გაკვეთილი 2
საქართველოს საგადასახადო
კოდექსი
გამოყენებული ტერმინები და
ცნებები
ნაწილი 1

თავი II
ამ კოდექსში გამოყენებული ტერმინები და ცნებები
მუხლი 8 ტერმინთა განმარტება
3. არაპირდაპირი გადასახადი - გადასახადი (დამატებული ღირებულების
გადასახადი, აქციზი, იმპორტის გადასახადი), რომელიც დგინდება მიწოდებული
(იმპორტირებული) საქონლის ან/და გაწეული მომსახურების ფასზე დანამატის
სახით და რომელსაც იხდის მომხმარებელი (იმპორტიორი) ამ გადასახადით
გაზრდილი ფასით საქონლის ან/და მომსახურების შეძენისას (იმპორტისას).
არაპირდაპირი გადასახადის ბიუჯეტში გადახდის ვალდებულება ეკისრება
საქონლის მიმწოდებელს (იმპორტიორს) ან/და მომსახურების გამწევს, რომელიც ამ
კოდექსის მიზნებისათვის გადასახადის გადამხდელად იწოდება.
5. აღიარებული საგადასახადო დავალიანება - საგადასახადო დავალიანება,
რომელიც წარმოშობილია:
ა) პირის მიერ წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციის საფუძველზე;
ბ) საგადასახადო მოთხოვნის საფუძველზე, რომელსაც პირი ეთანხმება ან
რომლის გასაჩივრების ვადა გასულია;
გ) პირის მიერ წარდგენილი საბაჟო დეკლარაციის საფუძველზე;
დ) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების საფუძველზე.
7. ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები (შემდგომში - ბასს) ბუღალტრული აღიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების კომისიის მიერ
დამტკიცებული და საქართველოს პარლამენტთან არსებული ბუღალტრული
აღრიცხვის სტანდარტების კომისიის დადგენილებით სამოქმედოდ შემოღებული
სტანდარტები.
8. გადასახადების ადმინისტრირება - გადასახადების გამოანგარიშებასთან,
გადახდასთან და დეკლარირებასთან, საგადასახადო კონტროლთან, აგრეთვე
გადასახადის გადამხდელთა შესრულების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული
ფორმების, მეთოდების და წესების ერთობლიობა, რომლებსაც საგადასახადო
ორგანოები ახორციელებენ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის
აღსრულების პროცესში.

მუხლი 9 - ეკონომიკური საქმიანობა
1. ეკონომიკურ საქმიანობად ითვლება ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც
ხორციელდება მოგების, შემოსავლიან კომპენსაციის მისაღებად, მიუხედავად ასეთი
საქმინობის შედეგებისა, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
2. ეკონომიკურ საქმიანობას არ მიეკუთვნება:
ა)
სახელმწიფო
ხელისუფლების,
დამოუკიდებელი
ეროვნული
მარეგულირებელი და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საქმიანობა,
რომელიც
უშუალოდ
არის
დაკავშირებული
მათთვის
საქართველოს
კანონმდებლობით
მინიჭებული
ფუნქციების
შესრულებასთან,
გარდა
ხელშეკრულების საფუძველზე ფასიანი მომსახურების გაწევისა;
ბ) საქველმოქმედო საქმიანობა;
გ) რელიგიური საქმიანობა;
დ) დაქირავებით მუშაობა;
ე) ფიზიკური პირის მიერ ფულადი სახსრების განთავსება ბანკებსა და სხვა
საკრედიტო დაწესებულებებში დეპოზიტებსა და ანაბრებზე;
ვ) საქმიანობის ან/და ოპერაციების ერთობლიობა, რომლებიც განისაზღვრება
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით, საქართველოს პარლამენტის
საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტთან შეთანხმებით.

კანონმდებელი განმარტავს, რომ საქმიანობა ეკონომიკურად ჩაითვლება თუ
სამი ძირითადი ნიშანი ახასიათებს. ესაა მიზანი რისთვისაც უნდა
ხორციელდებოდეს ქმედება. ქმედების მიზანი უნდა იყოს მოგების, შემოსავლის და
კომპენსაციის მიღება.
მთავრობის შესაბამისი ბრძანების თანახმად ეკონომიკურ საქმიანობას არ
განეკუთვნება ფიზიკური პირის მიერ საკუთრებაში არსებული 4 საცხოვრებელი
ბინის (სახლის) და მასზე დამაგრებული მიწის რეალიზაცია.

მუხლი 10 - საქველმოქმედო საქმიანობა
1.საქველმოქმედო საქმიანობად ითვლება:
ა) დახმარების უშუალოდ ან მესამე პირის მეშვეობით, ნებაყოფლობით და
უანგაროდ გაწევა იმ პირებისათვის, რომლებიც ამ დახმარებას საჭიროებენ

საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მისაღებად ორგანიზაცია შესაბამისი
წერილობითი განცხადებით მიმართავს საგადასახადო ორგანოს.
საქველმოქმედო
ორგანიზაციის
სტატუსის
მინიჭების
შემთხვევაში,
შემოსავლების
სამსახურის
მიერ
ორგანიზაციის
მონაცემები
შეიტანება
საქველმოქმედო ორგანიზაციების ერთიან რეესტრში და გაიცემა საქველმოქმედო
ორგანიზაციის სტატუსის დამადასტურებელი მოწმობა.
საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმის
შემთხვევაში ორგანიზაციას ეგზავნება მოტივირებული წერილობითი პასუხი.

მუხლი 11 - რელიგიური საქმიანობა
1. რელიგიურ საქმიანობად ითვლება დადგენილი წესით რეგისტრირებული
რელიგიური ორგანიზაციის (გაერთიანების) საქმიანობა, რომლის მიზანია
აღმსარებლობისა და სარწმუნოების გავრცელება.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მოცემული განმარტებანი რელიგიური
საქმიანობის შესახებ საქართველოს კონსტიტუციური კანონიდან გამომდინარეობს.
სახელმწიფო აცხადებს რწმენისა დ აღმსარებლობის სრულ თავისუფლებას,
ამასთან
ერთად აღიარებს
საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური
მართმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს საქართველოს ისტორიაში და
მის დამოუკიდებლობას სახელმწიფოსაგან. ყველა ადმიანი დაბადებით
თავისუფალია და კანონის წინაშე თანასწორია განურჩევლად რასისა, კანის ფერისა,
ენისა, სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული,
ეთნიკური და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობის, ქონებრივი და წოდებრივი
მდგომარეობისა, საცხოვრებელი ადგილისა.
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული
კონვენცია განმარტავს რომ ყველას აქვს უფლება აზრის, სინდისისა და რელიგიის
თვისუფლებისა; ეს უფლება მოიცავს რელიგიის ან რწმენის შეცვლის თავისუფლებას
და აგრეთვე თავისუფლებას როგორც ინდივიდუალურად ისე სხვებთან ერთად,
საქვეყნოდ ან განკერძოებით, გააცხადოს თავისი რელიგია თუ რწმენა
აღმსარებლობით, სწავლებით, წესის დაცვითა და რიტუალების აღსრულებით.
რელიგიის ან რწმენის გაცხადების თავისუფლება ექვემდებარება მხოლოდ ისეთ
შემთხვევებს, რომლებიც გათვალისწინებულია კანონით და აუცილებელია
დემოკრატიულ
საზოგადოებაში
სზოგადოებრივი
უსაფრთხოების
ინტერესებისათვის, საზოგადოებრივი წესრიგის, ჯანმრთელობის თუ მორალის ან
სხვათა უფლებათა და თავისუფლებათა დასაცავად.

მუხლი 12 - დაქირავებით მუშაობა
1. დაქირავებით მუშაობად ითვლება :
ა) ფიზიკური პირის მიერ ვალდებულების შესრულება იმ ურთიერთობათა
ფარგლებში, რომლებიც რეგულირდება საქართველოს ან/და უცხო ქვეყნის შრომის
კანონმდებლობით;
ბ) ფიზიკური პირის მიერ იმ ვალდებულების შესრულება, რომელიც
დაკავშირებულია საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში სამართალდამცავ და მასთან
გათანაბრებულ ორგანოებში მის სამსახურთან;
გ) ფიზიკური პირის მიერ საწარმოს ან ორგანიზაციის ხელმძღვანელად
(დირექტორად) ყოფნა ან ხელმძღვანელის (დირექტორის) მოვალეობის შესრულება.
2. დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირი ამ კოდექსის მიზნებისათვის
იწოდება დაქირავებულად, პირი, რომელიც ანაზღაურებს ასეთ ფიზიკური პირის
მიერ შესრულებულ სამუშაოს, - დამქირავებლად, ხოლო ასეთი ანაზღაურება ხელფასად.

დამქირავებლისა და დაქირავებულის უფლება მოვალეობანი შრომის კანონის
შესაბამისი მუხლებითაა განმარტებული.
შრომითი ურთიერთობის სუბიექტები შეიძლება იყვნენ: დამსაქმებელი,
დასაქმებული და დასაქმებულთა გაერთიანება.
დამსაქმებელი არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ანდა პირთა
გაერთიანება, რომლისთვისაც შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე სრულდება
გარკვეული სამუშაო.
დასაქმებული არის ფიზიკური პირი, რომელიც შრომითი ხელშეკრულების
საფუძველზე, დამსაქმებელისთვის ასრულებს გარკვეულ სამუშაოს.
ინდივიდუალური შრომითი ურთიერთობის სუბიექტები არიან დამსაქმებელი
და დასაქმებული.
კოლექტიური შრომითი ურთიერთობის სუბიექტები არიან ერთი ან მეტი
დამსაქმებელი ან ერთი ან მეტი დამსაქმებელთა გაერთიანება და ერთი ან მეტი
პროფესიული კავშირი.
შრომითი ურთიერთობა წარმოიშობა დასაქმებულის მიერ სამუშოს
შესრულების ფაქტობრივად დაწყების მომენტიდან, თუ შრომითი ხელშეკრულებით
სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.

მუხლი 18 - საქონლის/მომსახურების ფასის განსაზღვრის პრინციპები
1. გადასახადებით დაბეგვრის მიზნებისათვის გამოიყენება გარიგება
საქონლის/მომსახურების ფაქტობრივი ფასი, თუ ამ კოდექსით საბაზრო ფასის ან სხვა
ღირებულების გამოყენება არ არის გათვალისწინებული.
2. საქონლის /მომსახურების საბაზრო ფასად ითვლება ფასი, რომელიც
ყალიბდება
საქონლის/მომსახურების
ბაზარზე
იდენტური
(ხოლო
მისი
არაარსებობის შემთხვევაში - მსგავსი) საქონლის/მომსახურების მოთხოვნისა და
მიწოდების ურთიერთზემოქმედების შედეგად და შესაბამის ბაზარზე იმ პირებს
შორის დადებული გარიგების საფუძველზე, რომლებიც ამ კოდექსის მე-19 მუხლის
მიხედვით არ არიან ურთიერთდამოკიდებული პირები. ურთიერთდამოკიდებულ
პირებს შორის გარიგება მხედველობაში მიიღება მხოლოდ იმ პირობით, რომ მათი
ურთიერთდამოკიდებულება გავლენას არ მოახდენს ასეთი გარიგების შედეგებზე.
3. საქონლის/მომსახურების საბაზრო ფასი განისაზღვრება ბაზარზე ამ
საქონლის/მომსახურების მიწოდების მომენტისათვის (ხოლო ასეთის არარსებობის
შემთხვევაში - რეალიზაციის მომენტის უახლოესი კალენდარული დღისათვის,
რომელიც არაუმეტეს 30 კალენდარული დღით უსწრებს ან მოჰყვება ასეთი
საქონლის/მომსახურების
რეალიზაციის
მომენტს)
იდენტურ
(მსგავს)
საქონელზე/მომსახურებაზე დადებული
გარიგების შესახებ, მათ შორის,
საერთაშორისო და სხვა ბირჟებზე დაფიქსირებული ფასების შესახებ, ინფორმავიის
საფუძველზე.
11. საგადასხადო ორგანოს უფლება აქვს, გადასახადებით დაბეგვრის
მიზნებისათვის გამოიყენოს საბაზრო ფასი შემდეგ შემთხვევებში:
ა) თუ გარიგება განხორციელდა ურთიერთდამოკიდებულ პირებს შორის,
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მათი ურთიერთდამოკიდებულება გავლენას არ
ახდენს ასეთი გარიგების შედეგებზე;

ბ) თუ საგადასახადო ორგანო საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ
დადგენილი წესის შესაბამისად ასაბუთებს, რომ გარიგების მონაწილეებს შორის
განცხადებული ფასი განსხვავდება ფაქტობრივი ფასისაგან;
გ) თუ პირმა საქონელი მიაწოდა ან/და მომსახურება გაუწია ტურისტული
ზონის მეწარმე სუბიექტს.

კოდექსის მოცემული მუხლის განმარტებისთვის გადასახადებით დაბეგვრის
მიზნებისათვის გამოიყენება გარიგებაში საქონლის/მომსახურების ფაქტობრივი ფასი,
თუ ამ კოდექსით საბაზრო ფასის ან სხვა ღირებულების გამოყენება არ არის
გათვალისწინბული.
საქონლის/მომსახურების საბაზრო ფასია, ის ფასი რომელიც ყალიბდება
საქონლის/მომსახურების ბაზარზე იდენტური (ხოლო მისი არარსებობის
შემთხვევაში -მსგავსი) საქონლის/მომსახურების მოთხოვნისა და მიწოდების
ურთიერთზემოქმედების შედეგად და შესაბამის ბაზარზე იმ პირებს შორის
დადებული გარიგების საფუძველზე, რომლებიც ამ კოდექსის მე-19 მუხლის
კომენტარი.
საქონლის/მომსახურების საბაზრო ფასის განსაზღვრისას გამოიყენება
საქონლის/მომსახურების საბაზრო ფასების შესახებ ინფორმაციის ოფიციალური
წყაროები, აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი ორგანოების საინფორმაციო
ბაზა, საგადასხადო ორგანოებისათვის გადასხადის გადამხდელთა მიერ
მიწოდებული ინფორმაცია, აგრეთვე სხვა სარწმუნო ინფორმაცია.
საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, გადასახადებით დაბეგვრის
მიზნებისათვის გამოიყენოს საბაზრო ფასი, თუკი ასაბუთებს, რომ გარიგების
მონაწილეებს შორის განცხადებული ფასი განსხვავდება ფაქტობრივი ფასისგან.
საგადასახადო ორგანო საბაზრო ფასის გამოყენების თაობაზე ვალდებულია
გამოსცეს შესაბამისი სამართლებრივი აქტი, რომლის სამოტივაციო ნაწილში უნდა
მიეთითოს ოპერაციის ფორმა, ოპერაციის შინაარსი, არგუმენტაცია საბაზრო ფასის
გამოყენების მიზანშეწონილობის თაობაზე და გარემოებები, რომელმაც გამოიწვია
საბაზრო ფასის გამოყენება.

მუხლი 19. ურთიერთდამოკიდებული პირები
1. ურთიერთდამოკიდებულ პირებად ითვლებიან ის პირები, რომელთა შორის
განსაკუთრებულ ურიერთობათა არსებობამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს მათი ან
მათ მიერ წარმოდგენილი პირების საქმიანობის პირობებზე ან ეკონომიკურ
შედეგებზე.

ურთიერთდამოკიდებულ პირებად კანონმდებელი მიიჩნევს პირებს რომელთა
შორის
განსაკუთრებული
ურთიერთობებია
ჩამოყალიბებული
და
ამ
ურთიერთობათა არსებობამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს მათი ან მათ მიერ
წარმოდგენილი პირების საქმიანობის პირობებზე ან ეკონომიკურ შედეგებზე.
განსაკუთრებული ურთიერთობებია - ურთიერთობები, რომელთა დროსაც:
ა) პირები არიან ერთი საწარმოს დამფუძნებლები (მონაწილეები), თუ მათი
ჯამური წილი არანაკლებ 20 პროცენტია;

ბ) ერთი პირი პირდაპირ ან არაპირდაპირ მონაწილეობს მეორე პირ საწარმოში,
თუ ასეთი მონაწილეობის წილი არანაკლებ 20 პროცენტია;
გ) პირი ახორციელებს საწარმოს კონტროლს;
დ) ფიზიკური პირი თანამდებობრივად ექვემდებარება სხვა ფიზიკურ პირს;
ე) ერთი პირი პირდაპირ ან არაპირდაპირ აკონტროლებს მეორე პირს;
ვ) პირებს პირდაპირ ან არაპირდაპირ აკონტროლებს მესამე პირი;
ზ) პირები ერთად, პირდაპირ ან არაპირდაპირ აკონტროლებენ მესამე პირს;
თ) პირები ნათესავები არიან;
ი) პირები ამხანაგობის წევრები არიან.
ფიზიკური პირის ნათესავებად ითვლებიან:
ა) ნათესავების პირველი შტო: მეუღლე, მშობელი, შვილი, და, ძმა;
ბ) ნათესავების მეორე შტო : პირველი შტოს თითოეული ნათესავის მეუღლე,
მშობელი, შვილი, და, ძმა, გარდა იმ ფიზიკური პირისა. რომელიც უკვე მიეკუთვნა
პირველ შტოს;
გ) პირები, რომლებიც ხანგრძლივი მეურვეობის შედეგად ერთმანეთთან
დაკავშირებული არიან, როგორც მშობლები და შვილები.

მუხლი 42 - საგადასახადო ომბუდსმენი
1. საგადასახადო ომბუდსმენი ზედამხედველობას უწევს საქართველოს
ტერიტორიაზე გადასახადის გადამხდელთა უფლებებისა და კანონიერი
ინტერესების დაცვას, ავლენს მათი დარღვევის ფაქტებს, ხელს უწყობს დარღვეული
უფლებების აღდგენას.
9. საგადასახადო ომბუდსმენს ნიშნავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი
საქართველოს პარლამენტის თავჯდომარესთან შეთანხმებით.
10. საგადასახადო ომბუდსმენის უფლებამოსილება, მისი საქმიანობის
ძირითადი პრინციპები და ფორმები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის
დადგენილებით.

საგადასახადო ომბუდსმენი საქმიანობის პროცესში ხელმძღვანელობს
სამართლიანობის, ობიექტურობის,
მიუკერძოებლობისა და
კანონიერების
პრინციპებით.
განცხადების ან საჩივრის განხილვისას საგადასახადო ომბუდსმენი
ნეიტრალურია და არ წარმოადგენს გადამხდელს ან იმ სახელმწიფო ორგანოს,
რომლის გადაწყვეტილების მართლზომიერებაც ეჭვქვეშ არის დაყენებული.
საგადასახადო ომბუდსმენი შეიძლება იყოს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე,
რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული ან ეკონომიკური განათლება.
საგადასახდო ომბუდსმენს ნიშნავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი,
საქართველოს პარლამენტის თავჯდომარესთან შეთანხმებით.
საგადასახადო ომბუდსმენი არ შეიძლება ასრულებდეს სხვა ანაზღაურებად
საქმიანობას, გარდა სამეცნიერო და პედაგოგიური საქმიანობისა.
საგადასახადო ომბუდსმენი არ შეიძლება იყოს რომელიმე პოლიტიკური
პარტიის წევრი.
საგადასახადო ომბუდსმენის საჩივარს ან განცხადებას განიხილავს
საჩივრის/განცხადების რეგისტრაციიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

საჩივრის/განცხადების
განხილვის
შედეგების
შესახებ
ეცნობება
მომჩივანს/განცხადების ავტორს.
საგადასახადო ომბუდსმენი ახორციელებს მონიტორინგს თავის მეირ
გაგზავნილი რეკომენდაციის შესრულებაზე, რისთვისაც გამოითხოვს ინფორმაციას
სათანადო სახელმწიფო ორგანოდან.
პრაქტიკაში
არსებული
ნაკლულოვანებების
აღმოფხვრის
მიზნით
საგადასახადო ომბუდსმენი წერილობითი რეკომენდაციით მიმართავს სათანადო
სახელმწიფო ორგანოს.
მუხლი 43 - გადასახადის გადამხდელის ვალდებულებები
1. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია:
ა) შეასრულოს საგადასახადო ვალდებულებები საქართველოს საგადასახადო
კანონმდებლობით დადგენილი წესითა და პირობებით;
ბ)
აღრიცხვაზე
დადგეს
შესაბამის
საგადასახადო
ორგანოში
ან
დარეგისტრირდეს მეწარმეთა და არასამეწარმეო(არაკომერციული) იურიდიული
პირების რეესტრში;
გ) საგადასახადო ორგანოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით წარუდგინოს საგადასახადო დეკლარაციები, გაანგარიშებები და სააღრიცხვო
დოკუმენტები;
დ)
საგადასახადო
შემოწმების
ჩატარებისას
ან
ამ
კოდექსით
გათვალისწინებულ
სხვა
შემთხვევებში
საგადასახადო
ორგანოს
და
მისუფლებამოსილ პირს წარუდგინოს გადასახადების გამოსაანგარიშებლად და
გადასახდელად საჭირო დოკუმენტები (ცნობები);
ე) შეასრულოს საგადასახადო ორგანოს და მისი უფლებამოსილი პირის
კანონიერი
მოთხოვნები
საქართველოს
საგადასახადო
კანონმდებლობის
გამოვლენილი დარღვევების აღმოფხვრასთან დაკავშირებით, აგრეთვე ხელი არ
შეუშალოს ამ უფლებამოსილ პირს სამსახურებრივი უფლებამოსილების
განხორციელებაში;
ვ) უზრუნველყოფს იმ დოკუმნეტის შენახვა 6 წლის ვადით:
2. საქართველოს საწარმო, საქართველოს ორგანიზაცია და მეწარმე ფიზიკური
პირი ვალდებული არიან საგადასახადო აღრიცხვის ადგილის მიხედვით
საგადასახადო ორგანოს წარუდგინონ ინფორმაცია საქართველოს ფარგლების გარეთ
საბანკო ანგარიშების გახსნიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 43-ე მუხლი არ გვაძლევს გადასახადის
გადამხდელთა ვალდებულებების ამომწურავ ჩამონათვალს. გადასახადის
გადამხდელს
გააჩნია
სხვა
დამატებითი
ვალდებულებებიც,
რაც
გათვალისწინებულია
საგადასახადო
კოდექსითა
და
საგადასახადო
კანონმდებლობის სხვა აქტებით.
გადასახადის გადამხდელის ყველა ვალდებულების ჩამოთვლა ტექნიკურადაც
რთულია, ვინაიდან ბევრი მათგანი დაკავშირებულია კონკრეტულ მოქმედებებთან,
მექანიზმებთან და პროცედურებთან, გადასახადის გადახდის წესთან და
დამატებითი ინფორმაციის წარდგენასთან, აგრეთვე სხვა ამგვარ მომენტებთან.
საგადასახადო
ვალდეუბლება
გულისხმობს
გადასახადის
გადამხდელის
ვალდებულებას სრულად და დროულად გადაიხადოს საგადასახადო კოდექსით
დაწესებული, აგრეთვე საგადასახადო კოდექსით დაწესებული და ადგილობრივი

თვითმმართველობის
წარმომადგენლობითი
ორგანოს
მიერ
შემოღებული
გადასახადი.
საქართველოს
საგადასახადო
კანონმდებლობით
დადგენილი
ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში,
გადასახადის გადამხდელს შეიძლება დაეკისროს საგადასახადო კოდექსით ან/და
საქართველოს სხვა საკანონმდებლო აქტებით გათვალისწინებული საგადასახადო,
ადმინისტრაციული, სისხლისსამართლებრივი ან სხვა სახის პასუხისმგებლობა.

მუხლი 44 - მიმოწერა გადასახადის გადამხდელთან
1. გადასახადის გადამხდელსა და საგადასახადო/დავის განმხილველ ორგანოს
შორის მიმოწერა (მათ შორის, საგადასახადო მოთხოვნის, საჩივრის წარდგენა)
შეიძლება განხორციელდეს წერილობითი ფორმით ან ელექტრონული ფორმით,
რომლებსაც აქვთ თანაბარი იურიდიული ძალა.
2. გადასახადის გადამხდელსა და საგადასახადო ორგანოს შორის
წერილობითი ფორმით გასაგზავნი ნებისმიერი დოკუმენტი ხელმოწერილი უნდა
იყოს მისი კანონიერი ან უფლებამოსოლი წარმომადგენლის მეირ (გვარის, სახელისა
და თანამდებობის მითითებით). ადრესატს უნდა გადაეცეს დოკუმენტის დედანი ან
დამოწმებული ასლი.
3. წერილობითი ფორმის საგადასახადო მოთხოვნა, შეტყობინება, გადასახადის
გადამხდელის მოთხოვნა, საგადასახადო დეკლარაცია, საჩივარი, სხვა დოკუმენტები
ან წერილი გადაცემულად ითვლება, თუ იგი ჩაჰბარდა ადრესატს უშუალოდ ან
დაზღვეული საფოსტო გზავნილით.
4.
დაზღვეული
საფოსტო
გზავნილით
გაგზავნის
შემთხვევაში
დოკუმენტის/წერილის გადაცემის თარიღად ითვლება დაზღვეული საფოსტო
გზავნილის გაგზავნის თარიღი. თუ დოკუმენტის/წერილის გადაცემისათვის
დადგენილია გარკვეული ვადა, ისევე, როგორც ამ დოკუმენტზე/წერილზე
რეაგირებისათვის, ამ ვადის ათვლა ადრესატისათვის იწყება დაზღვეული საფოსტო
გზავნილის მისთვის ფაქტობრივად ჩაბარების თარიღიდან.
5. საგადასახადო ორგანოს მიერ პირისათვის ელექტრონული ფორმით
გაგზავნილი ნებისმიერი შეტყობინება ან სხვა დოკუმენტი ჩაბარებულად ითვლება
ადრესატის მეირ მისი გაცნობისთანავე, ხოლო ამ კოდექსის 264-ე მუხლის მე-2
ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში ელექტრონული ფორმით გაგზავნილი
შეტყობინება ჩაბარებულად ითვლება პირის მიერ მისი გაცნობისთანავე ან
გადასახადის გადამხდელის ავტორიზებული მომხმარებლის გვერდზე გაგზავნიდან
(განთავსებიდან) 30-ე დღეს, თუ ამ ვადაში ადრესატი შეტყობინებას არ გასცნობია.

გადასახადის გადამხდელსა და საგადასახადო ორგანოს შორის ელქტრონული
ფორმით მიმოწერის წესი არეგულირებს გადასახადის გადამხდელსა და
საგადასხადო ორგანოს შორის ონლაინ რეჟიმში ელექტრონული ფორმით
მიმოწერასთან დაკავშირებულ ურთიერთობებს.
გადასახადის
გადამხდელსა
და
საგადასახადო
ორგანოს
შორის
ელექტრონული ფორმით მიმოწერა ხორციელდება შემოსავლების სამსახურის
ოფიციალური ვებ-გვერდის (შემდგომში -ვებგვერდი) მეშვეობით. გადასხადის
გადამხდელისა
და
საგადასახადო
ორგანოს
მიერ
წერილობითი
და

ვებელექტრონული ფორმით წარდგენილ/გაგზავნილ დოკუმენტს აქვს თანაბარი
იურიდიული ძალა.
გადასხადის
გადამხდელი
ვალდებულია,
მოთხოვნის
შემთხვევაში,
საგადასხადო ორგანოს დოკუმენტი წარუდგინოს წერილობითი ფორმით.
საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს:
ა) საჭიროების შემთხვევაში, გადასხადის გადამხდელს მოსთხოვოს
დოკუმენტის წერილობითი ფორმით წარდგენა;
ბ) განახორციელოს დოკუმენტების წერილობითი ფორმით (საერთო წესების
დაცვით) გაგზავნა, თუ იგი ვერ უზრუნველყოფს მისი ელექტრონული ფორმით
გაგზავნას.
დოკუმენტის
საჯაროდ
გავრცელების
შესახებ
გადაწყვეტილებას
ინდვიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით იღებს შემოსავლების
სამსახურის უფროსი/მოადგილე.
დოკუმენტი პირისათვის ჩაბარებულად ითვლება საქართველოს ფინანსთა
სამინისტორ ოფიციალურ ვებგვერდზე და საგადასახადო ორგანოს სამოქმედო
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული
ერთეულის
ფარგლებში
მასობრივად
გავრცელებულ გაზეთში განთავსებიდან მე-20 სამუშაო დღეს.

მუხლი 47 - წინასწარი გადაწყვეტილება
1. შემოსვლების სამსახური პირის მიმართვის საფუველზე უფლებამოსილია
გამოსცეს წინასწარი გადაწყვეტილება განსახორციელებლად ან განხორციელებული
ოპერაციის მიხედვით საგადასახადო ანგარიშგების წესების ან/და შესასრულებელი
საგადასახადო ვალდებულებების თაობაზე.
2. წინასწარი გადაწყვეტილება უნდა გამოიცეს მოთხოვნის წარდგენიდან არა
უგვიანეს 60 დღისა.
3. წინასწარი გადაწყვეტილება ვრცელდება მხოლოდ იმ პირზე, რომლის
მიმართაც ის იქნა გამოცემული. ამასთანავე, წინასწარ გადაწყვეტილებაში უნდა
მიეთითოს საქართველოს კანონმდებლობის ის ნორმა, რომლის საფუძველზეც იქნა
მიღებული გადაწყვეტილება.
4. სხვადასხვა პირის მიერ განხორციელებული იდენტური ოპერაციების
მიხედვით არ შეიძლება გამოიცეს განსხვავებული წინასწარი გადაწყვეტილება.
5. თუ პირი მოქმედებს წინასწარი გადაწყვეტილების შესაბამისად,
დაუშვებელია მაკონტროლებელი/სამართალდამცავი ორგანოს მიერ წინასწარი
გადაწყვეტილების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილების მიღება და გადასახადის ან/და
სანქციის დარიცხვა.
10. თუ პირი არ ეთანხმება საგადასახადო ორგანოს წინასწარ
გადაწყვეტილებას, მას უფლება აქვს, გაასაჩივროს იგი ამ კოდექსით დადგენილი
წესით.

დაინტერესებული პირი, განსახორციელებელი ან განხორციელებული
ოპერაციის მიხედვით საგადასახადო ანგარიშგების წესების ან/და შესასრულებელი
საგადასხადო ვალდებულებების განსაზღვრის მიზნით წინასწარი გადაწყვეტილების
გამოცემის მოთხოვნით, მიმართავს შემოსავლების სამსახურის ნებისმიერ
ტერიტორიულ ორგანოს.

საგადასხადო ორგანო 2 სამუშაო დღის ვადაში შეისწავლის პირის მიერ
წარდგენილ მოთხოვნას და უფლებამოსილია:
ა) ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში, მიუთითოს პირს ხარვეზის
გამოსწორების თაობაზე;
ბ) ამ მუხლით გათვალისწინებული საფუძვლების არსებობისას, უარი ითქვას
მოთხოვნის დამუშავებაზე;
გ) თუ მოთხოვნა სრულყოფილია და არ არსებობს მოთხოვნის დამუშავებაზე
უარის თქმის საფუძვლები, დამუშავებული მოთხოვნა გადააგზავნოს შემოსავლების
სამსახურში.
ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში, საგადასხადო ორგანო პირს ხარვეზის
აღმოსაფხვრელად განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას, რომელიც არ უნდა
აღემატებოდეს 30 დღეს. ამ შემთხვევაში, ჩერდება წინასწარი გადაწყვეტილების
გამოცემის ვადის დინება, რომელიც განახლდება პირის მიერ ხარვეზის აღმოფხვრის
მომდევნო სამუშაო დღიდან.

მუხლი 53. საგადასახადო ვალდებულება და მისი შესრულება
1. საგადასახადო ვალდებულებად ითვლება პირის ვალდებულება,
გადაიხადოს ამ კოდექსით დაწესებული, აგრეთვე ამ კოდექსით დაწესებული და
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ
შემოღებული გადასახადი.
2. პირს საგადასახადო ვალდებულება ეკისრება საქართველოს საგადასახადო
კანონმდებლობით დადგენილ იმ გარემოებათა წარმოქმნის მომენტიდან, რომლებიც
ითვალისწინებს გადასახადის გადახდას.
3. საგადასახადო ვალდებულების შესრულებად ითვლება გადასახადის თანხის
დადგენილ ვადაში გადახდა.
4. საგადასახადო ვალდებულებას ასრულებს უშუალოდ გადასახადის
გადამხდელი, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული. გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულება
შეიძლება შეასრულოს სხვა პირმა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი
წესით.

საგადასახადო კანონმდებლობა ცალკე თავს უთმობს საგადასახადო
ვალდებულებას და მისი შესრულების წესს, გამომდინარე იქედან, რომ საგადასახადო
ვალდებულება და მისი შესრულება გადასახადის გადამხდელის ყველაზე ძირითადი
და მნიშვნელოვანი იურიდიული ვალდებულებაა. საგადასახადო კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში საგადასახადო ვალდებულება შეიძლება
დაეკისროს ასევე საგადასხადო აგენტს ან სხვა ვალდებულ პირს.
პირს საგადასახადო ვალდებულება ეკისრება საქართველოს საგადასახადო
კანონმდებლობით დადგენილ იმ გარემოებათა წარმოქმნის მომენტიდან, რომლებიც
ითვალისწინებს გადასახადის გადახდას. შესაბამისად, საგადასახადო ვალდებულება
შეიძლება წარმოიშვას, შეიცვალოს ან შეწყდეს მხოლოდ საგადასახადო კოდექსით
ან/და საგადასახადო კანონმდებლობის სხვა აქტებით დადგენილი საფუძვლების
არსებობისას. უშუალოდ საგადასახადო ვალდებულებად ჩაითვლება პირის
ვალდებულება, გადაიხადოს კოდექსით დაწესებული, აგრეთვე კოდექსით

დაწესებული და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი
ორგანოს მიერ შემოღებული გადასახადი. საგადასახადო ვალდებულების
შესრულებად ითვლება გადასხადის თანხის დადგენილ ვადაში გადახდა.

მუხლი 59. საგადასახადო პერიოდი
1. საგადასახდო პერიოდი არის დროის მონაკვეთ, რომლითაც განისაზღვრება
პირის საგადასხადო ვალდებულება კონკრეტული გადასახადის მიხედვით.
2. თუ საწარმო/ორგანიზაცია დაფუძნდა (სახელმწიფო რეგისტრაცია გაიარა)
კალენდარული წლის დაწყების შემდეგ ამ წლის 1 დეკემბრამდე, მისთვის პირველი
საგადასხადო პერიოდია დროის მონაკვეთი მისი დაფუძნების (რეგისტრაციის)
დღიდან ამ წლის ბოლომდე.
3. თუ საწარმო/ორგანიზაცია დაფუძნდა 1 დეკემბრიდან 31 დეკემბრის
ჩათვლით, მისთვის პირველი საგადასახადო პერიოდია დროის მონაკვეთი
დაფუძნების დღიდან მომდევნო წლის ბოლომდე, თუ ამ მუხლით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული.
4. საწარმოს/ორგანიზაციის ლიკვიდაცია/რეორგანიზაცია განხორციელდა
კალენდარული წლის დამთავრებამდე, მისთვის უკანასკნელი საგადასახადო
პერიოდია
დროის
მონაკვეთი
ამ
წლის
დასაწყისიდან
მისი
ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის დასრულების დღემდე.
5. თუ საწარმო/ორგანიზაცია დაფუძნდა მისი ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის
წლის წინა წლის 30 ნოემბრის შემდეგ, მისთვის პირველი და უკანასკნელი
საგადასახადო
პერიოდებია
დროის
მონაკვეთი
დაფუძნების
დღიდან
ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის დასრულების დღემდე.

საგადასახადო პერიოდი არის დროის მონაკვეთი, რომლითაც განისაზღვრება
პირის საგადასახადო ვალდებულება კონკრეტული გადასახადის მიხედვით.
საგადასხადო პერიოდი შეიძლება იყოს როგორც კალენდარული წელი, ასევე დროის
სხვა მონაკვეთი (თვე, კვარტალი და სხვა), რომლის ამოწურვისთანავე განისაზღვრება
გადასახადით დასაბეგრი ბაზა და პირის საგადასახადო ვალდებულება კონკრეტული
გადასახადის მიხედვით. აუცილებელია, საგადასახადო პერიოდი გავმიჯნოთ
ანგარიშგების პერიოდისგან. ანგარიშგების პერიოდი შედეგების დაჯამების,
საგადასახადო დეკლარაციებისა და გაანგარიშებების შედეგებისა და საგადასხადო
ორგანოში წარდგენის პერიოდია. როგორც წესი, საგადასახადო პერიოდი და
საანგარიშო პერიოდი ერთმანეთს არ ემთხვევა. საგადასახადო პერიოდი კონკრეტულ
გადასახადთან მიმართებაში განსაზღვრულია საგადასხადო კოდქსით.
საერთო წესის შესაბამისად, მოგების, საშემოსავლო და ქონების გადასხადების
საგადასახადო პერიოდად ითვლება კალენდარული წელი, ანუ დროის მონაკვეთი
ერთი წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. თუ საწარმო (ორგანიზაცია)
დაფუძნდა კალენდარული წლის დაწყების შემდეგ ამ წლის 1 დეკემბრამდე, მისთვის
პირველი საგადასახადო პერიოდია დროის მონაკვეთი მისი დაფუძნების დღიდან ამ
წლის ბოლომდე. ამასთან, საწარმოს (ორგანიზაციის) დაფუძნების დღედ ითვლება
სახელმწიფო რეგისტრაციის დღე, ხოლო გაერთიანებების, ამხანაგობებისა და სხვა

მსგავსი წარმონაქმნების დაფუძნების დღედ ითვლება სახელმწიფო რეგისტრაციის
დღე.
საგადასახადო პერიოდის განსაზღვრის ზემო აღნიშნული წესები გამოიყენება
მხოლოდ იმ გადასხადის მიმართ, რომლის საგადასახადო პერიოდია კალენდარული
წელი (მოგების, საშემოსავლო და ქონების გდასხადები) და არ გამოიყენება იმ
გადასახადის მიმართ, რომლის საგადასახადო პერიოდია თვე ან კვარტალი (დღგ,
აქციზი).

