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თავი XI
საშემოსავლო გადასახადი
მუხლი 79. გადასახადის გადამხდელი
საშემოსავლო გადასხადის გადამხდელია:
ა) რეზიდენტი ფიზიკური პირი:
ბ) არარეზიდენტი ფიზიკური პირი, რომელიც შემოსავალს იღებს საქართველოში არსებული
წყაროდან.

საგადასახადო კანონმდებლობა განსაზღვრავს საშემოსავლო გადასახადის სუბიექტს
გადასახადის გადამხდელს, ანუ პირს რომელსაც ზოგადად ეკისრება საგადასხადო
ვალდებულება კონკრეტულ დაბეგვრის ობიექტთან მიმართებით. საშემოსავლო
გადასახადის გადამხდელს წარმოადგენს მხოლოს ფიზიკური პირი. გადასახადის
მიზნებისათვის ფიზიკური პირები იყოფა ორ კატეგორიად - რეზიდენტ და არარეზიდენტ
ფიზიკურ პირებად. არარეზიდენტი ფიზიკური პირი გადასახადის გადახდელს წარმოადგენს
მხოლოდ საქართველოშო არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლებთან მიმართებით.
გადასახადის გადამხდელის ცნება ასევე მოიცავს პირებსაც, რომლებსაც უშუალოდ არ
აკისრიათ საშემოსავლო გადასახადის გადახდა, მაგალითად, როდესაც დაქირავებული
პირის კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი გადაიხდება დამქირავებლის (საგადასხადო
აგენტის) მეშვეობით, გადასხადის გადამხდელს კვლავ დაქირავებული პირი წარმოადგენს.

მუხლი 80. დაბეგვრის ობიექტი
1. რეზიდენტი ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია
დასაბეგრი შემოსავალი, რომელიც განისაზღვრება, როგორც სხვაობა კალენდარული წლის
განმავლობაში მიღებულ ერთობლივ შემოსავალსა და ამ პერიოდისათვის ამ კოდექსით
გათვალისწინებული გამოქვითვების თანხებს შორის.
2. საქართველოში არსებული მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით საქმიანობის
განმახორციელებელი არარეზიდენტი ფიზიკური პირის საშემოსავლო გადასახადით
დაბეგვრის ობიექტია დასაბეგრი შემოსავალი, რომელიც განისაზღვრება, როგორც სხვაობა
კალენდარული წლის განმავლობაში მუდმივ დაწესებულებასთან დაკავშირებულ,
საქართველოში არსებული წყაროდან მიღბულ ერთობლივ შემოსავალსა და ამ
პერიოდისათვის ამ კოდექსით გათვალისწინებული გამოქვითვების თანხებს შორის.
3. არარეზიდენტი ფიზიკური პირის ერთობლივი შემოსავალი, რომელიც
დაკავშირებული არ არის საქართველოში მის მუდმივ დაწესებულებასთან, იბეგრება ამ
კოდექსის 134-ე მუხლის შესაბამისად გადახდის წყაროსთან გამოქვითვების გარეშე, გარდა ამ
მუხლის მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა.
4. არარეზიდენტი ფიზიკური პირი, რომელიც შემოსავალს იღებს ქონების
რეალიზაციით, არის საშემოსავლო გადასხადის გადამხდელი კალენდარიული წლის
განმავლობაში საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული ერთობლივი შემოსავლიდან,
რომელიც მცირდება ამ პერიოდისათვის ასეთი შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული
გამოქვითვების თანხებით.

დაბეგვრის ობიექტი არის საშემოსავლო გადასახადის ისეთი აუცილებებლი ელემენტი,
რომლის არსებობის შემთხვევაშიც გადასახადის გადამხდელს ჩვეულებრივ წარმოეშვება
საგადასახადო ვალდებულება. რეზიდენტი ფიზიკური პირისთვის დაბეგვრის ობიექტს
წარმოადგენს დასაბეგრი შემოსავალი, რომელიც განისაზღვრება საგადასახადო პერიოდში

მიღებულ ერთობლივ შემოსავლებსა და შესაბამის გამოქვითვებს შორის სხვაობის თანხით.
ხოლო არარეზიდენტი ფიზიკური პირისთვის დაბეგვრის ობიექტს წარმოადგენს
საქართველოში არსებული მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით მიღებული დასაბეგრი
შემოსავალი. როდესაც არარეზიდენტი ფიზიკური პირი საქართველოში არსებული
წყაროდან ქონების რეალიზაციით იღებს შემოსავალს, რომელიც, არ არის დაკავშირებული
საქართველოში მის მუდმივ დაწესებულებასთან, საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის
ობიექტს წარმოადგენს ქონების რეალიზაციიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავალი
შემცირებული ამ შემოსავლის მიღებასთან დაკავშირებული გამოქვითვების თანხით.
ქონების რელიზაციით მიღებულ შემოსავლებს კი განეკუთვნება:
ა) რეზიდენტი იურიდიული პირის ჩვეულებრივი აქციების ან პარტნიორის წილის
რეალიზაციით მიღებული ნამეტი;
ბ) აქტივების მიწოდებით მიღებული ნამეტი შემოსავალი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული ქონების რეალიზაციით მიღებული
ნამეტი;
დ) სხვა ქონების რეალიზაციით მიღებული ნამეტი.

მუხლი 81. გადასახადის განაკვეთი
ფიზიკური პირის დასაბეგრი შემოსავალი იბეგრება 20 პროცენტით.

ფიზიკური პირის დასაბეგრი შემოსავალი იბეგრება 20 პროცენტით. ამასთან,
საგადასახადო კოდექსის მიხედვით შემოსავლის კონკრეტულ სახეებთან ( მაგალითად
დივიდენდი, პროცენტი) და არარეზიდენტი პირის ზოგიერთ შემოსავალთან მიმართებით
ასევე დადგენილია განსხვავებული გადასახადის განაკვეთები.

მუხლი 811. დაუბეგრავი მინიმუმი
1. ფიზიკური პირი, რომლის მიერ ხელფასის სახით მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი
კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატებოდა 6000 ლარს, უფლებამოსილია ამ
შემოსავლიდან გამოქვითოს დაუბეგრავი მინიმუმი 1800 ლარი.
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ დასაბეგრ შემოსავალში არ
გაითვალისწინება
ამ
კოდექსის
საფუძველზე
საშემოსავლო
გადასახადისგან
განთავისუფლებული ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი.
3. დაუბეგრავი მინიმუმის გათვალისწინებით, გადახდის წყაროსთან დაკავებული
საშემოსავლო გადასახადის გადაანგარიშება და შესაბამისი თანხის დაბრუნება
ხორციელდება დაქირავებულის მიერ დაუბეგრავი მინიმუმის გამოქვითვის შესახებ
დეკლარაციის საგადასახადო ორგანოში წარდგენით.
4. ფიზიკური პირის მიერ ხელფასის სახით მიღებული დასაბეგრი შემოსავლიდან
დაუბეგრავი მინიმუმის გამოქვითვის და თანხის დაბრუნების წესს განსაზღვრავს
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.

2013 წლიდან საგადასახადო კანონმდებლობაში დაუბეგრავი მინიმუმის ცნება
დამკვიდრდა. მოქალაქეები, რომელთა წლიური შემსოავალი 6 ათას ლარს არ აღემატება,
დაუბეგრავი მინიმუმის შეღავათით ისარგებლებენ. აღნიშნული მოქალაქეები წლის ბოლოს
უკან დაიბრუნებენ წლის განმავლობაში საშემოსავლო გადასახადის სახით გადახდილი
საარსებო მინიმუმის 20 პროცენტს. ფიზიკური პირი, რომლის მიერ ხელფასის სახით
მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 6000
ლარს, უფლებამოსილია ამ შემოსავლიდან გამოქვითოს დაუბეგრავი მინიმუმი, 1800 ლარი.
დაუბეგრავი მინიმუმის შეღავათი მხოლოდ ხელფასის მიმღებ მოქალაქეებზე ვრცელდება და

უცვლელი რჩება საშემოსავლო გადასხადის განაკვეთიც. მსგავსი დაბალშემოსავლიანი
დასაქმებული ადამიანებისთვის იქნება საკმაოდ სერიოზული შვება, ფიზიკური პირის მიერ
ხელფასის სახით მიღებული დასაბეგრი შემოსავლიდან დაუბეგრავი მინიმუმის
გამოქვითვის და თანხის დაბრუნების წესს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი.

მუხლი 82. გადასახადებისაგან გათავისუფლება
1. საშემოსავლო გადასხადით დაბეგვრისაგან თავისუფლდება ფიზიკურ პირთა
შემოსავლების
შემდეგი
სახეები:
ა) არარეზიდენტის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე უცხოეთის დიპლომატიურ და
მათთან გათანაბრებულ დაწესებულებებში დაქირვებით მუშაობით მიღებული შემოსავლები;
ბ) მიღებული გრანტი, სახელმწიფო პენსია, სახელმწიფო კომპენსაცია, სახელმწიფო
აკადემიური სტიპენდია, მაგროვებადი და დაბრუნებადი ხასიათის
არასახელმწიფო
საპენსიო სქემიდან მიღებული პენსია განხორციელებული შენატანების ოდენობით,
სახელმწიფო სტიპენდია, დახმარებისა და ერთჯერადი გასაცემლების მიზნით ბიუჯეტით
გათვალისწინებული ასიგნებიდან ან/და ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდებიდან მიღებული
თანხები;
გ) ოლიმპიურ თამაშებში, მსოფლიო ან/და ევროპის ჩემპიონატებში გამარჯვებისათვის ან/და
საპრიზო ადგილების დაკავებისათვის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მიერ
მიღებული ფულადი და სხვა სახის ჯილდოები;
დ) ალიმენტი;
ე) განქორწინების საფუძველზე მიღებული ქონების ღირებულება (შემოსავალი);
ვ) ფიზიკური პირის მიერ:
ვ.ა) 2 წელზე მეტი ვადით საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ბინის (სახლის) მასზე
დამაგრებული მიწით რეალიზაციით მიღებული ნამეტი;
ვ.ბ ) საკუთრების უფლების რეგისტრაციიდან 6 თვეზე მეტი ვადით საკუთრებაში არსებული
ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციით მიღებული ნამეტი;
ვ.გ) 2 წელზე მეტი ვადით საკუთრებაში არსებული აქტივების მიწოდებით მიღებული
ნამეტი, გარდა გამსხვისებლის მიერ აქტივების მიწოდებამდე ეკონომიკურ საქმიანობაში
გამოყენებად არ ითვლება მათი 2 წლის შემდეგ მიწოდება ან/და ფასიანი ქაღალდების/წილის
მხოლოდ ფლობა დივიდენდებისა და პროცენტების მიღების მიზნით.
ზ) საგადასახადო წლის განმავლობაში I და II რიგის მემკვიდრეების მიერ ჩუქებით ან
მემკვიდრეობით მიღებული ქონების ღირებულება;
თ) საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარამდე ჩუქებით მიღებული ქონების
ღირებულება, გარდა დაქირავებულის მიერ დამქირავებლისაგან ჩუქებით მიღებული
ქონების ღირებულებისა;
ი) საგადასხადო წლის განმავლობაში III და IV რიგის მემკვიდრეობის მიერ 150 000 ლარამდე
ღრებულებით, ჩუქებით ან მემკვიდრეობით მიღებული ქონების ღირებულება;
კ) ფიზიკური პირისათვის (დონორისათვის) გაღებული სისხლის საკომპენსაციო
კვებისათვის გაცემული თანხა;
ლ) 2014 წლის 1 იანვრამდე სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში დასაქმებული ფიზიკური
პირის მიერ საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველადი
მიწოდებით მიღებული შემოსავალი, თუ კალენდარული წლის განმავლობაში ამ ფიზიკური
პირის მიერ აღნიშნული მიწოდებით მიღებული ერთობლივი შემოსავალი არ აღემატება
200 000 ლარს;
მ) პრივატიზების წესით (მათ შორის, უსასყიდლოდ), ასევე მიწისძვრითა და სხვა სტიქიური
მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა მიერ დახიანებული ბინების სანაცვლოდ იმავე
დასახელებულ პუნქტში ან ეკომიგრანტების მიერ სხვა დასახელებულ პუნქტში ბინების
უსასყიდლოდ მიღების შედეგად წარმოშობილი სარგებელი.
ნ) დროებითი საცხოვრებელი ადგილის სანაცვლოდ ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული
სტატუსის მქონე პირის, იძულებით გადაადგილებული ფიზიკური პირის მიერ

პრივატიზების პროგრამის ფარგლებში მიღებული კომპენსაციები; ასევე იძულებით
გადაადგილებულ პირთათვის - დევნილთათვის სახელმწიფოს მიერ გადაცემული ქონების
ღირებულება და ამ ქონების თავდაპირველი რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი;
ჩ) საწარმოს ლიკვიდაციის ან კაპიტალის შემცირების გზით ამ საქარმოს პარტნიორ ფიზიკურ
პირზე წილის სანაცვლოდ უძრავი ქონების საკუთრებაში გადაცემით მიღებული ნამეტი, თუ
საწარმოს წილზე ფიზიკური პირის საკუთრების უფლების წარმოშობიდან გასულია 2 წელზე
მეტი;
ც) 2014 წლის 1 იანვრამდე სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში დასაქმებული პირის მიერ,
რომლის მიერ საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეპბის პროდუქციის სამრწველო
გადამუშავებამდე (სასაქონლო კოდის შეცვლამდე) პირველადი მიწოდებით მიღებული
ერთობლივი შემსოავალი არ აღემატება 200 000 ლარს, აღნიშნული საქმიანობის ფარგლებში
დაქირავებულისათვის გაცემული ანაზღაურება;
ჰ) „გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული
წესით გაკოტრების საქმის წარმოების დაწყების შემდეგ გაკოტრების რეჟიმში მყოფი პირის
მიერ მიღებული შემოსავალი.
2. საშემოსავლო გადასახადით არ იბეგრება შემდეგ ფიზიკურ პირთა მიერ კალენდარული
წლის განმავლობაში მღებული დასაბეგრი შემოსავალი 3000 ლარამდე:
ა) ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის, აგრეთვე მკვეთრად და
მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების;
ბ) მეორე მსოფლიო ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლების
მონაწილე საქართველოს მოქალაქეების;
გ) პირის, რომელსაც მინიჭებული აქვს „ქართლის დედის“ საპატიო წოდება;
გ) მარტოხელა დედის;
ე) პირის, რომელმაც იშვილა ბავშვი (შვილად აყვანიდან 1 წლის განმავლობაში);
ვ) პირის, რომელმაც მინდობით აღსაზრდელად აიყვანა ბავშვი;
ზ) მაღამლთიან რეგიონში მცხოვრები მრავალშვილიანი პირის (რომლის კმაყოფაზეა 18
წლამდე ასაკის სამი ან სამზე მეტი შვილი) მიერ აღნიშნულ რეგიონში საქმიანობით
კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი, ხოლო მაღალმთიან
რეგიონში მცხოვრებ ერთ- ან ორ შვილიან პირს (რომლის კმაყოფაზეა 18 წლამდე ასაკის
ერთი ან ორი შვილი) აღნიშნულ რეგიონში საქმიანობით კალენდარული წლის განმავლობაში
მიღებულ 3000 ლარამდე დასაბეგრ შემსოავალზე გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი
უმცირდება 50 პროცენტით.
3. თუ ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საშემოსავლო გადასხადის
გადამხდელს წარმოექმნება ერთზე მეტი საგადასახადო შეღავათის უფლება, მასზე
გავრცელდება მათგან ერთი, უმაღლესი შეღავათი.
4. ამ მუხლის მიზნებისათვის :
ა) აქტივის საკუთრებაში ფლობის 2 წლიანი ვადა აითვლება:
ა.ა) მარეგირსტრირებელ ორგანოში საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მიზნით
საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის შედგენის თარიღის მიხედვით;
ა.ბ) თუ არ ხდება საკუთრების უფლების მარეგისტრირებელ ორგანოში რეგისტრაცია, საკუთრების უფლების წარმოშობის მომენტიდან;
ბ) აქტივის „რეალიზაციით მიღებული ნამეტი“ იანგარიშება, როგორც:
ბ.ა) სხვაობა აქტივის მიწოდების ფასსა და მასზე საკუთრების უფლების წარმოშობისას მისი
შეძენის ფასს შორის;
ბ.ბ) სხვაობა აქტივის მიწოდების ფასსა და უსასყიდლოდ მიღების მომენტში მის საბაზრო
ფასს შორის, თუ აქტივზე საკუთრების უფლება უსასყიდლოდ იყო მიღებული.
გ) ქონების ჩუქებისას ან/და ანდერძით მემკვიდრეობისას I, II, III და IV რიგის მემკვიდრეთ
ითვლებიან შემდეგი პირები:
გ.ა) I რიგის მემკივდრეებად - მეუღლე, შვილი, ნაშვილები, შვილიშვილი, შვილიშვილის
შვილი და მისი შვილი, მშობელი და მშვილებელი;

გ.ბ) II რიგის მემკვიდრეებად - და, ძმა, დისწული, ძმისწული და მათი შვილები;
გ.გ) III რიგის მემკვიდრეებად - ბებია და პაპა, ბებიის დედ-მამა და პაპის დედ-მამა, როგორც
დედის ისე მამის მხრიდან;
გ.დ) IV რიგის მემკვიდრეებად - ბიძა (დედის ძმა და მამის ძმა), დეიდა და მამიდა.
5. ამ მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგადასახადო წლის
მიხედვით გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების მიზნით
დაქირავებული პირი ვალდებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი
წესით წარუდგინოს დამქირავებელს შეღავათით სარგებლობის შესახებ საგადასახადო
ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა. ერთზე მეტი სამუშაო ადგილის არსებობის შემთხვევაში
გადახდის წყაროს, სადაც უნდა გავრცელდეს შეღავათი, განსაზღვრავს დაქირავებული პირი.

საშემოსავლო
გადასახადით დაბეგვრისაგან
თავისუფლდება ფიზიკურ პირთა
შემოსავლების შემდეგი სახეები: 1) არარეზიდენტის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე
უცხოეთის დიპლომატიურ და მათთან გათანაბრებულ დაწესებულებებში დაქირავებით
მუშაობით მიღებული შემოსავლები; 2) მიღებული გრანტი, სახელმწიფო პენსია, სახელმწიფო
კომპენსაცია, სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდია, სახელმწიფო სტიპენდია, დახმარებისა
და ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდებიდან მიღებული თანხები. საშემოსავლო გადასახადისგან
გათავისუფლებულია ფიზიკური პირის მიერ დონორისაგან გრანტის ხელშეკრულების
საფუძველზე მიღებული გრანტი (ფული ან ნივთები). გრანტის ხელშეკრულება წარმოადგენს
ჩუქების ხელშეკრულების ნაირსახეობას. გრანტის მიმღები ვალდებულია, ის გამოიყენოს
კონკრეტული ჰუმანური, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო - კვლევითი, ჯანმრთელობის
დაცვის კულტურული, სპორტული, ეკოლოგიური და სოციალური პროექტების, აგრეთვე
სახელმწიფოებრივი
ან
საზოგადოებრივი
მნიშვნელობის
პროგრამების
განხორციელებისათვის. თუ გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში გრანტის მიმღები
ფიზიკური პირის საქმიაობით მას არ უნდა წარმოექმნება ეკონომიკური სარგებელი.
სახელმწიფო დახმარების მაგალითია ორსულობისა და მშობიარობის გამო შვებულების
ანაზღაურება.
ოლიმპიურ თამაშებში, მსოფლიო ან/და ევროპის ჩემპიონატებში გამარჯვებისათვის
ან/და საპრიზო ადგილების დაკავებისათვის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების მიერ
მიღებულ ჯილდოებში იგულისხმება არა მარტო სახელმწიფო, არამედ - ნებისმიერი პირის
მიერ გაცემული ჯილდოც. ჯილდო უნდა იყოს საჯაროდ დაპირებული, და არ უნდა
ჰქონდეს ჩუქების ხასიათი. თუ ჩემპიონატში გამარჯვების შემდეგ გამარჯვების შემდეგ
სპორტსმენს გადასცეს ფულადი თანხა ისე, რომ იგი თავიდანვე საჯაროდ შეპირებული არ
იყო, ეს განიხილება ჩუქებად და დაიბეგრება .
საგადასახადო წლის განმავლობაში I და II რიგის მემკვიდრეების მიერ ჩუქებით ან
მემკვიდრეობით მიღებული ქონების ღრებულება; პირველი რიგის მემკვიდრეები არიან
გარდაცვლილის შვილები, შვილი, რომელიც მისი სიკვდილის შემდეგ დაიბადა, მეუღლე და
მშობლები (მშვილებლები). მეორე რიგის მემკვიდრეები არიან გარდაცვლილის დები და
ძმები. დისწულები და ძმისწულები მხოლოდ იმ შემთხვევაში ითვლებიან მემკვიდრეებად,
თუ სამკვიდროს გახსნის დროისთვის ცოცხალი აღარ იყო მათი მშობელი რომელიც
მემკვიდრე უნდა ყოფილიყო.
8) საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარამდე ჩუქებით მიღებული ქონების
ღირებულება, გარდა დაქირავებულის მიერ დამქირავებლისგან ჩუქებით მიღებული ქონების
ღირებულებისა; 9) საგადასახადო წლის განმავლობაში III და IV რიგის მემკვიდრეების მიერ
150 000 ლარამდე ღირებულების, ჩუქებით ან მემკვიდრეობით მიღებული ქონების
ღირებულება;

11) 2014 წლის 1 იანვრამდე სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში დასაქმებული ფიზიკური
პირის მიერ საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველადი
მიწოდებით მიღებული ერთობლივი შემოსავალი არ აღემატება 200 000 ლარს; 12)
პრივატიზაციის წესით (მათ შორის, უსასყიდლოდ), ასევე მიწისძვრითა და სხვა სტიქიური
მოვლენების შედეგად დაზარალებულთა მიერ დაზიანებული ბინების სანაცვლოდ იმავე
დასახლებულ პუნქტში ან ეკომიგრანტების მიერ სხვა დასახლებულ პუნქტში ბინების
უსასყიდლოდ მიღების შედეგად წარმოშობილი სარგებელი; 13) დროებითი საცხოვრებელი
ადგილის სანაცვლოდ ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირის, იძულებით
გადაადგილებული ფიზიკური პირის მიერ პრივატიზების პროგრამის ფარგლებში
მიღებული კომპენსაციები; ასევე იძულებით გადაადგილებულ პირთათვის დევნილთათვის სახელმწიფოს მიერ გადაცემული ქონების ღირებულება და ამ ქონების
თავდაპირველი რეალიზაციით მიღებული შემოსავალი;
14) 2014 წლის 1 იანვრამდე სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში დასაქმებული პირის
მიერ, რომლის მიერ საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის
სამრეწველო გადამუშავებამდე (სასაქონლო კოდის შეცვლამდე ) პირველადი მიწოდებით
მიღებული ერთობლივი შემოსავალი არ აღემატება 200 000 ლარს, აღნიშნული საქმიანობის
ფარგლებში დაქირავებულისათვის გაცემული ანაზღაურება. ანუ თუ სასოფლო-სამეურნეო
საქმიანობის განმახორციელებელი შპს დაქირავებულ ფიზიკურ პირს წლის განმავლობაში არ
უკავებდა საშემოსავლო გადასახადს, მაგრამ წლის ბოლოს აღმოჩნდა, რომ შპს-ის
ერთობლივმა შემოსავალმა გადააჭარბა 200 000 ლარს, მაშინ შპს-ს მოუწევს გადახდის
წყაროსთან დაკავებული გადასახადის ამსახველი დეკლარაციების დაზუსტება და საურავის
გადახდაც.
საშემოსავლო გადასახადით არ იბეგრება იმ ფიზიკურ პირთა მიერ კალენდარული
წლის განმავლობაში მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი 3000 ლარამდე, რომლებიც არიან: 1)
ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი, აგრეთვე მკვეთრად და
მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონენი; 2) მეორე მსოფლიო
ომისა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლების მონაწილენი; 3)
პირები, რომელსაც მინიჭებული აქვს „ქართლის დედის“ საპატიო წოდება; 4) პირები,
რომელთაც მინიჭებული აქვთ მარტოხელა დედის წოდება; 5) პირი, რომელმაც იშვილა
ბავშვი (შვილად აყვანიდან 1 წლის განმავლობაში); 6) პირი, რომელმაც მინდობით
აღსაზრდელად აიყვანა ბავშვი.
საგადასხადო წლის მიხედვით გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე
შეღავათის გამოყენების მიზნით დაქირავებული პირი ვალდებულია წარუდგინოს
დამქირავებელს შეღავათით სარგებლობის შესახებ საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემული
ცნობა. ერთზე მეტი სამუშაო ადგილის არსებობის შემთხვევაში გადახდის წყაროს, სადაც
უნდა გავრცელდეს შეღავათი, განსაზღვრავს დაქირავებული პირი.

