებში;
ბ) წარმომადგენლობითი ხარჯების ანაზღაურება.

ფიზიკური პირისათვის შემოსავლის ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავლად აღიარების
მიზნით აუცილებელ პირობას წარმოადგენს, რომ ეს შემოსავალი მიღებული იყოს
დაქირავებით მუშაობის შედეგად.
ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავალში არ შედის: ა) დაქირავებულისათვის გადახდილი
სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება და ბ) წარმომადგენლობითი ხარჯების ანაზღაურება.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ვალდებულია ყოველკვარტალურად, კვარტალის
დაწყებამდე განსაზღვროს საპროცენტო განაკვეთი საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ
გამოქვეყნებული მონაცემების საფუძველზე.

მუხლი 102.
ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული შემოსავლები.
1.ეკონომიკური საქმიანობით მიღებულ შემოსავლებს განეკუთვნება:
ა) საქონლის/მომსახურების მიწოდებით მიღებული შემოსავლები;
ბ) აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტი შემოსავალი;
გ) ეკონომიკური საქმიანობის შეზღუდვის ან/და საწარმოს დახურვის შედეგად მიღებული
შემოსავლები;
ვ) პროცენტების სახით მიღებული შემოსავლები, გარდა ფიზიკური პირის მიერ ბანკებსა და
სხვა საკრედიტო დაცესებულებაში დეპოზიტებსა და ანაბრებზე ფულადი სახსრების
განთავსებიდან პროცენტის სახით მიღებული შემოსავლისა;
ზ დივიდენდი;
თ) როიალტი;
ი) პირისთვის ვალის ჩამოწერით მიღებული სარგებელი;

კ)ლიზინგით, უზუფრუქტით, იჯარით, ქირით ან სხვა ამგვარი ფორმით გაცემული
ქონებიდან მიღებული შემოსავლები;

2.საქონლის/მომსახურების

უსასყიდლოდ მიწოდებისას ერთობლივ შემოსავალში ასახვას
ექვემდებარება ამ საქონლის/მომსახურების საბაზრო ფასი. ეს არის იმ სარეკლამო საქონლის
უსასყიდლოდ გავრცელება, მათ შორის, საცალო რეალიზაციის მეშვეობით, რომელსაც
დამოუკიდებელი სამომხმარებლო მახასიათებლები არ გააჩნია და ძირითადი
საქონლის/მომსახურების მიწოდების განუყოფელი ნაწილია,

კანონმდებლობა განსაზღვრავს, თუ რა მიეკუთვნება ეკონომიკური საქმიანობით მიღებულ
შემოსავლებს. კერძოდ ასეთი შემოსავლებია: ა) საქონლის/მომსახურების მიწიდებით
მიღებული შემოსავლები. საქონლის მიწოდებად ითვლება პირის მიერ სხვა პირისათვის
საქონელზე საკუთრების უფლების გადაცემა სასყიდლით (მათ შორის, საქონლის
რეალიზაცია, გაცვლა, ხელფასის ან ნატურალური ფორმით ანაზღაურება) ან უსასყიდლოდ.
მომსახურების გაწევად ითვლება პირის მიერ სხვა პირისათვის მისივე ნებით, კომპენსაციის
მიზნით ან უსასყიდლოდ ისეთი მოქმედების შესრულება, რომელიც არ არის საქონლის
მიწოდება. ბ) აქტივების რეალიზაციით მიღებული ნამეტი შემოსავალი. გ) ეკონომიკური
საქმიანობის შეზღუდვის ან/და საწარმოს დახურვის შედეგად მიღებული შემოსავლები. დ)
ძირითად საშუალებათა რეალიზაციით მიღებული თანხები. ძირითადი საშუალებები ისეთი
გრძელვადიანი აქტივია, რომელიც მრავალი წლის გამნავლობაში ემსახურება ბიზნესს და
მათი გამოყენების მეშვეობით მიიღება მზა პროდუქცია ან გაიწევა მომსახურება. ძირითადი
საშუალებები იყოფა ერთგვაროვან ჯგუფებად, როგორიცაა: მიწა, შენობა-ნაგებობები,
მანქანა-დანადგარები, გემები, თვითმფრინავები, სატრანსპორტო საშუალებები, ავეჯი და
მოწყობილობა, საოფისე აღჭურვილობა. ე) კომპენსირებული გამოქვითვები. ვ)პროცენტების
სახით მიღებული შემოსავლები, გარდა ფიზიკური პირის მიერ ბანკებსა და სხვა საკრედიტო
დაწესებულებებში დეპოზიტებსა და ანაბრებზე ფულადი სახსრების განთავსებიდან
პროცენტის სახით მიღებული შემოსავლისა; ზ) დივიდენდი ანუ მოგების ნაწილი, რომელსაც
იურიდული პირი სამეურნეო წლის შედეგების მიხედვით ნაწილდება პარტნიორთა შორის,
აგრეთვე იურიდიული პირის ლიკვიდაციისას ან აქციების გამოსყიდვისას ქონების
განაწილებით მიღებული შემოსავალი, გარდა საწესდებო და საემისო კაპიტალის ქონებისა
ან/და იმ ქონებისა, რომელიც პარტნიორმა ადრე განახორციელა შენატანის სახით.

მუხლი 103. შემოსავლები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული
დაქირავებით მუშაობასთან და ეკონომიკურ საქმიანობასთან.
1.

შემოსავლების, რომლებიც არ არის დაკავშირებული დაქირავებით მუშაობასთან და
ეკონომიკურ საქმიანნობასთან, განეკუთვნება ნებისმიერი შემოსავალი ან სარგებელი, გარდა:
ა) პარტნიორთა შენატანებისა, რომლებიც ზრდიან იმ საწარმოს წმინდა აქტივს, რომელთა
პარტნიორებიც არიან შენატანების განმახორციელებელი პირები;
ბ) დაზღვევის ხელშეკრულების მიხედვით:
გ) ამ კოდექსის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საკონტროლო შესყიდვის
მიზნით შეძენილი საქონლისა და მომსახურების ღირებულებისა, აგრეთვე იმ პირის მიერ
ფარულად მიღებული შემოსავალი ან სარგებელი, რომელიც ფარულად უწევს დახმარების
სისხლის სანართლის სამართლის გამოძიების ორგანოებს.

კანონმდებლობა განსაზღვრავს იმ შემოსავლებსა და სარგებელს, რომლებიც დაკავშირებული
დაქირავებით მუშაობასთან და ეკონომიკურ საქმიანობასთან. ესენია: პარტნიორთა
შენატანები, რომლებიც ზრდიან იმ საწარმოს წმინდა აქტივს, რომელთა პარტნიორებიც არიან
შენატანების განმახორციელებელი პირები; ჯანმრთელობის დაზღვევის ხელშეკრულების
საფუზველზე სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას მზღვეველის მიერ დაზღვეული

ფიზიკური პირისათვის გადახდილი სადაზღვევო ანაზღაურებები; საკონტროლო შესყიდვის
მიზნით შეძენილი საქონლისა და მომსახურების ღირებულებები, აგრეთვე იმ პირის მიერ
ფარულად მიღებული შემოსავალი ან სარგებელი, რომელიც ფარულად უწევს დახმარებას
სისხლის სამართლის გამოძიების ორგანოებს. პირის მიერ სხვა პირისაგან ქონების ან
სარგებლის მიღების შემთხვევაში ერთობლივ შემოსავალში შესატანი ქონების ან სარგებლის
ღირებულება განისაზღვრება საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით.

მუხლი 104.
საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული შემოსავალი
1.

ამ კარის მიზნებისათვის საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალს
განეკუთვნება:
ა) საქართველოში დაქირავებით მუშაობით მიღებული შემოსავალი;
ბ) საქართველოს ტერიტორიაზე საქონლის მიწოდებით მიღებული შემოსავალი ან
სარგებელი;
გ) საქართველოში მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი. ამ მიზნით, თუ ამ
მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, მომსახურება საქართველოში გაწეულად
ითვლება, თუ:
გ. ა) მომსახურება ფაქტობრივად გაიწევა საქართველოს ტერიტორიაზე;
გ. ბ)მომსახურება დაკავშირებულია უშუალოდ უძრავ ქონებასთან, რომელიც მდებარეობს
საქართველოში;
გ. გ)მომსახურება დაკავშირებულია უშუალოდ მოძრავ ქონებასთან, რომელიც მდებარეობს
საქართველოში;
გ. დ)მომსახურება დაკავშირებულია საქართველოს რეზიდენტის მიერ ფასიან ქაღალდებთან;
გ.ზ) მომსახურების გამწევი და მომსახურების მიმღები სხვადასხვა სახელმწიფოში არიან და
მომსახურების გამწევი საქართველოს რეზიდენტია, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც
მომსახურების გამწევის მიერ მომსახურების გაწევა ხორციელდება სხვა ქვეყანაში მისი
მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით, რომელიც ადასტურებს, რომ მომსახურების გამწევმა
მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით, რომელიც ადასტურებს, რომ მომსახურების გამწევმა
სხვა ქვეყანაში (გარდა საქართველოსი) გასწია მომსახურება;

3.საქართველოში

არსებული წყაროდან მიღბულ შემოსავალს არ განეკუთვნება
საერთაშორისო ფინანსურ კომპანიებს შორის ფინანსური ოპერაციებიდან ან/და ფინანსური
მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი.

საგადასახადო კანონმდებლობა განსაზღვრავს შემოსავლებს, რომლებიც საქართველოში
არსებული წყაროდან არის მიღებული. კერძოდ ასეთი შემოსავლებია: საქართველოში
დაქირავებით მუშაობით მიღებული შემოსავალი; საქართველოს ტერიტორიაზე საქონლის
მიწოდებით მიღებული შემოსავალი ან სარგებელი; საქართველოში მომსახურების გაწევით
მიღებული შემოსავალი; საქართველოში არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების მიერ
განხორციელებული ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავალი, მათ შორის,
შემოსავალი, რომელიც საქართველოში ამ არარეზიდენტის მიერ იდენტური (მსგავსი)
საქონლის რეალიზაციით მიღებულ ამონაგებს; აგრეთვე შემოსავალი საქართველიში
გაწეული მომსახურებიდან, რომელიც მუდმივი დაწესებულების მიერ გაწეული
მომსახურების იდენტურია ან მსგავსია; საქართველოში განხორციელებულ ეკონომიკურ
საქმიანობასთან დაკავშირებული უიმედო ვალების ჩამოწერის შედეგად ვალდებულებათა
გაუქმებითა და ძირითად საშუალებათა რეალიზაციით მიღბული შემოსავალი; რეზიდენტი
იურიდული პირისაგან მიღებული დივიდენდი, რეზიდენტი იურიდული პირის აქციის
ან/და იურიდული პირში პარტნიორის წილის რეალიზაციით მიღბული შემოსავალი;
პროცენტი, თუ პროცენტის გადამხდელი არის საქართველოს რეზიდენტი. საქართველოში

წარმოშობილი რისკის დაზღვევის ან გადაზღვევის ხელშეკრულების საფუძველზე
სადაზღვევო შენატანების სახით მიღებული შემოსავალი.
შემოსავლის წყაროს განსაზღვრისას მხედველობაში არ მიიღება შემოსავლის თანხის მიღების
ადგილი. საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალს არ განეკუთვნება
საერთაშორისო ფინანსურ კომპანიებს შორის ფინანსური ოპერაციებიდან ან/და ფინანსური
მომსახურებიდან მიღებული შემოსავალი.

