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საქართველოს საგადასახადო
კოდექსი
საშემოსავლო გადასახადი
ნაწილი 3

მუხლი 91. მცირე ბიზნესის შემოსავლებისა და ხარჯების აღრიცხვის პრინციპები
1. გარდა ამ მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებული შემთხვევისა, მცირე ბიზნესის
სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს უფლება აქვს, არ აღრიცხოს შემოსავლები და
ხარჯები.
2. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ ხარჯების დადასტურება
ხდება ამ კოდექსის შესაბამისად.
3. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი მისთვის ან მის მიერ
პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერის შემთხვევაში ვალდებულია შეინახოს
აღნიშნული დოკუმენტი.
4. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი ვალდებულია დამატებული
ღირებულების გადასახადის გადამხდელად სავალდებულო რეგისტრაციაზე დადგომის
ვალდებულების წარმოშობის მომენტიდან ამ კოდექსით დადგენილი წესით აღრიცხოს
შემოსავლები და ხარჯები.
5. მცირე ბიზნესის მიერ საგადასახადო წლის განმავლობაში მიღებული ზარალი მომდევნო
წელს არ გადაიტანება, თუ არ ხდება სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმიდან გამოსვლა.
6. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს სტატუსის გაუქმებისას:
ბ) უფლება აქვს, ამ მომენტისთვის არსებული სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთები
შეაფასოს საბაზრო ღირებულებით და შესაბამის დოკუმენტში აღრიცხოს სასაქონლომატერიალური მარაგების ნაშთად, რომლის საერთო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 30
000 ლარს. აღნიშნული დოკუმენტი არის მარაგებზე ხარჯის დამადასტურებელი
დოკუმენტი, რომელშიც შეტანილი იქნება ინფორმაცია ამ მარაგების სახეობის, ოდენობისა
და ღირებულების შესახებ;

მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირს არ მოეთხოვება შემოსავლების რაიმე წესით
ან ფორმით აღრიცხვა. მისი შემოსავლები დადასტურებული და აღრიცხულია, პირველადი
საგადასახადო დოკუმენტებით, საბანკო ანგარიშიდან ამონაწერებითა და საკონტროლოსალარო აპარატების ჩეკებით. რაც შეეხება ხარჯების აღრიცხვას, სტატუსის მქონემ უნდა
აწარმოოს ხარჯების აღრიცხვის სპეციალური ჟურნალი. ამ ჟურნალის შევსებისას არ
მოითხოვება პირველადი დოკუმენტაცია, ანუ ისინი შეიძლება არც კი არსებობდეს. მაგრამ
ხარჯების ნაწილზე დოკუმენტაციის ქონა, თუნდაც ჟურნალში აღურიცხველია,
აუცილებელია, თუ ის აპირებს 3%-იანი დაბეგვრის რეჟიმის გამოყენებას. მოცემული
დოკუმენტი ადასტურებს ხარჯს, მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს
წარმოექმნა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება ან ნებაყოფლობით
დარეგისტრირდა, მაშინ იგი ვალდებულია შემოსავლები და ხარჯები აღრიცხოს, თან
მხოლოდ დარიცხვის მეთოდის გამოყენებით. მცირე ბიზნესის მიერ საგადსახადო წლის
განმავლობაში მიღებული ზარალი მომდევნო წელს არ გადაიტანება, თუ არ ხდება
სპეციალური და დაბეგვრის რეჯიმიდან გამოსვლა.
მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმების შემთხვევაში : 1) პირს შეუძლია ამ
მომენტისათვის არსებული სასაქონლო ნაშთები აღრიცხოს შესაბამის დოკუმენტში,
რომელიც მომავალში, არ ჩაითვლება ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტად. 2) პირს
უფლება აქვს ამ მომენტისთვის არსებული სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთები
შეეაფასოს საბაზრო ღირებულებით და შესაბამის დოკუმენტში აღრიცხოს სასაქონლომატერიალური მარაგების ნაშთად, რომლის საერთო ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს
30 000 ლარს. 3) პირი ვალდებულია აღრიცხული სასაქონლო-მატერიალური მარაგის ნაშთის
საერთო ღირებულების თანხით გაზარდოს მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმებისას
არსებული დასაბეგრი შემოსავალი.

მუხლი 92. მცირე ბიზნესის
გადამხდელად რეგისტრაცია

დამატებული

ღირებულების

გადასახადის

1. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელსაც დაუდგა
დამატებული ღირებულების გადასახადი სგადამხდელის სავალდებულო რეგისტრაციის
ვალდებულება, ამ კოდექსის 157-ე მუხლის შესაბამისად ვალდებულია გატარდეს
რეგისტრაციაში და გამოდის სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმიდან.
2. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი დამატებული ღირებულების
გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულების დადგომისას ვალდებულია
აღრიცხოს ამ მომენტისთვის არსებული სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთი.
3. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს დამატებული ღირებულების
გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის მომენტიდან უფლება აქვს, ამ მუხლის მე-2
ნაწილით
განსაზღვრულ
სასაქონლო-მატერიალური
მარაგების
ნაშთზე
მიიღოს
დამატებული ღირებულების გადასახადის ჩათვლა ამ კოდექსით განსაზღვრული წესის
შესაბამისად, თუ არსებობს შესაბამისი დოკუმენტაცია.

თუ მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ვალდებულია დარეგისტრირდეს
დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელად, ამავდროულად ვალდებულია
გატარდეს რეგისტრაციაში და გამოვიდეს სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმიდან. მცირე
ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი დამატებული ღირებულების
გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციისას ვალდებულების დადგომისას ვალდებულია
აღრიცხოს ამ მომენტისათვის არსებული სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთი. თუ
მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი დარეგისტრირდება დამატებული
ღირებულების გადასხადის გადამხდელად, მას უფლება აქვს რეგისტრაციის მომენტიდან
სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ნაშთზე მიიღოს დღგ ს ჩათვლა, თუმცა ამისთვის უნდა
არსებობდეს შესაბამისი დოკუმენტაცია.

მუხლი 93. მიკრო და მცირე ბიზნესის დეკლარაციის წარდგენა
1. გარდა ამ კოდექსის 26-ე მუხლში აღნიშნული შემთხვევებისა, საგადასახადო ორგანოს
საგადასახადო აღრიცხვის ადგილის მიხედვით საანგარიშო წლის მომდევნო წლის 1
აპრილამდე დეკლარაციას წარუდგენენ:
ა) მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი;
ბ) მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი.
2. მიკრო ან მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი საქართველოში ეკონომიკური
საქმიანობის შეწყვეტისას საგადასახადო ორგანოს 30 დღის ვადაში წარუდგენს დეკლარაციას.
3. მიკრო ან მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი საგადასახადო ორგანოს მიერ სტატუსის
გაუქმების შემთხვევაში ვალდებულია სტატუსის გაუქმების თაობაზე გადაწყვეტილების
მიღებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში წარუდგინოს საგადასახადო ორგანოს
დეკლარაცია და გადაიხადოს ამ მომენტისთვის კუთვნილი გადასახადი.

მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური და მეწარმე ფიზიკური პირები
ვალდებულნი არიან საგადასახადო ორგანოს წარუდგინონ დეკლარაცია. დეკლარაციის
წარდგენა უნდა მოხდეს საგადასახადო აღრიცხვის ადგილის მიხედვით საანგარიშო წლის
მომდევნო წლის 1 აპრილამდე. თუ პირმა შეწყვიტა ეკონომიკური საქმიანობა, პირს ევალება
საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს დეკლარაცია 30 სამუშაო დღის განმავლობაში, და არა კალენდარული, დღის ვადაში. სტატუსის გაუქმებამდე კალენდარული წლის
პერიოდისათვის მიკრო ბიზნესის სტატუსის გაუქმებისას პირი ვალდებულია
გამოიანგარიშოს საშემოსავლო გადასახადი ან ჩვეულებრივი, ან მცირე ბიზნესის

სპეციალური რეჟიმის შესაბამისად. რაც შეეხება მცირე ბიზნესს, სტატუსის გაუქმებამდე
კალენდარული წლის პერიოდისათვის პირი ვალდებულია მცირე ბიზნესის სპეციალური
რეჟიმის შესაბამისად გამოიანგარიშოს საშემოსავლო გადასხადი. ორივე სტატუსის
შემთხვევაში პირს ევალება გამოანგარიშებული გადასახადი ასახოს წარსადგენ
დეკლარაციაში დადგენილ ვადებში და ამავე ვადებში გადაიხადოს იგი.

მუხლი 94. მცირე და მიკრო ბიზნესის მიმდინარე გადასახდელები და გადასახადის
წყაროსთან დაკავების წესი
1. მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი არ იხდის მიმდინარე გადასახდელებს.
2. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი ვალდებულია მიმდინარე
გადასახდელების თანხები ყოველი კვარტალის მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე შეიტანოს
ბიუჯეტში.
3. მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკურ პირს გადახდის წყაროსთან გადასახადის
დაკავება არ ევალება მიღებული მომსახურების ანაზღაურების შემთხვევაში.
4. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს გადახდის წყაროსთან
გადასახადის დაკავება არ ევალება:
ა) კალენდარული წლის განმავლობაში ერთობლივი შემოსავლის 25 პროცენტის ფარგლებში
გაცემული ხელფასის ხარჯზე;
ბ) მიღებული მომსახურების ანაზღაურების შემთხვევაში.

მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი არ იხდის მიმდინარე გადასახადელებს და
არ ეკისრება საგადასახადო აგენტის ფუნქციის შესრულება. გადაუხდელი მიმდინარე
გადასახადელების საკითხი დადგება იმ შემთხვევაში, როდესაც პირს უუქმედება სტატუსი.
მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირი ვალდებულია მიმდინარე
გადასახდელების თანხები ყოველი კვარტლის მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე შეიტანოს
ბიუჯეტში. კალენდარული წლის განმავლობაში ერთობლივი შემოსავლის 25 პროცენტის
ფარგლებში გაცემულ ხელფასზე მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირს
გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავება არ ევალება. ასევე გადახდის წყაროსთან
გადასხადის დაკავება არ ევალება მიღებული მომსახურების ანაზღაურების შემთხვევაში.

მუხლი 95. მცირე და მიკრო ბიზნესის საგადასახადო კონტროლი
1. საგადასახადო ორგანოებმა მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირების მიმართ
შეიძლება განახორციელონ მიმდინარე საგადასახადო კონტროლის შემდეგი ღონისძიებები:
ა) საქონლის/მომსახურების საკონტროლო შესყიდვა;
ბ) დათვალიერება;
გ) საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დაცვა;
დ) ქრონომეტრაჟი;
ე) ინვენტარიზაცია.
2. საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე პირის
შემოსავლები განსაზღვროს არაპირდაპირი მეთოდებით, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.

საგადასახადო ორგანოებმა მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირების
მიმართ შეიძლება განახორციელოს საგადასხადო კონტროლი. კონტროლის მიზანია, იმ
საქმიანობების გამოვლენა, რომელთა განხორციელებით პირს უუქმდება შესაბამისი
სტატუსი; სასაქონლო-მატერიალური მარაგების ინვენტარიზაცია საშუალებას იძლევა
მარაგების ნაშთის ღირებულება შეუდარდეს შესაბამისი სტატუსისათვის დადგენილ

ნორმას, რომლის გადაჭარბებაც სტატუსის გაუქმების საფუძველია;
გადამხდელის
შემოსავლების დადგენა შესაძლებელია კამერალური/გასვლითი შემოწმების გარეშე.

მუხლი 951. ფიქსირებული გადასხადის გადამხდელი

ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი შეიძლება იყოს პირი, რომელიც არ არის
დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელი და ახორციელებს
ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ ერთ ან ერთზე მეტ საქმიანობას. ანუ პირმა
შეიძლება მოითხოვოს ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი, თუ ის :
ა) არ არის დღგ-ის გადამხდელი; ბ) ახორციელებს ამ გადასხადით დასაბეგრ
რომელიმე საქმიანობას. ამ მუხლით განსაზღვრული სტატუსის მქონე პირისაგან
საქონლის ( მომსახურების) შესყიდვისას გაწეული ხარჯი არ წარმოადგენს
გამოსაქვით ხარჯს ისევე, როგორც ეს არის მიკრო ბიზნესის შემთხვევაში.
მუხლი 953. ფიქსირებული გადასახადის განაკვეთი.

ფიქსირებული გადასხადის განაკვეთი დამოკიდებულია არა მარტო საქმიანობის,
არამედ - დაბეგვრის ობიექტების რაოდენობაზეც. ფიქსირებული გადასახადის
განაკვეთი დგინდება საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული საქმიანობის
სახეების მიხედვით და ის შეიძლება იყოს : ა) დაბეგვრის ობიექტებზე 1 ლარიდან
2000 ლარის ფარგლებში; ბ) დასაბეგრი საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლის 3
პროცენტი.
მუხლი 954. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მინიჭება.
ფიქსირებული გადასხადის გადამხდელს შესაბამისი სტატუსი ენიჭება საგადასახადო
ორგანოში განცხადების წარდგენის გზით მისივე ნების გამოხატვის საფუძველზე. ასეთი
სტატუსის მოპოვებისათვის პირი არ უნდა წარმოადგენდეს დღგ-ის გადამხდელს. სტატუსი
შეიძლება მიენიჭოს იურიდიულ პირსაც. მთავრობის დადგენილებით, დაუშვებელია,
იურიდიულ პირს აეკრძალოს სტატუსის მინიჭების შესაძლებლობა.

მუხლი 955. ფიქსირებული გადასხადით დაბეგვრის პირობები.
ფიქსირებული გადასხადის გადამხდელი უფლებამოსილია, გარდა ფიქსირებული
გადასხადით დასაბეგრი საქმიანობისა, დამატებით განახორციელოს მხოლოდ საქართველოს
მთავრობის მიერ ნებადართული საქმიანობა. ამ დამატებითი საქმიანობიდან მიღებული
შემოსავალი ექვემდებარება საერთო წესით დაბეგვრას. ფიქსირებული გადასახადის
გადამხდელი არ იხდის მიმდინარე გადასახადელებს ფიქსირებული გადასახადის
მიხედვით. ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია მისთვის ან მის მიერ
პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერის შემთხვევაში შეინახოს აღნიშნული
დოკუმენტი.

მუხლი 956. ფიქსირებული გადასხადის გადამხდელის სტატუსის გაუქმება.
ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრი საქმიანობის ფარგლებში განხორციელებული
საქონლის (მომსახურების) მიწოდებები გავლენას არ ახდენს დღგ-ის გადამხდელად
რეგისტრაციის ვალდებულების წარმოქმნაზე. მეორე მნიშვნელობანი პირობა, რაც იწვევს

სტატუსის გაუქმებას, არის ისეთი საქმიანობის განხორციელება, რომელიც ნებადართული არ
არის მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით. ფიქსირებული გადასხადის გადამხდელის
სტატუსის გაუქმების ერთ-ერთი პირობის დადგომისას პირი ვალდებულია ფიქსირებული
გადასახადის გადამხდელის სტატუსის გაუქმების მიზნით განცხადებით მიმართოს
საგადასხადო ორგანოს შესაბამისი პირობის დადგომიდან არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღისა.

შეამოწმე შენი ცოდნა(ტესტი)

1. miko biznesis staტusis mqone piri valdebulia Tu ara Seinaxos pirveladi
sagadasaxado dokumenti?
a. mikro biznesis statusis mqone pirs ar gaCnia pirveladi sagadasaxado
dokumentis Senaxvis valdebuleba
b. mikro biznesis statusis piri misTvis pirveladi sagadasaxado dokumentis
gamoweris SemTxvevaSi valdebulia Seinaxos igi.
g. mxolod im SemTxvevaSi, mikro biznesis statusis mqone pirsTvis gamozerilia
sasaqonlo zednadebi;
d. mxolod im SemTxvevaSi, mikro biznesis statusis mqone pirsTvis gamozerilia
sagadasaxado angariS-faqtura

2. saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis Tanaxmad, ra SemTxvevaSia valdebuli
mewarme

fizikuri

piri

Semosavlebisa

da

xarjebis

aRricxva

awarmoos

daricxvis meTodiT?
a. Tu wlis ganmavlobaSi mewarme fizikuri piris erToblivi Semosavlebi
aRemateba 100 000 lars
b. Tu mewarme fizikur piri registrirebulia dRg-s gadamxdelad
g. Tu fizikur pirs gaaCnia mcire biznesis statusi
d. Tu mewarme fizikur piri momsaxurebis usasyidlod gawevas

3.

saqarTvelos

sagadasaxado

kodeqsis

Tanaxmad,

qvemoT

CamoTvlilTagan

romeli ar Sedis xelfasis saxiT miRebul SemosavalSi?
a. damqiraveblis mier daqiravebulisaTvis valis patieba
b. damqiraveblis mier daqiravebulisaTvis uprocento sesxis micema

g. damqiraveblis mier daqiravebulisaTvis gadaxdili samivlinebo xarjebis
anazRaureba saqarTvelos finansTa saministros mier gansazRvruli normis
farglebSi
d.

damqiraveblis

mier

daqiravebulisaTvis

sacxovreblis

sargeblobaSi

gadacema

4. sakontrolo-salaro aparatis gamoyenebis valdebulebisgan Tavisufldeba:

a. mcire biznesis statusis mqone piri;
b.

piri

moxmarebelTan

miwodebisaTvis

an/da

angariSworebis

momsaxurebis

im

nawilSi,

gawevisaTvis

sadac

gamoiwereba

saqonlis

sagadasaxado

angariS-faqtura;
g.

piri

moxmarebelTan

miwodebisaTvis

an/da

angariSworebis

momsaxurebis

im

nawilSi,

gawevisaTvis

sadac

gamoiwereba

saqonlis
sasaqonlo

zednadebi;
d. mewarme fizikuri piri;

5. fizikuri pirima mier 2012 wels 2 momgebiani bileTis mixedviT miRebulma
mogebam

Seadgina

2000

lari

Seadgina.

maT

Soris:

erTi

bileTiT

martSi

mogebulia 700 lari, xolo meore bileTiT ivlisSi mogebulia 1300 lari.
mogebis gamcemis mier saSemosavlo gadasaxadi wyrosTan dasakavebeli Tanxa
Seadgens:
a. 1300 lars;
b. 700 lars;
g. 2000 lars;
d. arcerTi pasuxi ar aris swori;

6.

sasoflo-sameurneo

warmoebuli

warmoebaSi

dasaqmebulma

sawarmom,

saqarTveloSi

soflis meurneobis produqciis pirveladi miwodebiT 2012 wels

150 000 laris Semosavali miiRo, saidanac daqiravebulebze gacemuli iqna
xelfasi 40 000 lari. gadaxdis wyarosTan dasakavebeli saSemosavlo gadasaxadi
Seadgens:

a. 8000 lars (40000 X20%);
b. 4800 lars (40000 X12%);
g. 6000 lars; (40000 X15%);
d. arcerTi pasuxi ar aris swori.

7. sawarmom 2012 wels xelfasis saxiT daaricxa 4000 lari, amave periodSi
faqtobrivad gasca 3500 lari, 2012 wlis erTobliv Semosavlidan gamosaqviTi
Tanxa Seadgens:
a. 4000 lars;
b. 3500 lars;
g. 3300 lars;
d. 3650 lars.

8.

mcire

Semosavli

biznesis
90

000

statusis
laria.

mqone

fizikuri

dokumenturad

piris

2012

dadasturebuli

wlis

erToblivi

da

gamoqviTvas

daqvemdebarebuli xarji Seadgens 70 000 lars. fizikuri piris 2012 wlis
kuTvnili saSemosavlo gadasaxadi Seadgens:
a. 4500 lars (90 000*5%);
b. 3500 lars (70 000*5%);
g. 2700 lars (90 000*3%);
d. 2100 lars (70 000*3%).

9. sawarmos dRg-is gadamxdelad registracia gauqmebul iqna 2011 wlis 1
agvistodan. registraciis gauqmebis dRisaTvis saqonlis sabalanso naSTma 40
aTasi lars Seadgens, romelzec gadamxdels misi SeZenisas miRebuli hqonda
dRg-is CaTvla
a. sawarmos mier miRebuli dRg-s CaTvla registracidan moxsnis momentisaTvis
eqvemdebareba gauqmeba;
b. miRebuli dRg-s CaTvla ar eqvemdebareba gauqmebas;
g. sawarmom registracis gauqmebis dRisaTvis saqonlis sabalanso naSTi 40
aTasi lari unda aRiaros miwodebad da dabegros dRg-Ti;

d. sawarmosTvis dRg-s registraciis gauqmeba ar CaiTvleba dasabegr operaciad.

10.

2011 wlis martSi fizikurma

avtomanqana

5000

pirma SeiZina

agaraki

16 000

larad da

larad. 2012 wlis aprils TveSi gayida agaraki 20 000 larad

da avtomanqana 10 000 larad. ramdens Seadgens fizikuri piris saSemosavlo
gadasaxadis Tanxa?
a. saerTod ar uwevs saSemosavlo gadasaxadis gadaxda
b. 480 lari (4000*12%)
g. 1800 lari [(4000*20%) + (5000*20)]
d. 800 lari (4000*20%)

