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შესავალი 

წინამდებარე დოკუმენტის მიზანია, გამოიკვლიოს არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების დაბეგვრის თავისებურებები, გამოავლინოს არაკომერციულ სექტორში  

საგადასახადო დაბეგვრასთან დაკავშირებით არსებული ძირითადი პრობლემები, შეიმუშაოს 

საკანონმდებლო გარემოს გაუმჯობესების და ცვლილებების რეკომენდაციები. 

ბოლო წლებში, საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად მნიშვნელოვნად შეიცვალა 

დაბეგვრის მექანიზმები და პრინციპები. ძირითადი ცვლილებები შეეხებოდა მოგების და 

დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგვრის საკითხებს. მოგების გადასახადთან 

დაკავშირებით მთლიანად გადაიხედა დაბეგვრის ობიექტის საკითხი, რამაც ფუნდამენტურად 

შეცვალა მოგების გადასახადის მოქმედების მექანიზმი. დამატებული ღირებულების გადასახადის 

ნაწილში შეიცვალა ეკონომიკური საქმიანობის განმარტება, დასაბეგრი ოპერაციებისა და დაბეგვრის 

ადგილის განსაზღვრის პრინციპები და სხვ. ამავე პერიოდში პარლამენტმა მიიღო საქართველოს 

კანონი დაგროვებითი პენსიის შესახებ, რამაც აგრეთვე გავლენა მოახდინა საშემოსავლო 

გადასახადის დაბეგვრის პრინციპზეც. 

არაკომერციული სექტორის არსებობის განმავლობაში დაგროვდა მუშაობის გარკვეული 

გამოცდილება, რამაც წარმოაჩინა ქართულ საგადასახადო კანონმდებლობაში არსებული ზოგიერთი 

პრობლემა, რომლებსაც სწრაფად სჭირდება გადაწყვეტა. ამასთან, სექტორის განვითარებამ მოიტანა 

აუცილებლობა რიგი ფუნდამენტური ცვლილებებისა, რომლებიც მიმართული იქნება 

არაკომერციული სექტორის შემდგომი განვითარებისაკენ.  

დოკუმენტის მომზადებას წინ უძღოდა შეხვედრები  არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირების წარმომადგენლებთან, დარგის სპეციალისტებთან და საგადასახადო ორგანოს 

წარმომადგენლებთან. შეხვედრებზე გამოვლენილი პრობლემური საკითხები საფუძვლად დაედო 

წინამდებარე დოკუმენტის მომზადებას. კვლევის ფარგლებში მოხდა არსებული საკანონმდებლო 

გარემოს შესწავლა-ანალიზი, წინასწარ შედგენილი კითხვარის საშუალებით ჩატარდა 25 

ორგანიზაციის გამოკითხვა, ჩატარდა 7 ჩაღრმავებული ინტერვიუ საგადასახადო ორგანოს, 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისა და სოციალური საწარმოების წარმომადგენლებთან და 

ექსპერტებთან, აგრეთვე ჩატარდა 2 ფოკუს-ჯგუფის შეხვედრა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების 

წარმომადგენლებთან.  

მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობა ძირითადად მორგებულია საწარმოების 

სპეციფიკაზე, რაც პრობლემურს ხდის მის გამოყენებას არაკომერციულ ან საზოგადოებრივ 

ორგანიზაციებთან მიმართებაში. ამიტომ კვლევა ემსახურება საგადასახადო კოდექსის 

ორგანიზაციების სპეციფიკაზე ეფექტიანად მორგების საკითხის გადაწყვეტასაც. 

წინამდებარე კვლევაში, იურიდიული პირების არაკომერციული  საქმიანობის 

თავისებურებების ფონზე, საფუძვლიანადაა მიმოხილული  მოქმედი საგადასახადო 

კანონმდებლობით განსაზღვრული გადასახადის სახეების (მოგების, ქონების, საშემოსავლო 

გადასახადები, დღგ)  ჭრილში ორგანიზაციებისათვის მნიშვნელოვანი და ტიპური პრაქტიკული  

მაგალითები   გაშუქებულია საგადასახადო კანონმდებლობის პრობლემური საკითხები, რომლებიც 

ორმაგი ინტერპრეტაციის შესაძლებლობებს იძლევა. კვლევის შედეგად შემუშავებულია სათანადო 
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რეკომენდაციები ორგანიზაციებისათვის საგადასახადო გარემოს პრობლემურ საკითხებზე 

ყურადღების გასამახვილებლად და საგადასახადო რისკების მინიმუმამდე დასაყვანად. 

კვლევა განკუთვნილია არაკომერციული იურიდიული პირებისა და საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციებისათვის. იგი სასარგებლო იქნება ამ საკითხებით დაინტერესებული სტუდენტების, 

მკვლევრების, შემოსავლების სამსახურის სპეციალისტებისათვისაც და სამსახურს  გაუწევს 

ფინანსების დარგის პრაქტიკოს სპეციალისტებს და, ასევე, საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებს, 

რომლებსაც სურთ, გაეცნონ და ღრმად შეისწავლონ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფინანსური 

და საგადასახადო აღრიცხვის საკითხები. 
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კვლევის ძირითადი მიგნებები და შედეგები 

კვლევის ძირითადი შედეგების მიმოხილვა  

კვლევამ გამოკვეთა მნიშვნელოვანი საგადასახადო საკითხები და პრობლემები, რომლებიც 

წინამდებარე ნაშრომის განხილვის საგნად იქცა. საკითხთა მნიშვნელოვანი ნაწილი ორმაგ 

ინტერპრეტაციებს ექვემდებარება. კვლევის მნიშვნელოვანი დასკვნაც და იდენტიფიცირებული  

პრობლემაც არის ის, რომ მოქმედი ქართული საგადასახადო კანონმდებლობა არ გამოხატავს 

სახელმწიფოს ფისკალური პოლიტიკის რომელიმე მიზანს, რომელიც ა(ა)იპ-ების მხარდაჭერისაკენ 

იქნება მიმართული და, ასევე, საგადასახადო კონტროლის თვალსაზრისით ვერ ადგენს 

ფუნდამენტურ და ერთმნიშვნელოვან ორიენტირებს. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მის 

საფუძველზე შექმნილი სიტუაციური სახელმძღვანელოების უმეტესობა ორიენტირებულია 

საწარმოების დაბეგვრის საკითხების განმარტებაზე და საკმარის ყურადღებას არ უთმობს 

არაეკონომიკურ, არაკომერციულ საქმიანობათა ფარგლებში არსებული ოპერაციების დაბეგვრის 

საკითხთა ადმინისტრირებას და შესაბამის განმარტებებს.  

პრობლემის მთავარი მიზეზი ის არის, რომ საგადასახადო კანონმდებლობა რიგ საკითხებში 

არ არის ცხადი და განჭვრეტადი, ამგვარი გაურკვევლობა კი საგადასახადო კანონმდებლობის 

ინტერპრეტაციებთან დაკავშირებით ქმნის მისი გამოყენების არაერთგვაროვან პრაქტიკას და 

საგადასახადო ინსტრუმენტს სტიმულირების ნაცვლად საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის  

დესტიმულირების ინსტრუმენტად აქცევს.  

პრობლემის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი არის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების  

მასტიმულირებელი სახელმწიფო პოლიტიკის ფაქტობრივად არარსებობა და შესაბამის 

კანონმდებლობაში ამ სექტორის მნიშვნელოვანი თავისებურებების გაუთვალისწინებლობა, მაშინ, 

როდესაც საგადასახადო კანონმდებლობა ორგანიზაციების საქმიანობის სტიმულირების ერთ-ერთი 

მთავარი ინსტრუმენტია. სექტორის წარმომადგენლები, სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ 

მნიშვნელოვანია სხვადასხვა საგადასახადო მექანიზმების გამოყენებით სექტორის განვითარების 

სტიმულირება. სტიმულირების მექანიზმები უნდა იყოს ეფექტიანი და  შეეხებოდეს, როგორც 

საგადასახადო ადმინისტრირების საკითხებს, ისე სხვადასხვა საგადასახადო შეღავათებსა და 

პრეფერენციებს. 

 

ძირითადი პრობლემური საკითხები, რომლებსაც შეეხება წინამდებარე კვლევა: 

 

➢ განსხვავებულია ა(ა)იპ-ების საქმიანობის ზოგადი სამართლებრივი საფუძვლები და  

განმსაზღვრელი საგადასახადო პრინციპები. აგრეთვე, აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 

ა(ა)იპ-ის საქმიანობა რაიმე სფეროთი შეზღუდული არ არის, დამხმარე სამეწარმეო საქმიანობა 

განიხილება, როგორც ა(ა)იპ-ის იდეალისტურ მიზნებს დაქვემდებარებული საქმიანობა. 

შემოსავალი, რომელიც მიიღება ამგვარი დამხმარე საქმიანობისაგან, უნდა გახდეს ძირითადი 

საქმიანობის დაფინანსების საშუალება. ამასთან, რაიმე ფორმით სარგებლის მიმღებებად არ უნდა 

გვევლინებოდნენ ორგანიზაციის საქმიანობაზე რეალური კონტროლის განმახორციელებელი 

პირები ორგანიზაციის განვითარების არცერთ  (არც ლიკვიდაციის  და არც რეორგანიზაციის) 

ეტაპზე. ეს მნიშვნელოვანი წყალგამყოფია კომერციულ ორგანიზაციებსა (სადაც ფიზიკური 
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პირების კერძო ინტერესებს არის დაქვემდებარებული ორგანიზაციის მიზნები) და 

არაკომერციულ ორგანიზაციებს შორის. 

 

➢  „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი განასხვავებს 

სამეწარმეო და არასამეწარმეო საქმიანობის ცნებებს. ხოლო საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 

განსაზღვრავს ეკონომიკური საქმიანობის ცნებას. ამასთან საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 

ცალ-ცალკე განმარტავს ზოგადად და  კონკრეტულად დღგ-ის მიზნებისათვის ეკონომიკური 

საქმიანობის  ცნებებს. სამეწარმეო საქმიანობის დეფინიცია ცდილობს სამეწარმეო სუბიექტის 

ხასიათის განსაზღვრას მისი სამართლებრივად აღიარების მიზნით, ხოლო ეკონომიკური 

საქმიანობის ცნება უფრო ტექნიკურია, დაბეგვრის მიზნებს ემსახურება და გამოხატულია 

იმგვარი ცნებებით, როგორიცაა შემოსავლის ან კომპენსაციის მიღება. დღგ-ის მიზნებისათვის 

„ეკონომიკური საქმიანობის“ განმარტებას საფუძვლად უდევს „სამეწარმეო საქმიანობის“ 

განმარტება, თუმცა ისიც უფრო ტექნიკური ტერმინია და შეიცავს სხვადასხვა გამონაკლისებს, 

რომლებსაც დაბეგვრის მიზნები აქვს. კანონმდებლობაში, გარდა ზემოთ განხილული 

ტერმინებისა, გვხვდება  ისეთი ცნებები, როგორიცაა  არასამეწარმეო, საქველმოქმედო  და 

გრანტით დაფინანსებული საქმიანობები. ამგვარი საგადასახადო „მრავალფეროვნება“ და 

„მრავალმხრივობა“ მიზნად ისახავს საგადასახადო ადმინისტრირების სრულად 

დარეგულირებას, თუმცა ზოგჯერ ბუნდოვანია და კანონმდებლის მხრიდან დამატებით 

დაზუსტებებს საჭიროებს. 

 

➢ 2019 წლიდან მოგების გადასახადით დაბეგვრის  ახალი მექანიზმი შეეხო ორგანიზაციებსაც. 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 97-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით განისაზღვრა, რომ 

ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციის  მოგების გადასახადით 

დაბეგვრის ობიექტია:  

ა) გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც არ არის დაკავშირებული ეკონომიკურ 

საქმიანობასთან ან/და არ გამომდინარეობს ამ ორგანიზაციის საქმიანობის მიზნიდან (მათ 

შორის, არ არის დაკავშირებული საქველმოქმედო საქმიანობასთან, ან არ გამომდინარეობს 

გრანტის ხელშეკრულების მიზნიდან); 

ბ) უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა ან/და ფულადი სახსრების 

გადაცემა, თუ ეს არ გამომდინარეობს ამ ორგანიზაციის საქმიანობის მიზნიდან; 

გ) ამ კოდექსით დადგენილ ზღვრულ ოდენობაზე მეტი ოდენობით გაწეული 

წარმომადგენლობითი ხარჯი. 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის თანახმად, მოგების გადასახადი წარმოადგენს საწარმოს 

გადასახადს, ორგანიზაცია კი განიხილება საწარმოდ, თუ ის ახორციელებს დამხმარე ეკონომიკურ 

საქმიანობას.  თუმცა გარკვეული აქტივობები, შესაძლოა, ეკონომიკური საქმიანობის 

განხორციელებად იქნეს მიჩნეული, რაც შემდგომში შეიძლება გახდეს ორგანიზაციის საწარმოდ 

განხილვის საფუძველი და, შედეგად, მოგების გადასახადით დაბეგვრის წინაპირობა. ამგვარად, 

საგადასახადო კოდექსი განასხვავებს დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელ 

ორგანიზაციებს იმ ორგანიზაციებისაგან, რომლებიც არ ახორციელებენ დამხმარე ეკონომიკურ 

საქმიანობას. აღსანიშნავია, რომ დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობა ორგანიზაციების 

არაკომერციული მიზნების მიღწევის დამატებითი მნიშვნელოვანი შემოსავლის წყაროა. 

საგადასახადო კოდექსი კი ზოგადად ორგანიზაციების არაკომერციული მიზნებით აქტივობების  
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წახალისებაზე არ არის ორიენტირებული და ზემოთ განხილული ორგანიზაციის ამ ორ ტიპს 

არათანაბარ პირობებში აყენებს. 

 

➢ საგადასახადო მიზნებისათვის დაქირავებით მუშაობა მოიცავს როგორც დასაქმებულსა და 

დამსაქმებელს შორის შრომით ურთიერთობას, ასევე ურთიერთობის ისეთ ფორმას, როგორიცაა  

სტაჟირება. კანონმდებლობით, დაქირავებითი საქმიანობის მნიშვნელოვანი პირობაა სამუშაოს 

ანაზღაურების (ხელფასი) სანაცვლოდ შესრულება. ქართული კანონმდებლობა ცალკე მიჯნავს 

მოხალისის ცნებასაც, რომელზეც არ ვრცელდება საგადასახადო კოდექსით 

დაქირავებულისათვის დადგენილი პირობები. ზოგადად, მოხალისეობრივი შრომის 

საგადასახადო დაბეგვრის საკითხი ღიაა და სასწრაფოდაა დასარეგულირებელი.  

 

➢ საგადასახადო მიზნებისათვის „ქონების“ განმარტება, აგრეთვე ფიზიკური პირებისათვის 

საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარამდე ღირებულების ქონების უსასყიდლოდ 

გადაცემის დაბეგვრის საკითხი  დასაზუსტებელია. 

კერძოდ, ხელფასი არის, როგორც უშუალოდ დაქირავებულისათვის თანხის გადახდა, ისე 

ნატურალური ფორმით ქონების გადაცემა ან მომსახურების გაწევა, ასევე ხარჯების ანაზღაურება. 

ასეთი ტიპის შემოსავალს საგადასახადო კოდექსში  „სარგებელი“ ეწოდება.  

ფიზიკური პირისთვის ქონების უსასყიდლო გადაცემაც სარგებლის კატეგორიაში ექცევა,  

რომლის განხორციელებისას, თუ ფიზიკური პირი არ არის  ინდივიდუალურ მეწარმედ 

რეგისტრირებული, გადასახადის დაკავების ვალდებულება წარმოექმნება ორგანიზაციას. 

ამასთან, საგადასახადო კოდექსი ითვალისწინებს გამონაკლისებსაც, კერძოდ, ფიზიკური 

პირისთვის საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარამდე ღირებულების ქონების 

უსასყიდლოდ გადაცემისას ორგანიზაციას წყაროსთან საშემოსავლო გადასახადის დაკავების 

ვალდებულება არ წარმოიქმნება. 

საგულისხმოა, რომ საგადასახადო კოდექსით „მომსახურების“ ცნება გამიჯნულია „საქონლის“ 

ცნებისაგან და, შესაბამისად, „არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის“ ცნებისაგან. ჩვენი 

მოსაზრებით, საგადასახადო კოდექსის მიხედვით მომსახურება არ მოიცავს არამატერიალურ 

ქონებრივ სიკეთეს და ფიზიკური პირისათვის მომსახურების უსასყიდლო მიწოდების დაბეგვრის 

მიზნებისათვის ქონებასთან მისი გაიგივება, ვფიქრობთ, არამართლზომიერია. თუმცა კიდევ 

ერთხელ აღვნიშნავთ ამ  საკითხის ბუნდოვანებას და მისი დამატებითი  განმარტების დაჩქარების 

აუცილებლობას.  

 

➢ ორგანიზაციების ხარჯების სტრუქტურაში დაბეგვრის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი როლი 

უჭირავს სხვადასხვა ღონისძიებების (ტრენინგების, სამუშაო შეხვედრების, კონფერენციების და 

ა.შ.)  ხარჯებს, რომლებიც მოიცავს პროექტის ბენეფიციარების, ტრენერების და  პროექტში 

ჩართული სხვა მომსახურების გამწევი პირების სასტუმროს, ტრანსპორტირების, კვების და  

მსგავსი ხარჯების ანაზღაურებას. საკამათო საკითხია, ამგვარი ხარჯები სარგებლად უნდა იქნეს 

განხილული  სხვადასხვა ბენეფიციარებისა ან/და მომსახურების გამწევი პირისათვის თუ 

პროექტის ხარჯად. ეს მნიშვნელოვანი კონცეპტუალური საკითხია, რადგან, თუ ხარჯი 

ორგანიზაციას საკუთარი მიზნების რეალიზებისათვის სჭირდება, ის ფიზიკური პირის 

სარგებლად ვერ ჩაითვლება.  შესაბამისად, დგება ასეთი ოპერაციების საშემოსავლო გადასახადით 

სწორად დაბეგვრის დილემა.  



9 
 

მოხალისეების ანაზღაურებისას, ცხადია, ორგანიზაცია ახდენს გარკვეული ხარჯების 

კომპენსირებას. აღსანიშნავია, რომ ამ კონტექსტში ხარჯები არაკომერციულ ინტერესს ხმარდება 

და არა კერძო პირთა სარგებელს, რა დროსაც წინა პლანზე გამოდის ხარჯების დოკუმენტურად 

დადასტურების  საკითხი, რაც ამ ხარჯების ორგანიზაციის აქტივობასთან ბმას გულისხმობს. 

ხარჯების დადასტურების დროს გათვალისწინებულ უნდა იქნეს, როგორც შინაარსობრივი 

საფუძვლები, ისე ფორმალური დოკუმენტური მტკიცებულებები. მიუხედავად ამისა, ამ 

საკითხზე პოზიციები ერთგვაროვანი არ არის არც კერძო და არც საჯარო სექტორში და ხშირად 

ოპერაციები მოხალისეთა სარგებლად და, შესაბამისად, საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრ 

ოპერაციებად განიხილება, რაც აგრეთვე საკამათოა. 

 

➢ დღგ-ის თვალსაზრისით, როგორც ტერიტორიული გადასახადისთვის, მნიშვნელოვანია 

საქართველოს ტერიტორიაზე საქონლის მიწოდებისა და მომსახურების გაწევის განმარტების  

დაზუსტება. ოპერაციის ტერიტორიული კუთვნილების საკითხის დაზუსტება განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას იძენს, თუ ოპერაციის ერთ-ერთი მხარე არ არის რეზიდენტი. ამ თვალსაზრისით 

საგადასახადო კოდექსი განასხვავებს დასაბეგრი პირისა და არადასაბეგრი პირის სამეურნეო 

ურთიერთობის სხვადასხვა შემთხვევებს. იმის მიხედვით, თუ ოპერაციის მხარეა დასაბეგრი 

ან/და არადასაბეგრი პირი, მომსახურების გაწევის ადგილი შეიძლება იყოს  ადგილი, სადაც  

მომსახურების მიმღებია დაფუძნებული, ან სადაც მომსახურების გამწევია დაფუძნებული. 

თუმცა საგადასახადო კოდექსი ზოგჯერ მომსახურების ადგილის ზუსტად განსაზღვრის 

საშუალებას არ იძლევა. 

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, ა(ა)იპ-ების მიერ არარეზიდენტი პირებისგან გარკვეული 

მომსახურების მიღებისას ხშირად ოპერაცია იბეგრება დღგ-ის უკუდაბეგვრის წესით, რაც ა(ა)იპ-

ების მიერ საგადასახადო აგენტის ფუნქციის შესრულებას გულისხმობს. ამ შემთხვევაშიც 

მნიშვნელოვანია საგადასახადო მიზნებისათვის მომსახურების გაწევის ადგილის ცნებაში 

გარკვევა, რასაც აგრეთვე არსებული საგადასახადო კანონმდებლობის დაზუსტება სჭირდება. 

 

➢ ნებისმიერ შემთხვევაში უნდა ჩაითვალოს თუ არა  არარეზიდენტი ფიზიკური 

პირების/ბენეფიციარებისთვის გადახდილი თანხები საქართველოში არსებული წყაროდან 

მიღებულ შემოსავლად? ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად უნდა განვსაზღვროთ, ეს შემოსავალი 

საქართველოში საქმიანობით არის მიღებული თუ არა. სამწუხაროდ, კანონმდებლობა არ 

განმარტავს, საშემოსავლო და მოგების გადასახადის მიზნებისათვის  რა მოიაზრება ამ ტერმინში. 

კანონმდებლობა განსაზღვრავს მხოლოდ საქმიანობის ცალკეული სახეობების (სამეწარმეო, 

საქველმოქმედო, რელიგიური და სხვ.) ცნებებს, თუმცა „საქმიანობის“ განმარტება არარეზიდენტი 

პირების დაბეგვრის მიზნებისათვის ინტერპრეტაციის საგნად რჩება, რასაც საგადასახადო 

ადმინისტრირებისას ბუნდოვანება მოჰყვება. ჩვენი აზრით, ტერმინი „საქმიანობა“ წარმოადგენს 

სუბიექტის მიერ განხორციელებულ ქმედებებს. არარეზიდენტი ბენეფიციარებისათვის  ამგვარი 

ქმედებები უნდა განხორციელდეს საქართველოს ტერიტორიაზე და მათი შედეგი უნდა იყოს 

შემოსავალი, რომ ისინი ჩაითვალოს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული წყაროდან 

მიღებულ შემოსავლად.  

 

➢ არარეზიდენტი პირები ზოგჯერ პროექტის ბენეფიციარებად გვევლინებიან, ზოგჯერ 

მომსახურების გამწევებად ან დაქირავებულებად. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია „ორმაგი 

დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ 
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შეთანხმებები“.  აგრეთვე გასათვალისწინებელია დღგ-ით უკუდაბეგვრის საკითხებიც. ასეთი 

მომსახურება, შესაძლოა, არ იყოს საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი და იყოს 

უკუდაბეგვრით დღგ-ით დასაბეგრი, ან იყოს საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი და არ იყოს 

უკუდაბეგვრით დღგ-ით დასაბეგრი, ან იყოს ორივე გადასახადით ან არცერთი გადასახადით 

დასაბეგრი. ეს საკითხი საგადასახადო კანონმდებლობაში ზოგჯერ გაურკვევლობას იწვევს, რაც 

ორგანიზაციების საგადასახადო ადმინისტრირებას ართულებს. 

 

➢ ა(ა)იპ-ების შემთხვევაში დღგ-ით დასაბეგრი პირის განსაზღვრისათვის ორგანიზაცია  დღგ-ის 

მიზნებისათვის უნდა ეწეოდეს გარკვეულ ეკონომიკურ საქმიანობას, მიუხედავად  ამ საქმიანობის 

მიზნისა და შედეგისა. ა(ა)იპ-ები საკუთარი არაეკონომიკური თუ საქველმოქმედო საქმიანობის 

ფარგლებში ხშირ შემთხვევაში უსასყიდლოდ აწოდებენ საქონელს  ან უწევენ მომსახურებას, 

რომელიც დღგ-ის მიზნებისათვის, შესაძლოა, დასაბეგრი ოპერაცია იყოს. ამიტომ გარკვეულ 

შემთხვევებში დიდ მნიშვნელობას იძენს  საკითხი, ა(ა)იპ უნდა განვიხილოთ თუ არა დღგ-თი 

დასაბეგრ პირად. ამ დროს  საყურადღებოა დღგ-ის ჩათვლის საკითხი. დღგ-ის ჩათვლის 

წინაპირობაა საქონლის/მომსახურების გამოყენების მიზნობრიობა ან მიმართვა  დღგ-ით 

დასაბეგრ ოპერაციებში. იმავდროულად, ამ წინაპირობას სრულად ვერ ერგება გრანტის 

ფარგლებში მოქმედი პირისათვის შესყიდული საქონლისა და მომსახურებიდან დღგ-ის 

დაბრუნების და ჩათვლის ცნებები. ეს საკითხი მნიშვნელოვანია დღგ-ით დასაბეგრი ზოგიერთი 

ოპერაციის სწორად განსაზღვრისათვის.  

 

➢ ა(ა)იპ-ებს   სხვადასხვა დაფინანსების წყაროებით მიღებული შემოსავლებით (შემოწირულება, 

დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობა, საწევრო შენატანები და სხვ.) დაფინანსებული 

არაკომერციული პროექტის განხორციელების დროს დღგ-ის ნაწილში არ შეუძლიათ, 

ისარგებლონ  საგადასახადო შეღავათებით. გამონაკლისია საგრანტო შემოსავლებით პროექტების 

დაფინანსების შემთხვევა. ცხადია, ეს გარემოება ართულებს არაკომერციული იურიდიული 

პირების გამჭვირვალე საქმიანობას და, შედეგად, ა(ა)იპ-ები ირიბად ექცევიან საშეღავათო 

დაბეგვრის რეჟიმში, როცა ისინი სხვადასხვა დაფინანსების წყაროთი მიღებული 

შემოსავლებიდან თავად აძლევენ  გრანტებს მეკავშირე ორგანიზაციებს.  

 

➢ გრანტის ფარგლებში დღგ-ის დაბრუნების ოპერაციების გარდა, ა(ა)იპ-ები ასრულებენ 

საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული და ძალაში შესული საერთაშორისო 

ხელშეკრულებების საფუძველზე დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში დღგ-ისგან ჩათვლის 

უფლებით გათავისუფლებულ ოპერაციებს. გრანტის ფარგლებში დღგ-ის დაბრუნების 

მექანიზმის გამოყენების საჭიროებისაგან განსხვავებით, საქართველოს პარლამენტის მიერ 

რატიფიცირებული და ძალაში შესული საერთაშორისო ხელშეკრულებების საფუძველზე  

დონორის მიერ დაფინანსებული სახსრებიდან  განხორციელებული შესყიდვები პროექტის 

მონაწილე პირების მიერ დადგენილი შეღავათის საფუძველზე ხორციელდება დღგ-ის გარეშე. 

უნდა აღინიშნოს, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულებათა უმეტესობა გულისხმობს დონორის 

მიერ დაფინანსებული თანხების გათავისუფლებას დღგ-საგან. თუმცა საგადასახადო კოდექსი და 

შესაბამისი ნორმატიული აქტები მკაფიოდ არ გამოხატავს ამ იდეას, რაც კანონმდებლობაში 

დაზუსტების აუცილებლობას წარმოქმნის. 
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➢ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია სოციალური საწარმოების სამართლებრივი აღიარების 

პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური საწარმოები ხან ა(ა)იპ-ის ფორმით არსებობენ და 

ხან შპს-ების, თვისობრივად არცერთი იურიდიული ფორმა არ უზრუნველყოფს იმ 

ინსტიტუციურ ჩარჩოს, რომლებსაც სოციალური საწარმოები უნდა აკმაყოფილებდეს, როგორც 

სამეურნეო სუბიექტები. 

კვლევის ფარგლებში ჩატარებული გამოკითხვების, ჩაღრმავებული ინტერვიუების და 

ფოკუს-ჯგუფების შედეგების შეჯამების შედეგად  შესაძლებელია შემდეგი მნიშვნელოვანი 

საკითხების გამოყოფა: 

• პროექტების ხარჯებთან დაკავშირებული საშემოსავლო გადასახადის დაკავების საკითხები; 

• საგრანტო ხელშეკრულებების ფარგლებში შეძენილი საქონლისა და მომსახურებისათვის 

გადახდილი დღგ-ის დაბრუნების საკითხი; 

• ორგანიზაციის მიზნებიდან გამომდინარე განხორციელებული საზოგადოებრივი, 

არაკომერციული (არასამეწარმეო) არასაგრანტო პროექტების ფარგლებში დღგ-ის 

დაბრუნების საკითხი; 

• დღგ-ის დაბრუნების ან დღგ-ისაგან გათავისუფლების პრობლემები, არაკომერციულ 

პროექტებში ბენეფიციარების მხრიდან თანადაფინანსების უზრუნველყოფის შემთხვევაში; 

• საგრანტო პროექტის  ფარგლებში არარეზიდენტი ბენეფიციარებისთვის (ფიზიკური 

პირებისთვის) მიცემული სახსრების დაბეგვრის საკითხი; 

• საგრანტო პროექტის დასრულების შემდეგ გადმოცემული მატერიალური ფასეულობების 

გამოყენების საკითხი დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობაში; 

• მოხალისეობრივი შრომის გამოყენების საკითხი; 

• სოციალური საწარმოების სამართლებრივი აღიარების გადაწყვეტა; 

• უცხოურ ვალუტაში დადებული ხელშეკრულებების, კომერციული ბანკის (და არა 

საქართველოს ეროვნული ბანკის) მიერ დადგენილი კურსით ანაზღაურების 

შესაძლებლობის საკითხი, იმის გათვალისწინებით, რომ ამ ხელშეკრულებით წარმოქმნილი 

ოპერაცია დაბეგვრას ექვემდებარება. 

კვლევის შედეგად შემოთავაზებულია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობის 

სტიმულირების შესაძლო ძირითადი გზები: 

➢ განხორციელდეს კორპორაციული შემოწირულებების სტიმულირება, გაწეულ შემოწირულებაზე 

არა მხოლოდ გამოქვითვით მიცემის შესაძლებლობით, არამედ მოგების გადასახადში 

დამატებითი შეღავათის დაწესებით (მაგალითად, ლატვიის, ესპანეთის, უნგრეთის, 

პორტუგალიის გამოცდილება), რომელიც დაკავშირებული იქნება შემოწირულების თანხასთან. 

➢  დაინერგოს ე.წ. პროცენტული ფილანთროპია, რომელიც გულისხმობს გადასახადის 

გადამხდელებისათვის საშუალების მიცემას, მიმართონ საშემოსავლო გადასახადის გარკვეული 

პროცენტი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდასაჭერად. 

➢ თუ დამატებითი სტიმულირების მექანიზმები არ იქნება შემოღებული საგადასახადო კოდექსით, 

რეკომენდებულია, გაუქმდეს საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსთან დაკავშირებით 

წარსადგენი ფინანსური ანგარიშის აუდიტორის მიერ დადასტურებული ფორმით წარდგენის 

ვალდებულება.  

➢ დღგ-ის ჩათვლის ცნება გაფართოვდეს და განიმარტოს, როგორც გრანტის ხელშეკრულების 

ფარგლებში შეძენილი საქონლის ან/და მომსახურების დღგ-ის ჩათვლის უფლება. შემოღებული 
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უნდა იქნეს არაკომერციულ პროექტებში საერთო წესით დღგ-ის დეკლარაციის საშუალებით 

ჩათვლის შესაძლებლობა, დეკლარაციაში შესაბამისი ველის ან დანართის დამატებით. ჩათვლის 

უფლება კი საერთო ხანდაზმულობის ვადის (3 წლის ნაცვლად 3 თვისა) ფარგლებში უნდა 

მოექცეს. 

➢ ა(ა)იპ-ებს უნდა ჰქონდეთ უფლება, გრანტის გარდა, დაფინანსების სხვა წყაროებით 

დაფინანსებულ პროექტებშიც დაიბრუნონ დღგ. 

➢ დარეგულირდეს მოხალისეობრივი შრომის საგადასახადო საკითხები. 

➢ გადაწყდეს სოციალური საწარმოების აღიარების სამართლებრივი საკითხი.  

 

 

I. კანონმდებლობის მიმოხილვა და ანალიზი 
1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების საქმიანობის თავისებურებები 

 

1.1. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების წარმოქმნის წინაპირობა 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი პირველი კარის მეორე თავის მეორე ნაწილში 

იურიდიული პირების თემის განხილვას სწორედ არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირების საკითხით იწყებს.  სამოქალაქო კოდექსი ერთმანეთისაგან ერთმნიშვნელოვნად მიჯნავს 

სამეწარმეო და არასამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების მიზნით შექმნილ კერძო სამართლის 

იურიდიულ პირებს.  

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი სამეწარმეო საქმიანობას უკავშირებს მოგების 

მიღების მიზნით არაერთჯერად ორგანიზებულ აქტივობას, რომელიც მიმართულია ბენეფიციარი 

მფლობელის - ფიზიკური პირის ფინანსური/ეკონომიკური/მატერიალური ინტერესების 

დაკმაყოფილებისაკენ. ეს საკითხი კარგად ვლინდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიერ 

შემოთავაზებულ განსაზღვრებაში, რომლის მიხედვითაც არასამეწარმეო საქმიანობა თავისთავად 

მოგების წარმომქმნელი არ არის1 და არაკომერციულმა ორგანიზაციამ შეიძლება განახორციელოს 

დამხმარე ხასიათის სამეწარმეო საქმიანობა, რომლის ეკონომიკური შედეგი შეიძლება იყოს მოგება. 

„ასეთი საქმიანობის შედეგად მიღებული მოგების განაწილება არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის დამფუძნებლებს, წევრებს, შემომწირველებს, აგრეთვე ხელმძღვანელობისა და 

წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირებს შორის დაუშვებელია“2. ამრიგად, 

არაკომერციული ორგანიზაციების საქმიანობა რაიმე სფეროთი შეზღუდული არ არის, მისი მთავარი 

კრიტერიუმი შეიძლება გავყოთ ორ შემადგენლად: საქმიანობის ხასიათად და სარგებლის მიღების 

შესაძლებლობად. საქმიანობა არ უნდა იყოს მოგების წარმომქმნელი, ანუ ის არ უნდა 

ხორციელდებოდეს კომპენსაციის ან სარგებლის მიღების სანაცვლოდ და ორგანიზაციის 

საქმიანობაზე რეალური კონტროლის განმახორციელებელ პირებს არ უნდა ჰქონდეთ ორგანიზაციის 

აქტივებიდან სარგებლის გადანაწილების შესაძლებლობა. ეს საკითხი ნათლად არის 

მოწესრიგებული ა(ა)იპ-ის საკუთრებაში არსებული ქონების გასხვისების  მარეგულირებელი 

ნორმებით3,  რომელთა მიხედვითაც ორგანიზაციის  მაკონტროლებელ არცერთ ფიზიკურ პირს არა 

 
1 არასამეწარმეო საქმიანობა წარმოადგენს სამეწარმეო საქმიანობის საპირისპირო ცნებას. სამეწარმეო საქმიანობაში. 

მოგების მიღების მიზანი წარმოადგენს საქმიანობის ბუნების განმსაზღვრელს. 
2 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 25-ე მუხლის მე-5 ნაწილი. 
3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 36-ე მუხლი. 
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აქვს უფლება, მიიღოს პირადი ინტერესით ნაკარნახევი, პირადი სარგებლის მაქსიმიზაციისკენ 

მიმართული გადაწყვეტილება ა(ა)იპ-ის საკუთრებაში არსებული ქონების გასხვისებასთან 

დაკავშირებით. ანუ ა(ა)იპ-ის ქონება გამიჯნულია მისივე პარტნიორების (წევრების) ნებისმიერი 

ქონებრივი ინტერესისაგან. ამრიგად, ა(ა)იპ-ის არასამეწარმეო საქმიანობა  წარმოადგენს ე.წ. 

იდეალისტური მიზნის4 მქონე საქმიანობას და, შესაბამისად, ა(ა)იპ იდეალისტური მიზნით 

შექმნილი იურიდიული პირია.  

1.2. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების სამეწარმეო5 საქმიანობა 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი უშვებს ა(ა)იპ-ისთვის  დამხმარე სამეწარმეო 

საქმიანობის შესაძლებლობას. კომერციული საქმიანობა განიხილება დაფინანსების წყაროდ, 

დამატებით შემოსავლად, რომელიც უნდა მოემსახუროს ა(ა)იპ-ის იდეალისტურ მიზნებს. კერძო 

სამართლის იურიდიული პირების დაყოფა კომერციული და არაკომერციული საქმიანობის 

სუბიექტებად, ცხადია, ნიშნავს მათ შორის არსებით  განსხვავებას, რაც, უპირველეს ყოვლისა, მათ 

მიზნებში ვლინდება. ორივე მათგანი სრულფასოვანი იურიდიული პირია, მაგრამ კანონმდებლის 

მიერ მათი ურთიერთგამიჯვნა და არაკომერციული საქმიანობის მქონე იურიდიულ პირთა 

სამართლებრივი აღიარება ემსახურება სამოქალაქო ინიციატივების მქონე ორგანიზაციათა 

ხელშეწყობას, რაც  სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას ისახავს მიზნად. კომერციული 

საქმიანობა უნდა იდგეს ა(ა)იპ-ის ინტერესების სამსახურში, რადგან კომერციული საქმიანობა და 

მისგან მიღებული მატერიალური სარგებელი მრავალი ასეთი სუბიექტისათვის, შესაძლოა, 

არსებითი და უაღრესად მნიშვნელოვანი იყოს, რადგან შემოსავლების დივერსიფიკაცია ა(ა)იპ-ების 

ფინანსურ მდგრადობას შეუწყობს ხელს. ამდენად, ა(ა)იპ უფლებამოსილია, მისდევდეს სამეწარმეო 

საქმიანობას,  თუმცა კანონი მას საამისოდ განსაზღვრულ პირობებს უწესებს. შესაძლებელია სამი 

ასეთი გარემოების გამოყოფა. ესენია: კომერციული საქმიანობის დამხმარე ხასიათი, მიღებული 

მოგების გამოყენება ა(ა)იპ-ის იდეალისტური მიზნებისათვის და ინსაიდერებს6 შორის მიღებული 

მოგების განაწილების დაუშვებლობა. 

ა(ა)იპ არაკომერციული სუბიექტია და ფორმალური თვალსაზრისით წარმოუდგენელია, რომ 

იგი კერძო სარგებლის მიღებაზე ორიენტირებულ სუბიექტად იქცეს. ამიტომ მისი მხრიდან 

კომერციულ საქმიანობას შეიძლება მხოლოდ დამხმარე-დამატებითი ხასიათი ჰქონდეს. ამასთან 

ერთად, აუცილებელია, იგი ინარჩუნებდეს და ემსახურებოდეს ორგანიზაციის ძირითად, 

არასამეწარმეო, იდეალისტურ მიზნებს. ამრიგად, დამხმარე კომერციული საქმიანობა 

არასამეწარმეო იდეალების მიღწევის საშუალებაა. დამხმარე კომერციული საქმიანობის წინაპირობაა 

ძირითადი არასამეწარმეო საქმიანობის არსებობა. კანონმდებლობა  ა(ა)იპ-ს ავალდებულებს, 

სამეწარმეო საქმიანობიდან მიღებული მოგება სრულად მოახმაროს არაკომერციულ მიზნებს7. 

შესაბამისად, თუ აღნიშნული წინაპირობები დაირღვა, ჩაითვლება, რომ ა(ა)იპ-ის არსებობა 

 
4 ა(ა)იპ-ის საქმიანობის შესაბამისობა ა(ა)იპ-ის მიზნებთან, რომლებიც არა კერძო, არამედ საზოგადოების სხვადასხვა 

ჯგუფების ინტერესებით არის ნაკარნახევი. 
5 საქართველოს კანონმდებლობა ერთმანეთისაგან მიჯნავს სამეწარმეო და ეკონომიკურ საქმიანობას. ამ ტერმინებს 

სხვადასხვაგვარად იყენებენ, რის შესახებაც ქვემოთ უფრო ვრცლად იქნება საუბარი. 
6 დამფუძნებლები, ხელმძღვანელი, მმართველი ორგანოს  და ორგანიზაციის  წევრები. 
7 ეს პრობლემა შეეხება ლიკვიდაციის/რეორგანიზაციის შედეგად დარჩენილი ქონების გადანაწილების საკითხსაც, 

რომელიც ქვემოთ იქნება განხილული. 
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კანონმდებლობით განსაზღვრულ მისი შექმნის მიზანთან შეუსაბამოა და შეიძლება მის მიმართ 

გამოყენებულ იქნეს საქმიანობის შეჩერების ან აკრძალვის ღონისძიებები. 

ა(ა)იპ-ს აქვს კომერციული მოგების გამოყენების სამი გზა: ა) მიმართოს იგი ორგანიზაციის 

არასამეწარმეო მიზნების განხორციელებისაკენ; ბ) მოახდინოს მისი რეინვესტირება დამხმარე 

სამეწარმეო საქმიანობაში და გ) დააბანდოს იგი ა(ა)იპ-ის აქტივებში (ფულადი რეზერვების, 

მატერიალური ან/და არამატერიალური ქონების სახით). 

1.3. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეგისტრაცია 

სამოქალაქო  კოდექსის  პირველი კარის მეორე თავის მეორე ნაწილით რეგულირდება: ა(ა)იპ-

ის სახელის, მისი ფილიალის (წარმომადგენლობის) რეგისტრაციის წესი და პირობები; 

რეგისტრაციაზე, მათ შორის ცვლილების რეგისტრაციაზე, გადაწყვეტილების მიღების წესი; ამგვარი 

იურიდიული პირის საქმიანობაზე სახელმწიფო კონტროლი, მესამე პირებთან ურთიერთობა, 

დაკავშირებული ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობასთან; იურიდიული პირის 

რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია; ასევე, იურიდიული პირის მიერ მიყენებული ზიანის 

ანაზღაურება. ა(ა)იპ-ების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საკითხები, საქართველოს 

სამოქალაქო კოდექსის თავისებურებების გათვალისწინებით, ასევე, რეგულირდება „მეწარმეთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონით. აქვე აღსანიშნავია, რომ გარკვეული ტიპის ა(ა)იპ-ების, მაგალითად, 

შემოქმედებითი კავშირების დაფუძნების, მართვის სისტემის და გადაწყვეტილებათა მიღების 

საკითხები დამატებით რეგულირდება სპეციალური კანონმდებლობით (მაგალითად, „შემოქმედ 

მუშაკთა და შემოქმედებითი კავშირების შესახებ“ საქართველოს კანონით), რომელიც ამ ნაწილში, 

კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, არ იქნება განხილული. 

კანონმდებლობა ადგენს გარკვეულ კრიტერიუმებს და მოთხოვნებს ა(ა)იპ-ის 

სახელწოდებასთან დაკავშირებით, რომელთა მიზანია, ერთი მხრივ, იურიდიული პირების 

ინტერესების დაცვა, მეორე მხრივ, საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვა. სახელწოდებასთან 

დაკავშირებული მოთხოვნების ნაწილი მიმართულია იმისაკენ, რომ სამართლებრივი სუბიექტები 

არ შევიდნენ შეცდომაში და ბოროტად არ გამოიყენონ სუბიექტის სახელი. აქედან გამომდინარე, 

მაგალითად, სუბიექტის სახელს უნდა ჰქონდეს იმგვარი მახასიათებლები, რომლებიც ხაზს გაუსვამს 

მის მიზნებს, საქმიანობის არაკომერციულ ხასიათს და დაიცავს მის სახელს არამართლზომიერი 

გამოყენებისაგან8. 

განასხვავებენ ა(ა)იპ-ის და უცხო ქვეყნის ა(ა)იპ-ის ფილიალის (წარმომადგენლობის) 

რეგისტრაციისადმი დადგენილ მოთხოვნებს. ამ თვალსაზრისით აღსანიშნავია, რომ ნებისმიერი 

იურიდიული პირისათვის, რომელიც კერძო სამართლებრივ ურთიერთობებში გამოდის, მთავარი 

მახასიათებელია მისი ადგილსამყოფელი. მიუხედავად ამისა, განასხვავებენ ორგანიზაციის 

ფაქტობრივ და იურიდიულ მისამართს, აგრეთვე, მის სათავო ოფისსა  და ფილიალს. იურიდიული  

თვალსაზრისით  ფილიალი  არის ძირითადი იურიდიული პირის არადამოუკიდებელი   ნაწილი, 

რომელსაც აქვს ძირითადი იურიდიული პირისაგან განსხვავებული ადგილმდებარეობა. 

შესაბამისად,  არსებული იურიდიული  მოსაზრების  თანახმად,  ფილიალი არ არის დამფუძნებელი 

ორგანიზაციისგან დამოუკიდებელი ქონების მესაკუთრე და სამართლებრივი დავის ფარგლებში არ 

უნდა გამოდიოდეს დამოუკიდებელ მხარედ. ქართულ სასამართლო პრაქტიკაში იურიდიული 

 
8 აღსანიშნავია, რომ 2022 წლის 1-ელი იანვრიდან იგეგმება მეწარმეთა შესახებ კანონის ახალი რედაქციის ძალაში შესვლა, 

რამაც შეიძლება გარკვეული კორექტირებები შეიტანოს წინამდებარე მოსაზრებაში. 
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პირის ფილიალი შეიძლება ჩართული იყოს მხარედ სამართალურთიერთობაში, თუმცა, არა როგორც 

დამოუკიდებელი სამართალსუბიექტი, არამედ როგორც ძირითადი სუბიექტის უფლებამოსილი 

წარმომადგენელი. 

საქართველოში რეგისტრირებული არაკომერციული იურიდიული პირის ფილიალი არ 

ექვემდებარება რეგისტრაციას, ხოლო  უცხო ქვეყნის იურიდიული პირის ფილიალის 

(წარმომადგენლობის)  რეგისტრაცია სავალდებულოა  მეწარმეთა და არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში. რეგისტრაციას და, შესაბამისად, მოცემულ 

რეესტრს აწარმოებს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მოქმედი საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო. 

ა(ა)იპ-ის რეგისტრაციის წინაპირობას წარმოადგენს დაინტერესებულ პირთა  მიერ 

მარეგისტრირებელ ორგანოში ა(ა)იპ-ის დაფუძნების შესახებ გადაწყვეტილების, წესდებისა და 

განცხადების წარდგენა. სადამფუძნებლო დოკუმენტებში უნდა აისახოს იურიდიული პირის 

ორგანიზაციული-სამართლებრივი ფორმა, საქმიანობის მიზანი, იურიდიული პირის სახელწოდება 

და იურიდიული მისამართი,  მონაცემები ხელმძღვანელობისა და წარმომადგენლობის, 

პასუხისმგებელი პირების შესახებ და სხვ.   

იქიდან გამომდინარე, რომ კანონმდებლობა არ აწესრიგებს რიგ საკითხებს, წესდებით, ასევე, 

უნდა განისაზღვროს წევრად მიღების, წევრობიდან გასვლისა და გარიცხვის წესი, თუ იგი 

წევრობაზე დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირია; 

რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოს (პირის) 

დასახელება, გადაწყვეტილების მიღების წესი და პროცედურა; არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირის ხელმძღვანელი ორგანოს (ხელმძღვანელი პირის) შექმნის (არჩევის) წესი და 

მათი უფლებამოსილების ვადა. 

სამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებელი იურიდიული პირისაგან განსხვავებით, 

ა(ა)იპ-იმ სადამფუძნებლო დოკუმენტაციაში უნდა მიუთითოს საქმიანობის მიზანი9, რაც 

აღნიშნული ტიპის ორგანიზაციის არსებობის მთავარი მახასიათებელია. საქმიანობის მიზანი და 

მისი ერთგულება განსაზღვრავს იურიდიული პირის არასამეწარმეო სუბიექტად არსებობის საკითხს 

და აქვს მთელი რიგი თანმდევი, მათ შორის საგადასახადო, შედეგები.  

1.4. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების საქმიანობის კონტროლი, 

რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია  

იქიდან გამომდინარე, რომ ა(ა)იპ-ი იდეალისტურ მიზნებს ემსახურება, სახელმწიფო 

კონტროლის ობიექტია ამ სუბიექტების საქმიანობა. 

ძირითადი საკანონმდებლო აქტი, რომლის საფუძველზეც ხორციელდება სახელმწიფოს 

კონტროლი არაკომერციულ იურიდიულ პირზე, არის საქართველოს ორგანული კანონი 

„საზოგადოებრივ გაერთიანებათა საქმიანობის შეჩერებისა და მათი აკრძალვის შესახებ“. 

წინამდებარე კანონი ადგენს საქმიანობის შეჩერებისა და აკრძალვის საფუძვლებსა და წესს. კანონის 

შინაარსი რამდენიმე მნიშვნელოვან მომენტზე აკეთებს აქცენტს. პირველი - როდესაც 

არაკომერციული იურიდიული პირი არსებითად გადადის სამეწარმეო საქმიანობაზე. მეორე - 

 
9 თუმცა აღსანიშნავია, რომ ა(ა)იპ-ს აქვს უფლება, განახორციელოს კანონით დაშვებული ის საქმიანობა, რომელიც არ 

არის მითითებული მის წესდებაში. 



16 
 

როდესაც საზოგადოებრივი გაერთიანების „მიზანია საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების 

დამხობა ან ძალადობით შეცვლა, ქვეყნის დამოუკიდებლობის ხელყოფა, ტერიტორიული 

მთლიანობის დარღვევა, ან როცა საზოგადოებრივი გაერთიანება ეწევა ომის ან ძალადობის 

პროპაგანდას, აღვივებს ეროვნულ, კუთხურ, რელიგიურ ან სოციალურ შუღლს, ქმნის ან შექმნილი 

აქვს შეიარაღებული ფორმირება“10. მესამე - როდესაც სისხლის სამართლის საქმეზე კანონიერ 

ძალაში შესულია სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი.  ამიტომ, თუკი კანონის მოთხოვნები 

დარღვეულია, მაშინ სასამართლოს შეუძლია, მიიღოს შედეგობრივი თვალსაზრისით შემდეგი სახის 

გადაწყვეტილება: ამ პირისთვის საქმიანობის შეჩერება სამ თვემდე ვადით ან საქმიანობის აკრძალვა 

და, შესაბამისად, რეგისტრაციის გაუქმება. 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ა(ა)იპ-ის ორგანიზაციულ სტრუქტურაზე პირდაპირ 

არაფერს ამბობს. მხოლოდ ხელმძღვანელობით და წარმომადგენლობით ინსტიტუტს განმარტავს, 

მაგრამ პირდაპირი რეგულირების მიღმა ტოვებს საზოგადოების მართვის ისეთ ძირითად ორგანოს, 

როგორიცაა საერთო კრება (წევრობაზე დაფუძნებული არასამეწარმეო იურიდიული პირის 

შემთხვევაში) და მისი განსაზღვრის შესაძლებლობას  კერძო საწესდებო ავტონომიურობის 

ფარგლებში აქცევს. ხელმძღვანელობა შეიძლება იყოს ერთპიროვნული ან კოლექტიური, რის 

განსაზღვრის შესაძლებლობასაც იძლევა კანონმდებლობა. კოლექტიური ხელმძღვანელობის დროს, 

შესაძლოა, რამდენიმე პირს თანაბრად ჰქონდეს ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი 

უფლებები, ან მათ ჰქონდეთ განაწილებული სფეროების მიხედვით. 

 ზიანის ანაზღაურების თვალსაზრისით იურიდიული პირი განცალკევებულია მისი 

დამფუძნებლებისაგან და იურიდიული პირის ქმედება არ იწვევს დამფუძნებელთა/წევრთა 

პასუხისმგებლობას და პირიქით. ა(ა)იპ-ი საკუთარი თავისებურებით განსხვავდება სამეწარმეო 

მიზნით შექმნილი იურიდიული პირისაგან, მასში წარმოდგენილი არ არის ქონებრივი ინტერესები, 

არც მის დამფუძნებლებს და არც მის წევრებს არა აქვთ უფლება, ჰქონდეთ რაიმე ქონებრივი 

ინტერესი, მათ შორის არც დივიდენდის მიღების უფლება (რაიმე სახით).  ამასთან, პრაქტიკაში 

შეიძლება ა(ა)იპ ქონება გამოყენებულ იქნეს არა იმ მიზნით, რა მიზნითაც იგი შეიქმნა. ამგვარ 

შემთხვევაში შეიძლება დადგეს  ა(ა)იპ-ის წევრის პირადი პასუხისმგებლობის საკითხი, თუ წევრის 

კონტროლის ხარისხი იმდენად მაღალია, რომ იკარგება ა(ა)იპ-ის დამოუკიდებლობა. ზოგადად,  

ფიზიკური პირის იურიდიული პირისგან გამიჯვნა ფიქციაა, თუმცა ა(ა)იპ-ის შემთხვევაში ეს 

მოცემულობა მეტ დატვირთვას იძენს ფიზიკური პირების ქონებრივი ინტერესების არარსებობის 

გამო. ამიტომ კანონმდებლობა კეთილსინდისიერების კრიტერიუმს უდგენს ხელმძღვანელს 

(ფაქტობრივი კონტროლის განმახორციელებელ პირს). თუ ხელმძღვანელი მოქმედებს 

კეთილსინდისიერად და საკუთარი სამსახურებრივი მოვალეობის ფარგლებში, მაშინ ის პასუხს არ 

აგებს მისი ქმედებებით მიყენებულ ზიანზე. ამ თვალსაზრისით დასადგენია, რა შეიძლება იყოს 

კეთილსინდისიერების კრიტერიუმი. ა(ა)იპ-ის შემთხვევაში მეტ დატვირთვას იძენს მისი 

იდეალისტური მიზნები, რაც გულისხმობს, რომ ხელმძღვანელმა უნდა უზრუნველყოს ა(ა)იპ-ის 

საქმიანობის შესაბამისობა ა(ა)იპ-ის მიზნებთან. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი განსაზღვრავს 

ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირის 

პასუხისმგებლობას არაკომერციული იურიდიული პირის წინაშე მის მიერ მოვალეობის 

შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის. ამავდროულად კოდექსი  ადგენს ანაზღაურების 

 
10 „საზოგადოებრივ გაერთიანებათა საქმიანობის შეჩერებისა და მათი აკრძალვის შესახებ“, საქართველოს ორგანული 

კანონის მე-4 მუხლი. 
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მოთხოვნაზე უარის თქმის გამომრიცხავ გარემოებას11 - თუკი ზიანის ანაზღაურება აუცილებელია 

კრედიტორთა დასაკმაყოფილებლად. აღნიშნული პროცედურული საკითხები განსაზღვრული 

უნდა იქნეს  წესდებით, მაგალითად, წევრთა კრება შეიძლება იყოს ისეთი ორგანო, რომელმაც 

შეიძლება დააყენოს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის საკითხი. თუმცა, რადგან კანონმდებლობა 

განსაზღვრავს ა(ა)იპ-ის მიზნებისათვის ერთგულების ვალდებულებას (ა(ა)იპ-ის ქონება 

იდეალისტურ მიზნებს უნდა მოხმარდეს), ამგვარი მოთხოვნის დაყენება სახელმწიფო კონტროლის 

ობიექტი უნდა იყოს.  

 საქართველოს კანონმდებლობა ა(ა)იპ-ის ორგანიზაციული ფორმის  რეორგანიზაციის ისეთ 

ტიპს, როგორიცაა გარდაქმნა, არსებითად არ უშვებს. ა(ა)იპ-ი ვერ გარდაიქმნება სამეწარმეო 

საქმიანობის განმახორციელებელ რომელიმე იურიდიულ პირად, თუმცა უშვებს საჯარო სამართლის 

იურიდიულ პირად გარდაქმნის შესაძლებლობას. ეს ნაკარნახევია სუბიექტის სამართლებრივი 

სტატუსის საკანონმდებლო იდეით, რომ ის უნდა ემსახურებოდეს იდეალისტურ მიზნებს, საჯარო 

ინტერესები კი იდეალისტური მიზნების ნაწილია. რეორგანიზაცია შეიძლება განხორციელდეს 

შერწყმით და გაყოფით. გაყოფა შეიძლება განხორციელდეს გამოყოფის და დაყოფის გზით. 

გამოყოფის შედეგი შეიძლება იყოს ერთი ან რამდენიმე ა(ა)იპ-ის გამოყოფა პირვანდელი ა(ა)იპ-სგან. 

დაყოფის შედეგი შეიძლება იყოს ერთი ა(ა)იპ-ის ბაზაზე რამდენიმე ა(ა)იპ-ის ჩამოყალიბება. 

გამოყოფის შემთხვევაში პირვანდელი სუბიექტის სარეგისტრაციო მონაცემებში უნდა 

განხორციელდეს ცვლილებები და დარეგისტრირდეს ახალი სუბიექტები. მეორე შემთხვევაში უნდა 

მოხდეს  პირვანდელი სუბიექტის რეგისტრაციის გაუქმება და ახალი სუბიექტების რეგისტრაცია. 

გაყოფის შედეგად წარმოქმნილი ორგანიზაციები სოლიდარულად არიან პასუხისმგებლები 

თავდაპირველი სუბიექტის ვალდებულებებზე.12 შერწყმის დროს სუბიექტების გაერთიანებებით 

შექმნილი ახალი სუბიექტი წარმოშობილად ითვლება გასაერთიანებელი სუბიექტების 

რეგისტრაციის გაუქმების  და ახალი ორგანიზაციის რეგისტრაციის მომენტიდან. 

 ლიკვიდაცია გულისხმობს ფუნქციონირების არეალიდან კანონმდებლობით დადგენილი 

წესით გასვლას. სამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებელი იურიდიული პირებისგან 

განსხვავებით, ა(ა)იპ-ის ლიკვიდაციის პროცესი გარკვეულ ნაწილში განსხვავებულ პრინციპებს 

ეფუძნება, რაც, როგორც რეორგანიზაციის შემთხვევაში აღინიშნა, ა(ა)იპ-ის შექმნის მიზნებითაა 

ნაკარნახევი. ლიკვიდაციის პროცესში ხდება კრედიტორთა მოთხოვნის დაკმაყოფილება და  ნარჩენი 

ქონების უფლებამოსილ პირთა შორის განაწილება. ა(ა)იპ-ის შემთხვევაში ლიკვიდაციის შედეგად 

დარჩენილი ქონების მიღებაზე უფლებამოსილი პირის  რეგისტრაციის შესახებ განცხადებით  უნდა 

იყოს განსაზღვრული დამფუძნებლების / წევრების მიერ. იმისათვის, რომ არ დაირღვეს სუბიექტის 

შექმნის მიზანი, კრედიტორთა მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემდეგ დარჩენილი ქონება ისევ იმ 

მიზნებს უნდა მოხმარდეს, რაც დასახული ჰქონდა სუბიექტს, თუმცა დასაშვებია გამონაკლისები. 

მაგალითად, თუ ა(ა)იპ-ის საქმიანობა არ იყო საქველმოქმედო, მაშინ დასაშვებია საქველმოქმედო 

მიზნით დარჩენილი ქონების განკარგვა. თუ ა(ა)იპ-ის ლიკვიდაციის ნარჩენ ქონებაზე სუბიექტის 

უფლებამოსილი პირი არ იქნა განსაზღვრული, მაშინ სასამართლო გადაწყვეტილებით დარჩენილი 

ქონება გადაეცემა ერთ ან რამდენიმე ა(ა)იპ-ს, რომლებსაც ჰქონდათ იგივე ან მსგავსი მიზნები. 

 
11საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 37-ე მუხლის მე-2 ნაწილი. 
12საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 38-ე მუხლის პირველი პრიმა ნაწილი და მეწარმეთა შესახებ საქართველოს 

კანონის (28/10/1994, N577)  144 მუხლის მე-5 ნაწილი. 
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ლიკვიდაციის დაწყების მიზეზი შეიძლება იყოს როგორც ა(ა)იპ-ის გადაწყვეტილება, ისე 

სასამართლო გადაწყვეტილებაც (იძულებითი ლიკვიდაცია). 

ა(ა)იპ-ის ხელმძღვანელობის უფლებამოსილების საზღვრები, გარდა წესდების 

განსაზღვრისა, კარგად ჩანს ა(ა)იპ-ის ქონების განკარგვის საკითხებიდანაც. კანონმდებლობით, 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საკუთრებაში არსებული ქონების გასხვისება 

შესაძლებელია, თუ გასხვისება ემსახურება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის 

საქმიანობას, მის ორგანიზაციულ განვითარებას, ხელს უწყობს მისი მიზნების განხორციელებას ან 

ემსახურება საქველმოქმედო მიზნებს. 

საქართველოს კანონმდებლობა განსაზღვრავს ა(ა)იპ-ების კონტროლის მნიშვნელოვან 

შინაარსობრივ ჩარჩოს, რომელიც გადის სუბიექტის მიერ იდეალისტური მიზნების შესრულებაზე. 

ეს საკითხი მნიშვნელოვანია საგადასახადო კონტროლის განხორციელების შემთხვევაშიც.  დღეს 

არსებული საკანონმდებლო ჩარჩო არ ითვალისწინებს ა(ა)იპ-ის, როგორც საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციების, საგადასახადო სტიმულირების საშუალებებს და უზრუნველყოფს მხოლოდ 

მკაცრი კონტროლის მექანიზმებს ორგანიზაციების არაკეთილსინდისიერი ქცევის რისკების გამო; 

შედეგად, ქვეყანაში გვაქვს მხოლოდ არაკომერციული იურიდიული პირების მკაცრი კონტროლის 

ინსტრუმენტები და არა მასთან ეფექტიანად შეწყობილი სტიმულირების მოქნილი მექანიზმი. 

ა(ა)იპ-ის იდეალისტური (არაკომერციული) მიზნების არსებობა და, ფაქტობრივად, საქმიანობა მისი 

განხორციელებისათვის მნიშვნელოვან საგადასახადო ჩამკეტ მექანიზმებს უკავშირდება. ესენია: 

• ა(ა)იპ-ის ქონების განკარგვა ა(ა)იპ-ის მიზნების შესაბამისად და არა ა(ა)იპ-ის 

მაკონტროლებელი პირების კერძო ინტერესების შესაბამისად. 

• ა(ა)იპ-ის დამხმარე სამეწარმეო საქმიანობიდან მიღებული მოგების განკარგვა 

ა(ა)იპ-ის მიზნების შესაბამისად და არა ა(ა)იპ-ის მაკონტროლებელი პირების 

კერძო ინტერესების შესაბამისად. 

• ა(ა)იპ-ის ლიკვიდაციის შემთხვევაში საკუთარი ქონების განკარგვა ა(ა)იპ-ის 

მიზნების შესაბამისად და არა ა(ა)იპ-ის მაკონტროლებელი პირების კერძო 

ინტერესების შესაბამისად. 

მაშასადამე, ნებისმიერი ამგვარი შეზღუდვა ქმნის სუბიექტის მოქმედების ჩარჩოს  და მისი 

დარღვევა იწვევს არაკომერციული მოქმედების პრინციპის დარღვევას. ზემოთ განხილული 

შეზღუდვების მიზანია არაკომერციული იურიდიული პირების მიერ მიღებული კომერციული 

მოგების ან რაიმე ქონებრივი სიკეთის, მისი წევრების კერძო, მერკანტილური ინტერესების 

შესაბამისად გამოყენების შეზღუდვა. ამრიგად, არაკომერციული ინტერესი კერძო მერკანტილური 

ინტერესის საწინააღმდეგოა და ნებისმიერი პირდაპირი თუ არაპირდაპირი მცდელობა ა(ა)იპ-ის 

მაკონტროლებელი პირების მხრიდან, მოახდინონ ა(ა)იპ-ის ქონების/მოგების პირადი 

ინტერესებისთვის გამოყენება, განხილული უნდა იყოს არაკომერციული მოქმედების პრინციპის 

დარღვევად და, შესაძლოა, განხილულ იქნეს, ერთი მხრივ, დასაბეგრ ოპერაციად, მეორე მხრივ, 

ა(ა)იპ საქმიანობის შეწყვეტის ან შეჩერების საფუძვლად, შესაბამისი სამართლებრივი შედეგებით, 

კრედიტორების ინტერესების გათვალისწინებით. ა(ა)იპ-ებისთვის სახელმწიფო ან/და 

საზოგადოებრივი ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედების აკრძალვა მნიშვნელოვანი სახელმწიფო 

კონტროლის ინსტრუმენტია. 
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1.5. ორგანიზაციის ცნება 

„ორგანიზაცია“ დაბეგვრის მიზნებისათვის შემოღებული ცნებაა და ის მჭიდროდაა  

დაკავშირებული საქმიანობის არასამეწარმეო ხასიათთან. „სამეწარმეოს“ ნაცვლად საგადასახადო 

კოდექსში გვხვდება ტერმინი „ეკონომიკური საქმიანობა“, რომელიც უფრო კონკრეტული შინაარსის 

მატარებელია. ორგანიზაცია საგადასახადო თვალსაზრისით არაკომერციული საქმიანობის 

განმახორციელებელი პირია და ამგვარი იურიდიულ პირი ორმაგი შინაარსის მატარებელია. 

საქმიანობის ბუნებიდან გამომდინარე, იურიდიული პირი შეიძლება ერთდროულად იყოს 

ორგანიზაციაც და საწარმოც, კერძოდ,  ეკონომიკური საქმიანობის ნაწილში - საწარმო, ხოლო 

არაეკონომიკური საქმიანობის ნაწილში - ორგანიზაცია. 

საგადასახადო კოდექსი ორგანიზაციებად განიხილავს: 

o საქართველოს ან უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად შექმნილ არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიულ პირებს; 

o უცხო ქვეყნის არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფილიალებს 

(წარმომადგენლობებს); 

o საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებს; 

o საბიუჯეტო ორგანიზაციებს; 

o კორპორაციებს; 

o დაწესებულებებს; 

o საერთაშორისო (სახელმწიფოთაშორის, სამთავრობათაშორისო, დიპლომატიურ) 

ორგანიზაციებს. 

ორგანიზაციები შეიძლება განსხვავდებოდნენ საქმიანობის მიზნების და მოწყობის 

მიხედვით. ორგანიზაციები შეიძლება იყვნენ როგორც კერძო ან საჯარო სამართლით, აგრეთვე 

საერთაშორისო სამართლით რეგულირებული ორგანიზაციები. კერძო სამართლის ორგანიზაციების 

შექმნას საფუძვლად უდევს დამფუძნებელთა ნების თავისუფალი გამოვლენა და მხარეთა 

ავტონომიურობა. საჯარო სამართლის ორგანიზაციების შექმნა ხორციელდება საკანონმდებლო 

აქტის ან სახელმწიფოს/მუნიციპალიტეტის სპეციალური სამართლებრივი აქტის საფუძველზე. 

საერთაშორისო ორგანიზაციებს განეკუთვნება საერთაშორისო სამართლით რეგულირებული 

ორგანიზაციები, საელჩოები, საკონსულოები, წარმომადგენლობები, უცხოური არასამეწარმეო 

ორგანიზაციები. აგრეთვე, მიზნების მიხედვით კოდექსში დაბეგვრის საკითხების აღსანიშნავად 

გამოყოფილია საბიუჯეტო, რელიგიური, საქველმოქმედო ორგანიზაციები. 

ორგანიზაციების განმარტებაში გვხვდება ორი ტერმინი: „დაწესებულება“ და „კორპორაცია“, 

რომელთა დეფინიცია ქართულ კანონმდებლობაში13 არ არის მოცემული. დაწესებულებების ცნება 

გვხვდება, როგორც ტიპური საქმიანობის განმახორციელებელი კერძო ან საჯარო სამართლებრივი 

იურიდიული პირის გამომხატველი ტერმინი (მაგალითად, სააღსრულებო, სადეპოზიტო, 

საკრედიტო, სამკურნალო და ა.შ. დაწესებულება), ისე სპეციალიზებული ორგანოს გამომხატველი 

ცნება.  ტერმინი „კორპორაციაც“ ინტერპრეტაციას დაქვემდებარებული ტერმინია. „მეწარმეთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონი ტერმინ „კორპორაციას“ განიხილავს, როგორც სააქციო 

 
13 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის, „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის და საქართველოს  საგადასახადო 

კოდექსის სხვადასხვა მუხლებში. 
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საზოგადოების სინონიმს14. ამასთან გვხვდება ტერმინი „კორპორაციულად ორგანიზებული“15, 

რომელიც გამოხატავს იურიდიული პირის ორგანიზებასთან დაკავშირებულ საკითხებს და აქცენტს 

აკეთებს ორგანიზაციის სტრუქტურაზე, ფუნქციასა და სისტემაზე და არა მის წევრებზე, 

დამფუძნებლებსა და პარტნიორებზე. როგორც საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი განმარტავს, 

იურიდიული პირი, რომელიც არის კორპორაციულად ორგანიზებული, შეიძლება იყოს 

არასამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებელი. ამრიგად, კორპორაცია და დაწესებულება - ორივე 

ფართო შინაარსის მქონე ცნებაა, რომლებიც შეიძლება დაკავშირებული იყოს, როგორც სამეწარმეო, 

ისე არასამეწარმეო საქმიანობის განმახორციელებელ სუბიექტებთან. მოცემულ შემთხვევაში, იქიდან 

გამომდინარე, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსი ორგანიზაციის ცნებას მიჯნავს საწარმოს 

ცნებისგან, დაწესებულება  უნდა იქნეს განხილული, როგორც არაკომერციული ტიპური 

ორგანიზაციების კრებსითი ფორმის აღმნიშვნელი ტერმინი (მაგალითად, სახელოვნებო 

დაწესებულებები, კულტურული დაწესებულებები, საქველმოქმედო დაწესებულებები) ან/და, 

როგორც არასამეწარმეო სუბიექტების ტიპური ორგანოების ერთობა. ამასთან, კორპორაციები 

იმგვარი არასამეწარმეო სუბიექტების აღსანიშნავად უნდა გამოიყენებოდეს, რომლებიც არ არიან 

წევრობაზე დაფუძნებულები და სადაც აქცენტი უნდა გაკეთდეს  ორგანიზაციის სტრუქტურაზე, 

ფუნქციასა და სისტემაზე (მაგალითად, რელიგიური ორგანიზაციები თავისი შინაარსით 

წარმოადგენენ არაკომერციულ კორპორაციებს, საჯარო სამართლის საზოგადოებრივი 

ორგანიზაციები და სხვ.). 

ამრიგად, „ორგანიზაციის“ განმარტება აერთიანებს არასამეწარმეო საქმიანობის 

განმახორციელებელ იურიდიულ პირებს ან მათ ქვედანაყოფებს. მაშასადამე, კომერციული 

ინტერესის მქონე იურიდიული პირები არ შეიძლება გვევლინებოდნენ ორგანიზაციების როლში, 

თუნდაც არაკომერციული აქტივობის ნაწილში. ამის საპირისპიროდ, არაკომერციული 

ორგანიზაციები შეიძლება გვევლინებოდნენ საწარმოს როლში. 

ორგანიზაციის რეზიდენტობის განსაზღვრის საფუძველს წარმოადგენს საქმიანობის 

ადგილის ან/და მართვის ადგილის კრიტერიუმები. საქართველოს ორგანიზაციად (რეზიდენტად) 

ითვლება ორგანიზაცია, რომლის საქმიანობის ან/და მართვის ადგილი საქართველოშია. 

ორგანიზაციის საქმიანობის ადგილად ითვლება ორგანიზაციის სახელმწიფო რეგისტრაციის 

ადგილი, ხოლო ასეთის არარსებობის შემთხვევაში – იურიდიული მისამართი, რომელიც 

მითითებულია ორგანიზაციის სადამფუძნებლო დოკუმენტში (წესდებაში, 

დამფუძნებელთა/წევრთა შეთანხმებაში, დებულებაში). ორგანიზაციის მართვის ადგილად 

ითვლება ორგანიზაციის ფაქტობრივი მართვის ადგილი, ანუ ადგილი, სადაც ორგანიზაციის 

სადამფუძნებლო დოკუმენტების (წესდების, დამფუძნებელთა/წევრთა შეთანხმების, დებულების) 

შესაბამისად ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ორგანო (მმართველობის ორგანო) ასრულებს 

მმართველობით ფუნქციას. უცხოურ ორგანიზაციად  ითვლება  უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის 

შესაბამისად შექმნილი ორგანიზაციები. ეს ორგანიზაციები საქართველოში მთლიანად ან 

ნაწილობრივ საქმიანობენ ფილიალების და სხვა ანალოგიური ქვედანაყოფების 

(წარმომადგენლობები) მეშვეობითაც. 

ასევე, აღსანიშნავია, რომ „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონი და „მოხალისეობის 

შესახებ“ საქართველოს კანონი არსებითად იმეორებს ორგანიზაციის განმარტებით განსაზღვრულ 

 
14 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის (28/10/1994, N577) მე-2 მუხლის პირველი ნაწილი. 
15 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 24-ე მუხლის მე-2 ნაწილი. 
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პრინციპებს, როცა, მაგალითად, საუბარია გრანტის გამცემსა და მიმღებთან დაკავშირებულ 

საკითხებზე, ან მოხალისეთა მასპინძელი ორგანიზაციის ცნებაზე. თუმცა არის განსხვავებაც 

შესაბამისი კანონებით განსაზღვრული მიზნებიდან გამომდინარე. 

1.6. საქმიანობის ცნება და სახეები  

ზოგადად, საქმიანობა არის სუბიექტის ქმედება, რომელსაც შეიძლება ჰქონდეს კომერციული 

ან/და არაკომერციული შედეგები. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი და საქართველოს 

სამოქალაქო კოდექსი განასხვავებს სამეწარმეო და არასამეწარმეო საქმიანობას. სამეწარმეო 

საქმიანობა განსაზღვრულია, როგორც მართლზომიერი და არაერთჯერადი საქმიანობა, რომელიც 

ხორციელდება მოგების მიზნით, დამოუკიდებლად და ორგანიზებულად16.  სხვა სიტყვებით რომ 

ვთქვათ, უნდა არსებობდეს პირი ან გაერთიანება, რომელიც ქმნის მოგების მიზნის მისაღწევ 

ერთეულს, რომელიც მიზნის მისაღწევად არსებითად დამოუკიდებლად ფუნქციონირებს 

(ორგანიზებულად მოქმედება შეუძლია) და ქმედებებს ახორციელებს არაერთჯერადად ან 

განზრახული აქვს, განახორციელოს არაერთჯერადად. სამეწარმეო საქმიანობისათვის საჭიროა 

სუბიექტის იდენტიფიცირება. ორგანიზებულობა ნიშნავს სუბიექტის ხელთ არსებული რესურსების 

(მატერიალური და არამატერიალური აქტივების, მუშახელის და სხვა აქტივების) სინერგიულად 

გამოყენების შესაძლებლობების ერთიანობას. არაერთჯერადობა გამოხატავს შინაარსობრივად 

არაშემთხვევით აქტივობას. სამეწარმეო საქმიანობის მთავარი განმსაზღვრელია მოგებაზე 

ორიენტირება. რეალურად სამეწარმეო სუბიექტების გამიჯვნას არასამეწარმეო სუბიექტებისაგან 

ორგანიზაციების სამართლებრივი ორგანიზების და საგადასახადო მიზანი აქვს. მაგალითად, 

სამეწარმეო საქმიანობა არ იქნება დამოუკიდებელი კავშირის მიერ აქტივის რეალიზაცია, მაგრამ, თუ 

ეს სუბიექტი რეგულარულად ყიდულობს და ყიდის ამ აქტივს, მაშინ ის სამეწარმეო საქმიანობად 

განიხილება. სწორედ ამ მიზეზით საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ერთმანეთისაგან 

განასხვავებს ა(ა)იპ-ის მიერ ქონების რეალიზაციის საკითხს17 დამხმარე სამეწარმეო საქმიანობიდან 

მიღებული მოგების გამოყენების საკითხისგან18.  

საქართველოს საგადასახადო კოდექსს სამეწარმეო საქმიანობისაგან განსხვავებული ცნება 

შემოაქვს, ეკონომიკური საქმიანობის ცნების სახით. ამასთან, საგადასახადო კოდექსში მოცემულია 

ეკონომიკური საქმიანობის ზოგადი განმარტება და ეკონომიკური საქმიანობის განმარტება დღგ-ის 

მიზნებისათვის. 

ზოგადი განმარტების თანახმად, ეკონომიკური საქმიანობა არის ნებისმიერი საქმიანობა, 

რომელიც ხორციელდება შემოსავლის ან კომპენსაციის მისაღებად, მიუხედავად ამ საქმიანობის 

შედეგებისა. მაშასადამე, სამეწარმეო საქმიანობისაგან განსხვავებით, ეკონომიკური საქმიანობა 

უფრო ფართო ცნებაა. ერთი მხრივ, ის აზუსტებს მოგების მიღების მიზნის საკითხს, რომ მთავარი არ 

არის მოგების მიღების განზრახვა. მეორე მხრივ, ის არ ზღუდავს საქმიანობას დამოუკიდებლობის, 

ორგანიზებულობის ან არაერთჯერადობის პირობით. მთავარი ამოსავალი არის ქმედება, რომლის 

მოსალოდნელი შედეგი აქტორისათვის უნდა იყოს შემოსავლის ან კომპენსაციის მიღება. 

დღგ-ის მიზნებისათვის ეკონომიკური საქმიანობის განმარტების თვალსაზრისით 

საგადასახადო კოდექსი არსებითად უბრუნდება სამეწარმეო საქმიანობის განმარტებას და უმატებს 

 
16 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის (28/10/1994, N577) პირველი მუხლის მე-2 ნაწილი 
17 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის  36-ე მუხლი. 
18საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 25-ე მუხლის მე-5 ნაწილი. 
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მას „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით არასამეწარმეო საქმიანობად განსაზღვრულ 

გამონაკლისებს19.  ამასთან, კანონი ადგენს გამონაკლისს ზოგადი პრინციპიდან და განსაზღვრავს, 

რომ არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობის/ნაგებობის მიწოდება მისი 

ერთჯერადი/არარეგულარული ხასიათის მიუხედავად, ეკონომიკურ საქმიანობად ჩაითვლება, 

ისევე, როგორც  ქონების გამოყენება რეგულარული შემოსავლის მისაღებად (მაგალითად, როცა 

ფიზიკურ პირს მხოლოდ ერთი ქონება აქვს იჯარით გაცემული)20. 

საქართველოს კანონმდებლობით ტერმინი „არასამეწარმეო“ უფრო ფართო ცნებაა, ვიდრე 

საქმიანობა, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობას არ მიეკუთვნება (არაეკონომიკური საქმიანობა). 

არაეკონომიკური საქმიანობის ცნება საგადასახადო მიზნითაა განსაზღვრული და ის შეიძლება 

მოიცავდეს სამეწარმეო საქმიანობასაც, თუ ის გამონაკლისის სახით ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით 

ამგვარად განისაზღვრება. არაეკონომიკური საქმიანობა, ა(ა)იპ-ებისათვის  საგადასახადო კოდექსით 

განსაზღვრულია როგორც საქველმოქმედო და რელიგიური საქმიანობა. სიტყვების შეზღუდული 

პირდაპირი მნიშვნელობების მიუხედავად, ტერმინები უფრო ფართო შინაარსისაა. შესაბამისად, 

არასამეწარმეო იდეალისტური მიზნები საგადასახადო კუთხით განსაზღვრული საქველმოქმედო 

და რელიგიური საქმიანობების ჩამონათვალითაა შეზღუდული. კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, 

ჩვენი ინტერესის სფეროს წარმოადგენს საქველმოქმედო საქმიანობა. 

ცნება „საქველმოქმედო საქმიანობა“ და მის ნაირსახეობათა ნუსხა მოცემულია საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის მე-10 მუხლში. საყურადღებოა ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ 

ქვეპუნქტი, რომლის თანახმადაც საქველმოქმედო საქმიანობად ითვლება „ორგანიზაციების მიერ 

საზოგადოებისათვის სასარგებლო საქმიანობის განხორციელება შემდეგ სფეროებში: ადამიანის 

უფლებების დაცვა, გარემოს დაცვა, დემოკრატიისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, 

კულტურა, განათლება, მეცნიერება, ჯანმრთელობის დაცვა, სოციალური დაცვა, ფიზიკური აღზრდა 

და სამოყვარულო სპორტი, ხელოვნება“. ამავე მუხლის პირველი ნაწილის „ა.ზ“ ქვეპუნქტის 

თანახმად, ზემოაღნიშნული პირებისათვის დახმარების განხორციელებაც საქველმოქმედო 

საქმიანობად ითვლება. 

ამ მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით განსაზღვრულია წმინდად საქველმოქმედო 

ხასიათის აქტივობები, რომელიც გულისხმობს დახმარების უშუალოდ ან მესამე პირის მეშვეობით 

ნებაყოფლობით და უანგაროდ გაწევას იმ პირებისათვის, რომლებიც ამ დახმარებას საჭიროებენ, მათ 

შორის: 

1. ფიზიკური პირებისათვის,  

• რომლებიც სოციალურ დაცვას, სამედიცინო დახმარებას საჭიროებენ.  

• რომელიც ხელმოკლედ ცხოვრობენ, მათ შორის:  

- შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის,  

- მოხუცებულებისათვის,  

- ობოლი ბავშვებისათვის, მარჩენალდაკარგულებისათვის,  

- საერთაშორისო დაცვის მქონე პირებისათვის და იძულებით გადაადგილებული 

პირებისათვის  

- ავადმყოფებისათვის,  

 
19 „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის (28/10/1994, N577) პირველი მუხლის მე-3 ნაწილი. 
20 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 158-ე მუხლის მე-3 ნაწილი.  
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- მრავალშვილიანი ოჯახებისა და მათი წევრებისათვის,  

- ომების, შეიარაღებული კონფლიქტების, ავარიების, სტიქიური უბედურებების, 

კატასტროფების, ეპიდემიების ან/და ეპიზოოტიების შედეგად 

დაზარალებულებისათვის;  

• რომლებიც განსაკუთრებული ნიჭით არიან დაჯილდოებული  – მათი ტალანტის 

განვითარების მიზნით. 

2. ორგანიზაციებისათვის, 

• რომლებიც ახორციელებენ ბავშვთა, ხანდაზმულთა და შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირთათვის მომსახურების გაწევას, მათ შორის: 

- სააღმზრდელო დაწესებულებებისათვის,  

- სკოლა-ინტერნატებისათვის,  

- ინტერნატებისათვის,  

- ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებებისა და 

სხვა საბავშვო დაწესებულებებისათვის,  

- ხანდაზმულთა მომსახურებისათვის, უფასო სასადილოებისათვის,  

- სამედიცინო დაწესებულებებისათვის,  

- სარეაბილიტაციო ცენტრებისათვის,  

• რომლებსაც აქვთ საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსი,   

• რომლებიც შექმნილია რელიგიური საქმიანობის განსახორციელებლად, 

• პენიტენციური დაწესებულებებისათვის – ამ დაწესებულებებში მოთავსებულ პირთა 

მოვლის ან სამედიცინო მომსახურების პირობების გაუმჯობესების მიზნით. 

უპირველესად უნდა აღინიშნოს, რომ ცნება „საქველმოქმედო საქმიანობა“  სრულად არ 

გამოხატავს იმ შინაარსს, რაც განსაზღვრულია კანონმდებლობით აღნიშნული ცნებით. ცნება 

მოიცავს, როგორც პირდაპირ საქველმოქმედო, ასევე საზოგადოებრივად სასარგებლო და 

იდეალისტური მიზნის მქონე საქმიანობებს. საქველმოქმედო საქმიანობის განმახორციელებელი 

თავისთავად შეიძლება იყოს ნებისმიერი ა(ა)იპ ან საწარმო. ამასთან, შეიძლება ა(ა)იპ-ის 

არასამეწარმეო ან/და არაეკონომიკური საქმიანობის სფერო სცდებოდეს საქველმოქმედო 

საქმიანობის ცნებით განსაზღვრული სფეროს საზღვრებსაც. აღსანიშნავია, რომ საწარმოს მიერ 

საქველმოქმედო საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში, ა(ა)იპ-საგან განსხვავებით, დგება 

განსხვავებული საგადასახადო შედეგი. 

ამ მუხლს პირველ რიგში მნიშვნელობა აქვს იმ ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც აპირებენ 

საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მიღებას. აგრეთვე, ეს მუხლი წარმოადგენს ზოგიერთი 

სახის  არაეკონომიკური საქმიანობის დამატებით განსაზღვრებას. 

ეს მუხლი ითვალისწინებს ჩამკეტ მექანიზმებსაც, რომლებიც საჭიროებს შინაარსობრივ 

განმარტებებს: 

1. თუ საქველმოქმედო საქმიანობას ახორციელებს სახელმწიფო ხელისუფლების და 

მუნიციპალიტეტის ორგანოები, ეს ქველმოქმედებად არ ჩაითვლება. ამ ჩანაწერის 

მიზანია, განსაზღვროს, რომ სახელმწიფო ორგანოები და დაწესებულებები ვერ მიიღებენ 

საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსს. 
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2. თუ საქველმოქმედო საქმიანობა ხორციელდება პოლიტიკური პარტიის ან არჩევნებში 

მონაწილე სხვა საარჩევნო სუბიექტის მხარდასაჭერად, ეს საქმიანობაც არ ჩაითვლება 

საქველმოქმედო საქმიანობად და, მაშასადამე, არც არაეკონომიკურ საქმიანობად 

(საგადასახადო კოდექსის ტერმინებით). თუმცა, ის შეიძლება თავისი შინაარსით დარჩეს 

არასამეწარმეო საქმიანობად. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ამგვარი საქმიანობა შეიძლება 

საინტერესო იყოს დაბეგვრის მიზნებისათვის, მაგრამ არა ა(ა)იპ-ის სტატუსის შეჩერების 

და ჩამორთმევის თვალსაზრისით. 

3. თუ საქველმოქმედო საქმიანობა ხორციელდება საწარმოს მხარდასაჭერად,  საქმიანობა არ 

ჩაითვლება საქველმოქმედო საქმიანობად და, მაშასადამე, არც არაეკონომიკურ 

საქმიანობად. თუმცა თავისი შინაარსით ის შეიძლება  დარჩეს არასამეწარმეო 

საქმიანობად, ანუ საინტერესო იყოს დაბეგვრის მიზნებისათვის, მაგრამ არა ა(ა)იპ-ის 

სტატუსის შეჩერების და ჩამორთმევის თვალსაზრისით. აღსანიშნავია, რომ დაბეგვრის 

მიზნებისათვის ა(ა)იპ ეკონომიკური საქმიანობის ნაწილში წარმოადგენს საწარმოს, 

თუმცა ა(ა)იპ-ის მიერ საკუთარი აქტივების ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენება რაიმე 

დასაბეგრ ოპერაციას არ წარმოქმნის, უბრალოდ, ამგვარი ოპერაცია ხდება ეკონომიკური 

საქმიანობის ნაწილი. სხვა საკითხია, თუ აქტივობა განხორციელებულია სხვა საწარმოს 

მხარდასაჭერად, ამგვარი აქტივობა გავა საქველმოქმედო საქმიანობის ცნების 

არეალიდან. მაგალითად, ა(ა)იპ-მა, რომელიც არ ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას, 

უსასყიდლოდ მიაწოდა საქონელი ან მომსახურება გაუწია სხვა საწარმოს. 

საქველმოქმედო საქმიანობის ცნების არეალიდან გასვლა ჩაითვლება თუ არა 

ამავდროულად ეკონომიკურ საქმიანობად? იქიდან გამომდინარე, რომ სსკ-ის მე-9 

მუხლის მეორე ნაწილის არაეკონომიკური საქმიანობის კონკრეტულ ჩამონათვალს 

განსაზღვრავს, თუ ამგვარი აქტივობა არ იქნება მიკუთვნებული სსკ-ის მე-9 მუხლის 

მეორე ნაწილის „ვ“ პუნქტს, საქველმოქმედო საქმიანობის ცნების არეალიდან გასვლა, 

ჩაითვლება ამავდროულად ეკონომიკურ საქმიანობად. ა(ა)იპ-ისთვის ამან, შესაძლოა, 

საგადასახადო თვალსაზრისით, სხვადასხვა დასაბეგრი ოპერაცია წარმოქმნას. 

ეკონომიკური საქმიანობის ნაწილის წარმოქმნა   აყენებს ა.(ა).ი.პ-ის საწარმოდ განხილვის 

საკითხს (ქონების და მოგების გადასახადის მიზნებისათვის). აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 

მიუხედავად იმისა, რომ ა(ა)იპ-ის მიზანი არის არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იდეალისტური მიზნით საქმიანობა,  მათ შორის საწარმოს მხარდაჭერა (მაგალითად, 

დამწყები ბიზნესის მხარდაჭერა, კონკრეტულ სფეროში მოღვაწე საწარმოების 

ხელშეწყობა მატერიალური-ტექნიკური საშუალებების უსასყიდლოდ გადაცემით), 

ამგვარი საქმიანობა არ ჩაითვლება საქველმოქმედო საქმიანობად და შესაძლებელია, 

ა.(ა).ი.პ-სათვის დასაბეგრი ოპერაციები წარმოშვას. 

4. ორგანიზაციად ითვლება შემდეგი წარმონაქმნები: არასამეწარმეო (არაკომერციული) 

იურიდიული პირები, აგრეთვე საზოგადოებრივი ან რელიგიური ორგანიზაციები 

(გაერთიანებები), დაწესებულებები, რომლებიც არიან საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად შექმნილი იურიდიული პირები; უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის 

შესაბამისად შექმნილი კორპორაციები, კომპანიები, ფირმები და სხვა მსგავსი 

წარმონაქმნები, მიუხედავად იმისა, აქვთ თუ არა იურიდიული პირის სტატუსი, აგრეთვე 

უცხოური საწარმოს მუდმივი დაწესებულება;  გაერთიანებები, ამხანაგობები და სხვა 

მსგავსი წარმონაქმნები.  მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობით საწარმოს არ 

მიეკუთვნებიან ინდივიდუალური მეწარმე, ასევე  მეწარმე თუ არამეწარმე ფიზიკური 
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პირები. აქედან გამომდინარე, თუ არაკომერციული პირის მხარდაჭერა უკავშირდება 

მოწყვლად ფიზიკურ პირებს, რომლებიც განსაზღვრულია სსკ-ის მე-10 მუხლის პირველი 

ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით, მათ შორის მათი სამეწარმეო აქტივობის მხარდასაჭერად 

ოპერაციები არ განიხილება ეკონომიკურ საქმიანობად (ანალოგიური მიდგომაა დღგ-ის 

მიზნებისათვის),  ორგანიზაციების მიერ საწარმოს მხარდაჭერის ზემოთ აღწერილი 

შემთხვევისაგან განსხვავებით. 

5. თუ საქველმოქმედო საქმიანობა ხორციელდება ფიზიკური პირის მიერ საკუთარი 

ნათესავებისათვის, ეს ქველმოქმედებად არ ჩაითვლება21. ამ ჩანაწერის მიზანია, 

გამორიცხოს ფიზიკური პირების (მათ შორის მეწარმე პირების) განხორციელებული 

ოპერაციები არაეკონომიკური საქმიანობის ნუსხიდან, რომელსაც წმინდა ეკონომიკური 

შინაარსი არა აქვს და კანონმდებელს აქვს ნება, ისინი დაბეგვრის თვალსაზრისით 

კონტროლს დაუქვემდებაროს. საგადასახადო კოდექსი საშემოსავლო გადასახადით 

გათავისუფლებული ოპერაციების სახით ამგვარი ოპერაციების საგადასახადო 

კონტროლს ახორციელებს. 

6. თუ საქველმოქმედო საქმიანობა ხორციელდება იურიდიული პირის მიერ თავისი 

მმართველობის ორგანოთა ხელმძღვანელებისა და მათი ნათესავებისათვის, ეს 

ქველმოქმედებად არ ჩაითვლება. ეს ჩანაწერი ეხმიანება სამოქალაქო კოდექსით 

განსაზღვრულ პრინციპებს, რომ ა(ა)იპ-ის მაკონტროლებელმა პირებმა არ უნდა მიიღონ 

სარგებელი ორგანიზაციის ქონების ან/და მოგების რაიმე ფორმით მიღების გზით. 

მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით ა(ა)იპ-ში ამგვარი ქმედება 

შეიძლება მისი საქმიანობის შეზღუდვის საფუძველი გამხდარიყო, საგადასახადო 

თვალსაზრისითაც მნიშვნელოვანია აღნიშნული ოპერაციების არსებობის დაშვება და 

მათი დასაბეგრ ოპერაციებად განხილვა. 

7. თუ საქველმოქმედო საქმიანობა ხორციელდება ფიზიკური და იურიდიული პირების 

საქმიანობაში წვლილის შეტანის გზით (ფულადი სახსრების, ქონების, 

ინტელექტუალური საქმიანობის შედეგების, მომსახურების გაწევის, გაწეული 

მომსახურების, სამუშაოს შესრულების სახით) სპონსორის მიერ წარმოებული საქონლის 

რეკლამის გავრცელების პირობით ეს ქველმოქმედებად არ ჩაითვლება22.  მიუხედავად 

იმისა, რომ სპონსორობის23 განმარტებაში საუბარია  სპონსორის მიერ წარმოებული  

საქონლის და არა მომსახურების შესახებ რეკლამის გავრცელებაზე, საგადასახადო 

შედეგი მაინც იგივე იქნება. ერთი მხრივ, ორგანიზაცია საგადასახადო თვალსაზრისით 

ახდენს მომსახურების გაწევას, ხოლო მეორე მხრივ, საწარმო ახორციელებს ნატურალური 

ან ფულადი ფორმით საზღაურის მიცემას. ამგვარ შემთხვევაში საწარმოსთვის ადგილი 

ექნება ხარჯს, ხოლო ორგანიზაციისათვის დასაბეგრ შემოსავალს24.  

საინტერესოა, რომ გაერთიანებულ სამეფოში გამიჯნულია იმგვარი შემთხვევები, როცა 

მომსახურებები, რომლებსაც ბენეფიციარი ორგანიზაცია სთავაზობს დონორს, არსებით 

სარგებელს არ ქმნის დონორი საწარმოსათვის, თავისუფლდება დღგ-საგან. ამ ტიპის 

მომსახურებად მოიაზრება მცირე ღირებულების დროშების და სტიკერების დამზადება, 

დონორის დასახელება სპონსორთა სიაში, პროგრამაში ან შეტყობინებებში,  შენობის 

 
21 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-10 მუხლის მე-2 ნაწილი. 
22 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-10 მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“  ქვეპუნქტი. 
23 „რეკლამის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-13 მუხლი. 
24დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირისათვის დღგ-თი დასაბეგრი შემოსავალი. 
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სახელის დარქმევა მჩუქებლის პატივსაცემად,  დონორის სახელის დაწერა თეატრში 

სკამების უკანა მხარეს და სხვ. ხარჯების ეს უკანასკნელი ტიპი გაერთიანებულ 

სამეფოშიც25 გათანაბრებულია საქველმოქმედო ხარჯებთან და ქმნის ამგვარი პირის 

ურთიერთობების ფორმალურ და ინსტიტუციურ საფუძვლებს. საუბარია შემთხვევაზე, 

როცა სპონსორის მიერ განხორციელებული დონაცია არ არის ბენეფიციარის მიერ 

განხორციელებული მხარდაჭერის თანაზომადი, მიუხედავად იმისა, რომ ოპერაციას 

მომსახურების გაწევის ფორმა აქვს, შინაარსობრივად ის არ წარმოადგენს 

ქველმოქმედებას და მომსახურების კომპონენტს ფორმალური სახე აქვს. 

საქართველოს კანონმდებლობით ორგანიზაციის საქმიანობაში წვლილის შეტანა 

დონორის მიერ წარმოებული მომსახურების რეკლამის გავრცელების პირობით იმ 

შემთხვევაში, თუ რეკლამის გავრცელების მომსახურება არ არის შეტანილი წვლილის 

თანაზომადი, შესაძლოა, საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-9 ნაწილის „ბ“ 

ქვეპუნქტის მიხედვით შინაარსით არ ჩაითვალოს მომსახურების გაწევად და, ამიტომ ეს 

გარემოებაც საგადასახადო კანონმდებლობაში დაზუსტებას საჭიროებს. 

განხილული საკითხების ანალიზს დიდი მნიშვნელობა აქვს არაკომერციული საქმიანობის 

დაგეგმვის, მართვის და სახსრების მოზიდვის თვალსაზრისით. 

საქმიანობის სფეროების კონტექსტში საინტერესოა „გრანტების შესახებ“ საქართველოს 

კანონიც. ამ კანონს საგადასახადო შედეგებიც აქვს და ამ კანონით საქმიანობის ერთ-ერთი 

განმახორციელებელი შეიძლება იყოს სწორედ ა(ა)იპ, რომლის საქმიანობის მიზანიც უნდა იყოს  

საქველმოქმედო, სოციალური, კულტურული, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევითი ან 

საზოგადოებრივად სასარგებლო სხვა საქმიანობის ხელშეწყობა. ეს არსებითად იმეორებს 

საქველმოქმედო საქმიანობის განმარტებას, თუმცა უფრო ახლოსაა არასამეწარმეო საქმიანობასთან, 

რადგან  არასამეწარმეო მიზნების მიღწევას ისახავს მიზნად. საგადასახადო თვალსაზრისით, 

საქველმოქმედო საქმიანობისგან განსხვავების რამდენიმე ასპექტი არსებობს: 1)  „გრანტების შესახებ“ 

საქართველოს კანონით დაშვებულია გამონაკლისის სახით გარკვეულ შემთხვევებში საწარმოს 

მხარდაჭერა (სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსის მქონე იურიდიული პირის, 

აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მხარდაჭერა და, აგრეთვე, 

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ გაცემული მიზნობრივი 

სახსრები); 2)  „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, გრანტის მიმღები 

ბენეფიციარი ფიზიკური პირი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე (გამონაკლისის სახით უცხო 

ქვეყნის მოქალაქე შეიძლება იყოს მხოლოდ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული 

სამეცნიერო ფონდის მიერ საგრანტო კონკურსის ფარგლებში გაცემული გრანტის ბენეფიციარი); 3) 

მოქმედების სფერო უფრო ფართოა. „გრანტების შესახებ“ საქართველოს  კანონის მიხედვით, გრანტი 

შეიძლება გაიცეს ისეთ  სფეროებში, როგორიცაა,  სოფლის მეურნეობის განვითარება, პროფესიული 

სპორტი და საზოგადოებრივად სასარგებლო სხვა საქმიანობები. მაშასადამე, „გრანტების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მიხედვით განსაზღვრული საზოგადოებრივად სასარგებლო 

პროექტები/სფეროების ჩამონათვალი უფრო ფართოა და  სცდება საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსით განსაზღვრული საქველმოქმედო საქმიანობის სფეროებს. 

 
25 Sayer Vincent LLP. 2018. Sayer Vincent LLP. August 2018.Tax issues for arts organizations (made simple). page 24. 
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არაკომერციული, იდეალისტური მიზნის მიუხედავად, ა(ა)იპ-ს უფლება აქვს, 

განახორციელოს დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობა. ამ შემთხვევაში, ორგანიზაციის ქონებისა და 

საქმიანობის ნაწილი, რომელიც უშუალოდ უკავშირდება მის ეკონომიკურ საქმიანობას, ითვლება 

საწარმოს ქონებად და საქმიანობად და დაიბეგრება საწარმოსთვის არსებული წესის შესაბამისად. 

 

1.7. საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მინიჭება და მასთან დაკავშირებული 

შეღავათები და დამატებითი ვალდებულებები 

ა(ა)იპ-ის საქმიანობა, როგორც უკვე განვიხილეთ, მოიცავს საქველმოქმედო საქმიანობას, 

თუმცა საგადასახადო კოდექსში მისი ცალკე განსაზღვრის ერთ-ერთი მიზეზია  დაბეგვრის 

მიზნებისათვის სპეციალური ე.წ. „საქველმოქმედო ორგანიზაციის“ სტატუსის არსებობა 

ორგანიზაციებისათვის.  

საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრულია საქველმოქმედო ორგანიზაციის 

სტატუსის მიღების პირობები, მოთხოვნები და წესები.  ყველა ა(ა)იპ ამ სტატუსის ავტომატური 

მატარებელი არ არის. მან უნდა მიიღოს ეს სტატუსი. სტატუსის არსებობის მიზეზია საქველმოქმედო 

საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციებისათვის განსხვავებული დაბეგვრის რეჟიმის 

განსაზღვრა. საგადასახადო კოდექსის კონსტრუქციის გათვალისწინებით უნდა მოველოდეთ, რომ 

კანონმდებელი მას საქველმოქმედო საქმიანობის სტიმულირებისათვის გამოიყენებს, ანუ 

განსხვავებული დაბეგვრის რეჟიმი იქნება შეღავათიანი. აღსანიშნავია, რომ ა(ა)იპ-ის მიერ 

საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვება ნებაყოფლობითია და, ამასთან, 

კანონმდებლობა სტატუსის მაძიებელს გარკვეულ წინაპირობებს უწესებს. 

საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მინიჭებას, გაუქმებასა და ჩამორთმევას 

შესაბამისი საგადასახადო ორგანოს წარდგინებით ახორციელებს შემოსავლების სამსახურის 

უფროსი, საქართველოს ფინანსთა მინისტრთან შეთანხმებით. 

საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს ორგანიზაციას, თუ 

ერთდროულად სრულდება შემდეგი ოთხი პირობა: 

• ორგანიზაცია შექმნილია საქველმოქმედო საქმიანობის განსახორციელებლად - 

ორგანიზაცია უნდა იყოს იმ იდეალისტური მიზნის მისაღწევად შექმნილი 

იურიდიული პირი (ა(ა)იპ,  უცხო ქვეყნის ა(ა)იპ-ის ფილიალი (წარმომადგენლობა) ან  

სსიპ), რომელიც განსაზღვრულია საქველმოქმედო საქმიანობის ცნებით. 

• ორგანიზაცია უნდა იყოს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით დადგენილი წესით 

რეგისტრირებული, მაშასადამე, არარეგისტრირებული კავშირები ან უცხო ქვეყნის 

ა(ა)იპ-ები ამგვარ სტატუსს ვერ მიიღებენ. 

• ორგანიზაციას აქვს საქველმოქმედო საქმიანობის გამოცდილება, არანაკლებ ერთი 

წლისა. ამ მოთხოვნის მიზანი სავარაუდოდ უნდა იყოს ორგანიზაციების 

არასამეწარმეო მიზნებსა და საქველმოქმედო საქმიანობას შორის განსხვავების 

არსებობა. ამიტომ უნდა ჩატარდეს ორგანიზაციის ტესტირება, რომ ის ნამდვილად 

საქველმოქმედო საქმიანობის მიზნით მოქმედებს. 

• ორგანიზაცია აკმაყოფილებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 32-ე მუხლით 

დადგენილ მოთხოვნებს, რაც გულისხმობს სტატუსის მოსაპოვებელი განცხადების 
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წარდგენას, სტატუსით განსაზღვრული დამატებითი ვალდებულებების შესრულებას 

საგადასახადო ორგანოს წინაშე და საქველმოქმედო მიზნების შესაბამისად 

საქმიანობას.  

საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვების მიზნით ორგანიზაციამ ფინანსთა 

მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებული სპეციალური განცხადების ფორმით უნდა მიმართოს 

საგადასახადო ორგანოს. განცხადებაში მითითებული უნდა იყოს ორგანიზაციის სახელწოდება, 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა, ძირითადი მიზნები, ბოლო წლის საქმიანობის ძირითადი 

მიმართულებები, ხელმძღვანელი ორგანოსა და ფილიალების მისამართები. ამასთან, განცხადებას 

უნდა დაერთოს ორგანიზაციის წესდების ასლი,  სახელმწიფო ან/და საგადასახადო რეგისტრაციის 

მოწმობის ასლი, ბოლო წლის საქმიანობის ანგარიში, რომელიც უნდა შეიცავდეს საქმიანობის 

(პროექტების, მომსახურების) აღწერას და  დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ დადასტურებული 

ბოლო წლის ფინანსური დოკუმენტები (ბალანსი და მოგება-ზარალის ანგარიში). 

განცხადების თაობაზე შემოსავლების სამსახურის უფროსი ერთი თვის ვადაში იღებს 

მოტივირებულ გადაწყვეტილებას. თუ ამ ვადაში გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული, სტატუსი 

მინიჭებულად ჩაითვლება. სტატუსი ენიჭება უვადოდ. სტატუსი ძალაში შედის მინიჭებისთანავე. 

საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში შემოსავლების სამსახურს 

ორგანიზაციის მონაცემები შეაქვს საქველმოქმედო ორგანიზაციების ერთიან რეესტრში, რომელიც  

ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული პირისათვის. ორგანიზაციისთვის სტატუსის 

მინიჭების შემდეგ მას მიეცემა საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის დამადასტურებელი 

მოწმობა.  

საქველმოქმედო ორგანიზაციების რეესტრში შეაქვთ შემდეგი მონაცემები: ორგანიზაციის 

სახელწოდება; ხელმძღვანელი ორგანოს, ფილიალებისა და წარმომადგენლობების მისამართები; 

ძირითადი მიზნები; სტატუსის მინიჭების თარიღი და ნომერი; მმართველობის უმაღლესი ორგანოს 

ყველა წევრის ვინაობა და მისამართები. 

სტატუსის მიღებასთან ერთად ორგანიზაციას ეკისრება ამ კოდექსით გათვალისწინებული 

დამატებითი ვალდებულებები. კერძოდ, საქველმოქმედო ორგანიზაციამ შესაბამის საგადასახადო 

ორგანოს ყოველი წლის 1-ელ აპრილამდე უნდა წარუდგინოს: 

• ბოლო წლის საქმიანობის პროგრამული ანგარიში, რომელიც უნდა შეიცავდეს 

საქმიანობის (მათ შორის, ეკონომიკურის) აღწერას. 

• ფინანსური ანგარიში მიღებული შემოსავლების შესახებ, წყაროებისა და გაწეული 

ხარჯების მიზნების მითითებით. 

• დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ დადასტურებული ბოლო წლის ფინანსური 

დოკუმენტები (ბალანსი და მოგება-ზარალის ანგარიში). 

აღსანიშნავია, რომ ბოლო წლის საქმიანობის პროგრამული ანგარიში და ფინანსური დოკუმენტები 

(ბალანსი და მოგება-ზარალის ანგარიში) უნდა გამოქვეყნდეს და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა 

დაინტერესებული პირისათვის. თუმცა საქართველოს საგადასახადო კოდექსი არ განსაზღვრავს, თუ 

ვის და სად ევალება ამ დოკუმენტების გამოქვეყნება. ამასთან, ვინაიდან კოდექსი საქველმოქმედო 

ორგანიზაციას პირდაპირ არ უდგენს ამ ვალდებულებას, უნდა ვიგულისხმოთ, რომ, სულ ცოტა, 

საგადასახადო ორგანომ უნდა უზრუნველყოს ამ დოკუმენტების გამოქვეყნება. გარდა ამისა, 

საქველმოქმედო ორგანიზაციების ერთიან რეესტრში შეტანილი ნებისმიერი მონაცემის ცვლილების 
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შემთხვევაში ორგანიზაცია ვალდებულია, ცვლილებისთანავე შესაბამის საგადასახადო ორგანოს 

წერილობით აცნობოს ამ ცვლილების შესახებ. 

მნიშვნელოვანი მოთხოვნებიდან, რომელსაც საგადასახადო კოდექსის 32-ე მუხლი უწესებს 

საქველმოქმედო ორგანიზაციებს, შეიძლება ცალკე გამოიყოს საკითხები, რომლებიც პრაქტიკულად 

სამოქალაქო კოდექსით ა(ა)იპ-ებისთვისაა დადგენილი: 

• დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობა, რომელიც ემსახურება ორგანიზაციის ძირითად 

მიზნებს, არ ცვლის მის საქველმოქმედო ხასიათს.  

• დაუშვებელია საქველმოქმედო ორგანიზაციის მოგებისა და აქტივების განაწილება 

ორგანიზაციის წევრებს, დამფუძნებლებს, გამგეობისა და კურატორიუმის წევრებს 

შორის.  

• საქველმოქმედო ორგანიზაციის ლიკვიდაციის შემდეგ მისი ქონება უფლებამოსილი 

ორგანოს ან პირის გადაწყვეტილებით გადაეცემა მსგავსი მიზნების მქონე 

საქველმოქმედო ორგანიზაციას, ხოლო ასეთის არარსებობის შემთხვევაში – სხვა 

საქველმოქმედო ორგანიზაციას.  

• საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მქონე, სახელმწიფო ქონების საფუძველზე 

შექმნილი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შედეგად 

დარჩენილი ქონება გადადის სახელმწიფოს საკუთრებაში.  

საქართველოს საგადასახადო კოდექსით, საქველმოქმედო ორგანიზაციებისთვის 

დადგენილი დამატებითი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეიძლება დადგეს 

შესაბამისი პასუხისმგებლობის საკითხიც. პასუხისმგებლობა გამოიხატება საგადასახადო კოდექსის 

მოთხოვნათა დარღვევის გამო სტატუსის ჩამორთმევით. აგრეთვე სტატუსის ჩამორთმევას შეიძლება 

ჰქონდეს რეტროსპექტული საგადასახადო შედეგები, კერძოდ, თუ სტატუსის ჩამორთმევა 

დაკავშირებული იყო საქველმოქმედო ორგანიზაციის მხრიდან ისეთ დასაბეგრ ოპერაციასთან, 

რომელზეც ამ სტატუსის გამო ორგანიზაციას მიღებული ჰქონდა საგადასახადო შეღავათით  

სარგებელი (დასაბეგრი ოპერაცია განთავისუფლდა გადასახადისაგან), მაშინ ამგვარი ოპერაცია 

განხილული იქნება დასაბეგრ ოპერაციად შეღავათის გარეშე და პირს დაეკისრება საგადასახადო 

ვალდებულება. საყურადღებოა, რომ საგადასახადო შეღავათით მიღებული სარგებელი შეიძლება 

იყოს მხოლოდ საგადასახადო შეღავათით გამოწვეული გადასახადის ძირითადი თანხა. ჯარიმა და 

საურავი არ შეიძლება იქნეს განხილული საგადასახადო შეღავათით მიღებულ სარგებლად, რადგან 

თავისი ბუნებით ისინი წარმოადგენს სანქციის სახეს და მათ კავშირი არა აქვთ გადასახადის 

გადამხდელის მიერ მიღებულ სარგებელთან. ამრიგად, იმგვარ ოპერაციებთან მიმართებაში, 

რომლებიც შეეხება საგადასახადო შეღავათის გამოყენებას და რაც განაპირობებს საქველმოქმედო 

ორგანიზაციის სტატუსის ჩამორთმევას, პირის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება მხოლოდ 

აღნიშნულ ოპერაციაზე (ოპერაციებზე) ძირითადი გადასახადის სახით. მაგრამ ამ თვალსაზრისით 

საჭიროა: პირველი, საგადასახადო შეღავათების განსაზღვრა, რომლითაც საქველმოქმედო 

სტატუსის მქონე ორგანიზაციას შეუძლია სარგებლის მიღება; მეორე, გამორკვევა, საქველმოქმედო 

ორგანიზაციის სტატუსის მიუხედავად, ხომ არ იყოს ეს ოპერაციები დასაბეგრი. ანუ სტატუსი ხომ 

არ განაპირობებდა ოპერაციების დაუბეგრავობას. 

საგადასახადო კოდექსში მოცემულია რამდენიმე საგადასახადო შეღავათი  (საქველმოქმედო 

სტატუსის მქონეა(ა)იპ-ებისათვის): 
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• საშემოსავლო გადასახადისაგან გათავისუფლებულია: 

- ფიზიკური პირების მიერ მკურნალობის  ან/და სამედიცინო მომსახურების 

ხარჯების დასაფინანსებლად საქველმოქმედო ორგანიზაციისგან მიღებული 

სარგებელი; 

- სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დადგენილი წესით 

რეგისტრირებული პირის (რომელიც იღებს საარსებო შემწეობას, რაც დასტურდება 

შესაბამისი დოკუმენტაციით), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის 

ბრძოლაში დასახიჩრებული პირის, ასევე ტერიტორიული მთლიანობისათვის 

ბრძოლაში დაღუპული პირის ოჯახის წევრის მიერ საქველმოქმედო 

ორგანიზაციისგან უსასყიდლოდ მიღებული ქონების ღირებულება. 

პირველ რიგში, აღსანიშნავია, რომ  საგადასახადო შეღავათით სარგებლის მიმღები არის ფიზიკური 

პირი და არა საქველმოქმედო ორგანიზაცია. საქველმოქმედო ორგანიზაცია ასრულებს 

საგადასახადო აგენტის ფუნქციას და საჭიროების შემთხვევაში გადასახადს აკავებს. მოცემული 

საკითხი რომ გახდეს სტატუსის ჩამორთმევის საფუძველი, მაშინ თანხების ხარჯვა არ უნდა 

განხორციელებულიყო კანონმდებლობით განსაზღვრული მიზნობრიობით. ამგვარად, სტატუსის 

მიუხედავად, ოპერაცია შინაარსობრივად განიხილებოდა საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრად 

და სრული საგადასახადო პასუხისმგებლობა დაეკისრებოდა საგადასახადო აგენტს - 

საქველმოქმედო ორგანიზაციას. ეს პასუხისმგებლობა კი მოიცავს როგორც გადასახადის თანხას,  ისე 

ჯარიმას და საურავს. 

• საწარმო მოგების გადასახადით არ იბეგრება: 

- კალენდარული წლის განმავლობაში საქველმოქმედო ორგანიზაციისათვის  

მიცემული შემოწირულება, რომელიც მის მიერ წინა კალენდარული წლის 

განმავლობაში მიღებული წმინდა მოგების 10 პროცენტს არ აღემატება (ამგვარი 

ოპერაცია გამოიქვითება ერთობლივი შემოსავლიდან დასაბეგრი მოგების 10 

პროცენტის ოდენობით იმ საწარმოებისათვის, რომლებიც მოგების გადასახადის 

ე.წ. „ესტონურ მოდელს“ არ იყენებენ). 

-  საქველმოქმედო ორგანიზაციისათვის უძრავი ქონების უსასყიდლოდ მიწოდების 

შემთხვევაში, თუ ამ ქონების მიმღები ორგანიზაცია ქველმოქმედებას ეწევა 

ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ან/და მკვეთრად და 

მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

მიმართ არანაკლებ ბოლო 3 კალენდარული წლის განმავლობაში (ამგვარი 

ოპერაცია არც ერთობლივ შემოსავალში ჩაირთვება იმ საწარმოებისათვის, 

რომლებიც მოგების გადასახადის ე.წ. „ესტონურ მოდელს“ არ იყენებენ). 

აღსანიშნავია, რომ  საგადასახადო შეღავათით სარგებლის მიმღები არ არის საქველმოქმედო 

ორგანიზაცია, რადგან მოგების გადასახადის გადამხდელი არის საწარმო და დასაბეგრი ოპერაციაც 

არის შემოწირულების გაცემა, ხოლო საგადასახადო შეღავათი ეძლევა  შემოწირულების გამცემს. ეს 

საკითხი რომ გახდეს სტატუსის ჩამორთმევის საფუძველი, მაშინ საქველმოქმედო ორგანიზაციას 

მიღებული შემოწირულების/უძრავი ქონების გამოყენება არ უნდა მოეხდინა კანონმდებლობით 

განსაზღვრული მიზნით (საქველმოქმედო მიზნებისათვის/კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა 

მიზნებისათვის). შემოწირულების გაცემის დროს საწარმო კეთილსინდისიერად მოქმედებდა, 

რადგან შემოწირულების მიმღებ ორგანიზაციას ჰქონდა საქველმოქმედო სტატუსი. ამგვარად, 



31 
 

სტატუსის მიუხედავად, ოპერაცია შინაარსობრივად განიხილებოდა ან მოგების გადასახადით 

დასაბეგრად, თუ დარღვეულ იქნა ორგანიზაციის საქმიანობის მიზნობრიობა, ან საშემოსავლო 

გადასახადით დასაბეგრ ოპერაციად, თუ სარგებელი მიიღო ფიზიკურმა პირებმა საქველმოქმედო 

ორგანიზაციის პრინციპების დარღვევით. ეს კი, საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის 

მიუხედავად, წარმოქმნიდა ორგანიზაციის სრულ საგადასახადო პასუხისმგებლობას. ეს 

პასუხისმგებლობა კი მოიცავს როგორც გადასახადის თანხას,  ისე ჯარიმასა და საურავს. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ძნელად წარმოსადგენია, არსებული საგადასახადო 

შეღავათების პირობებში, რა პრაქტიკული დანიშნულება შეიძლება ჰქონდეს საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის  32-ე მუხლის მე-14 ნაწილს, რადგან საგადასახადო კოდექსი არ 

ითვალისწინებს იმგვარ მნიშვნელოვან სარგებელს, რომელიც საგადასახადო შეღავათის 

გამოყენებით შეიძლება მიიღოს საქველმოქმედო სტატუსის მქონე ორგანიზაციამ.  

საქველმოქმედო ორგანიზაციას სტატუსი უუქმდება: 

• ორგანიზაციის ინიციატივით; 

• მისი ჩამორთმევის შემთხვევაში. 

საქველმოქმედო ორგანიზაციას სტატუსი ჩამოერთმევა, თუ: 

• დაარღვია ამ კოდექსის მოთხოვნები; 

• გაუუქმდა სახელმწიფო ან/და საგადასახადო რეგისტრაცია (ამ საკითხზე ზემოთ იყო 

მსჯელობა). 

საქველმოქმედო ორგანიზაციის მიერ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მოთხოვნათა 

დარღვევის შემთხვევაში საგადასახადო ორგანო, შემოსავლების სამსახურის უფროსისთვის 

საქველმოქმედო ორგანიზაციისათვის სტატუსის ჩამორთმევის შესახებ წარდგინების 

მომზადებამდე საქველმოქმედო ორგანიზაციას უგზავნის შეტყობინებას და განუსაზღვრავს 

დამატებით ერთთვიან ვადას ამ კოდექსის მოთხოვნების შესასრულებლად. 

საქველმოქმედო ორგანიზაციას, რომელსაც ჩამოერთვა სტატუსი, უფლება აქვს, მისი 

აღდგენის თაობაზე განცხადება შეიტანოს სტატუსის ჩამორთმევის მიზეზის აღმოფხვრიდან არა 

უადრეს 1 წლისა. 

 

2. გადასახადის სახეები და ა(ა)იპ-ების დაბეგვრის თავისებურებები 

2.1. დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ)  

1) ზოგადი ნაწილი 

დღგ ეკონომიკური თვალსაზრისით იმგვარი გადასახადია, რომლის გადახდის 

გადაკისრებასაც საწარმოები და მეწარმე სუბიექტები საბოლოო მომხმარებლისათვის ცდილობენ  , 

თუმცა რეალურ ეკონომიკაში მოთხოვნა-მიწოდების პრინციპებიდან გამომდინარე, საგადასახადო 

ტვირთი უნაწილდებათ, როგორც მწარმოებლებს, ისე მომხმარებლებს. როცა საუბარია გადასახადის 

მომხმარებლისთვის გადაკისრებაზე, იგულისხმება, რომ მწარმოებელი საგადასახადო ტვირთს 

გასაყიდი საქონლისა და მომსახურების ფასში ასახავს.  
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დღგ-ის გადახდის პროცესი ეტაპობრივია და საწარმოს/მეწარმის შექმნილი დამატებული 

ღირებულება იბეგრება  საქონლის მიწოდების ან/და მომსახურების გაწევის ყველა ეტაპზე. ეს 

ჯაჭვური პროცესი სრულდება საბოლოო მომხმარებლამდე საბოლოო პროდუქტის ჩამოყალიბების 

და მიწოდების ეტაპით ან პროცესის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიის დატოვებით (ექსპორტით). 

მაგალითად, A საწარმო B საწარმოს მიჰყიდის 100 ლარის ღირებულების (დღგ-ის გარეშე) 

საქონელს ან მომსახურებას. B საწარმო ქმნის დამატებულ ღირებულებას და საბოლოო მომხმარებელ 

C-ს მიჰყიდის საქონელს ან მომსახურებას, რომლის ღირებულებაც დღგ-ის გარეშე 200 ლარია. 

ქვემოთ განხილულია საქონლის და მომსახურების ღირებულების მოძრაობა (საკომპენსაციო თანხა 

დღგ-ის ჩათვლით და დღგ) ეკონომიკურ სუბიექტებს შორის და სახელმწიფო ხაზინას შორის: 

1. დაბეგვრის ზოგადი სქემა. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული შემთხვევა 

 

 

 

 

 

 

 

3. ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებული შემთხვევა 

 

 

 

 

 

 

 

სახელმწიფო ხაზინა 
18+18=36 

A B C 
236 118 

1
8

 

სახელმწიფო ხაზინა 
18 

A B C 
218 118 

სახელმწიფო ხაზინა 

18-18=0 

A B C 
200 118 

დამატებული ღირებულება 

(ნამეტი ღირებულება) გარიგების 

თითოეულ ეტაპზე იბეგრება. 

დღგ თვითღირებულების 

ნაწილი ხდება. 

დღგ-ის ეფექტი ნულოვანია.  
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4. უკუდაბეგვრის შემთხვევები 

 

 

 

 

 

 

 

5. იმპორტის შემთხვევაში 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. საერთაშორისო ხელშეკრულების შესაბამისად დღგ-ისგან გათავისუფლებული პროექტი. 

ამ შემთხვევაში C არის დონორი, რომელიც ახორციელებს 200 ლარის დონაციას 

გარკვეული პროექტის ფარგლებში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

სახელმწიფო ხაზინა 
18+18=36 

A B C 
236 100 

1
8

 

1
8 

ჩათ
ვლ

ა 

3
6

 

არარეზიდენტი პირი 

სახელმწიფო ხაზინა 

0 

A B C 
200 100 

0 

დონორი 

სახელმწიფო ხაზინა 
18+18=36 

A B C 
236 100 

1
8

 

1
8

 

ჩათ
ვლ

ა 

3
6

 

არარეზიდენტი პირი იმპორტიორი პირი მომხმარებელი 

არარეზიდენტისგან მომსახურების 

შესყიდვის შემთხვევაში დღგ-ის 

ვალდებულების შესრულება წარმოებს 

არარეზიდენტი პირის ნაცვლად.  

არარეზიდენტისგან საქონლის 

იმპორტის შემთხვევაში დღგ-ის 

ვალდებულების შესრულება წარმოებს 

არარეზიდენტი პირის ნაცვლად.  
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დღგ წარმოადგენს ტერიტორიულ გადასახადს და დაბეგვრის ობიექტია საქართველოს 

ტერიტორიაზე საქონლის მიწოდება და მომსახურების გაწევა. აქედან გამომდინარე, 

მნიშვნელოვანია საქართველოს ტერიტორიაზე საქონლის მიწოდების და მომსახურების გაწევის 

განმარტება. ჩვენ განვიხილავთ იმგვარ საკითხებს, რომლებიც, ჩვენი აზრით, აქტუალურია ა(ა)იპ-

ებისათვის. ამ თვალსაზრისით საქონლის მიწოდების ადგილი ერთმნიშვნელოვანია. იგი 

დაკავშირებულია იმასთან, თუ საქონლის მიწოდების მომენტში ან გაგზავნისა და 

ტრანსპორტირების დაწყების მომენტში სად იმყოფება საქონელი და მისი მდებარეობის ადგილი 

ითვლება საქონლის მიწოდების ადგილად. 

მომსახურების გაწევის ადგილთან დაკავშირებით კითხვები არ წარმოიქმნება, თუ გარიგების 

ორივე მხარე საქართველოს რეზიდენტია, ან ორივენი საქართველოს არარეზიდენტები არიან. 

პირველ შემთხვევაში, მომსახურების ადგილი იქნება საქართველო, ხოლო მეორე შემთხვევაში - არ 

იქნება. თუ ოპერაციაში მონაწილე ერთი მხარე არარეზიდენტია, ხოლო მეორე მხარე რეზიდენტი, 

დღგ-ით სწორი დაბეგვრისათვის აუცილებელი ხდება მომსახურების გაწევის ადგილის ზუსტი 

განსაზღვრა. ამ მიზნით სწორად უნდა განვსაზღვროთ დღგ-ით დასაბეგრი პირის   (შემდგომ − 

დასაბეგრი პირი) ცნება.  

დასაბეგრ პირად განიხილება ნებისმიერი პირი, რომელიც ნებისმიერ ადგილზე 

დამოუკიდებლად ახორციელებს ნებისმიერი სახის ეკონომიკურ საქმიანობას, მიუხედავად ამ 

საქმიანობის მიზნის და შედეგისა. მაშასადამე, დასაბეგრი პირი აუცილებლად უნდა ეწეოდეს 

ეკონომიკურ საქმიანობას, მიუხედავად იმისა, იქნება თუ არა მისი საქმიანობის მიზანი კომერციული 

და მიიღებს თუ არა ის შემოსავალს. მაშასადამე, ა(ა)იპ, რომელიც ახორციელებს დამხმარე 

ეკონომიკურ საქმიანობას (მაგალითად, ახორციელებს დამწყები მეწარმეების/საწარმოების 

დახმარების პროგრამას26, რომლის ფარგლებშიც გადასცემს მათ ბიზნესისათვის საჭირო 

მატერიალურ ტექნიკას), მიუხედავად იმისა, რომ მისი საქმიანობის მიზანი იდეალისტური და 

არაკომერციულია და მიუხედავად იმისა, რომ ამ აქტივობიდან ა(ა)იპ არ მიიღებს რაიმე სარგებელს, 

ის მაინც განიხილება დასაბეგრ პირად. 

მომსახურების გაწევის ადგილის განსაზღვრის მიზნისათვის, პირი (გარდა არამეწარმე 

ფიზიკური პირისა) დასაბეგრ პირად განიხილება მისთვის გაწეულ ნებისმიერ მომსახურებასთან 

დაკავშირებით. ანუ პირი შეიძლება არ იყოს საწარმო, არ ეწეოდეს ეკონომიკურ საქმიანობას, მაგრამ 

დღგ-ის მიზნებისთვის, მომსახურების გაწევის ადგილის განსაზღვრის მიზნით, განისაზღვრებოდეს 

როგორც დასაბეგრი პირი. 

სსკ-ის 1621 მუხლის მე-3 ნაწილით დადგენილია ზოგადი პრინციპი მომსახურების გაწევის 

ადგილის განსაზღვრისათვის:   

• მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება ადგილი, სადაც მომსახურების მიმღები არის 

დაფუძნებული, თუ მომსახურების მიმღები არის დასაბეგრი პირი. 

• მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება ადგილი, სადაც მომსახურების გამწევი 

(დასაბეგრი პირი) არის დაფუძნებული, თუ მომსახურების მიმღები არ არის დასაბეგრი პირი.  

 
26 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 158-ე მუხლის მე-4 ნაწილის მიხედვით, ორგანიზაციის მიერ უსასყიდლოდ 

საქონლის და მომსახურების გადაცემა  არაეკონომიკურ საქმიანობად არ განიხილება. თუმცა, საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის 160-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის მიხედვით,  ოპერაცია დღგ-ით დასაბეგრ 

ოპერაციად განიხილება, თუ საქონელზე პირს მიღებული აქვს ჩათვლა. 
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დაფუძნების ადგილის განსაზღვრის დროს საყურადღებოა შემდეგი ასპექტი - თუ 

არარეზიდენტ პირს აქვს ფიქსირებული დაწესებულება (ნებისმიერი ადგილი, რომელიც არ არის 

დასაბეგრი პირის დაფუძნების ადგილი, მაგრამ ხასიათდება მუდმივობის საკმარისი ხარისხით, 

აგრეთვე სათანადო სტრუქტურით ადამიანური და ტექნიკური რესურსების თვალსაზრისით, რაც 

მას აძლევს შესაძლებლობას, გასწიოს ან მიიღოს მომსახურება და გამოიყენოს იგი საკუთარი 

საჭიროებისთვის), რომელიც არის გარიგების მონაწილე, მაშინ დაფუძნების ადგილად განიხილება  

ადგილი, სადაც ფიქსირებული დაწესებულება მდებარეობს, ან, თუ არა აქვს დაფუძნების ადგილი 

ან ფიქსირებული დაწესებულება, მაშინ, ადგილი, სადაც აქვს მუდმივი მისამართი, ან, სადაც ის 

ჩვეულებრივ ცხოვრობს. 

მაგალითად,  A არის საქართველოს მეწარმე ფიზიკური პირი ან საწარმო/ორგანიზაცია, B 

არის უცხო ქვეყნის მეწარმე ფიზიკური პირი ან საწარმო/ორგანიზაცია, C არის საქართველოს 

არამეწარმე ფიზიკური პირი, D არის უცხო ქვეყნის არამეწარმე ფიზიკური პირი. შეგვიძლია, ზოგადი 

სქემით გამოვხატოთ მომსახურების გაწევის ადგილის შემთხვევები: 

1. A პირი მომსახურებას უწევს B პირს. 

 

 

 

2. B/D პირი მომსახურებას უწევს A პირს. 

 

 

 

პირველსა და მეორე შემთხვევაში გამონაკლისი უკავშირდება კონკრეტული მომსახურების სახეებს, 

რა დროსაც მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება ადგილი განსხვავებული პრინციპით: 

• უძრავ ნივთთან დაკავშირებული მომსახურების (მათ შორის: უძრავი ნივთის 

ექსპერტის და აგენტის მომსახურება; სამშენებლო სამუშაოების მომზადებისა და 

კოორდინაციის მომსახურება (სამშენებლო მოედანზე კონტროლის და 

ზედამხედველობის განხორციელება)) მიწოდების ადგილი, განისაზღვრება  - 

უძრავი ქონების ადგილმდებარეობის მიხედვით. 

• კულტურულ, სახელოვნებო, სამეცნიერო, განათლების, გასართობი, ფიზიკური 

კულტურისა და სპორტულ ან მსგავს ღონისძიებებზე ისეთი მომსახურების 

გაწევა, როგორიცაა წარმოდგენა, პრეზენტაცია ან გამოფენა შესვლის/დაშვების 

უფლების ან/და ასეთ შესვლის/დაშვების უფლებასთან დაკავშირებული 

დამხმარე მომსახურების გაწევის ადგილი, განისაზღვრება - ღონისძიებების 

ფაქტობრივად განხორციელების ადგილით. 

• სარესტორნე ან/და კვების მომსახურების მიწოდების ადგილი, განისაზღვრება - 

მომსახურების ფაქტობრივად განხორციელების ადგილით. 

A B

D 

მომსახურება 
მომსახურების გაწევის ადგილი არ 

არის საქართველო -ოპერაცია არ 

იბეგრება დღგ-ით. 

A B/D 
მომსახურება მომსახურების გაწევის ადგილი 

საქართველოა -ოპერაცია  იბეგრება 

დღგ-ით უკუდაბეგვრით. 
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• სატრანსპორტო საშუალების მოკლევადიანი იჯარის მომსახურების მიწოდების 

ადგილი, განისაზღვრება - ადგილით, სადაც ეს სატრანსპორტო საშუალება 

ფაქტობრივად გადადის მომხმარებლის განკარგულებაში. 

 

3. A პირი მომსახურებას უწევს D პირს. 

 

 

 

 

4. B პირი მომსახურებას უწევს C პირს. 

 

 

 

მესამე და მეოთხე შემთხვევაში გამონაკლისი უკავშირდება კონკრეტული მომსახურების სახეებს, რა 

დროსაც მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება ადგილი განსხვავებული პრინციპით: 

• საშუამავლო მომსახურება - იმ ოპერაციის განხორციელების ადგილით, 

რისთვისაც არის გაწეული ეს საშუამავლო მომსახურება. 

• კულტურული, სახელოვნებო, სამეცნიერო, განათლების, გასართობი, ფიზიკური 

კულტურისა და სპორტული ან მსგავსი ღონისძიებების, როგორებიცაა 

წარმოდგენა, პრეზენტაცია ან გამოფენა, ასევე ამ ღონისძიებების ორგანიზების 

მომსახურება (მათ შორის, დამხმარე მომსახურების)  -  ღონისძიებების 

ფაქტობრივად განხორციელების ადგილით. 

• ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული მომსახურება, რომელიც მოიცავს 

ჩატვირთვას, გადმოტვირთვას, გადაფუთვას, დასაწყობებას და საქონლის 

შენახვას გადაზიდვისას, საქონლის შეფუთვას ტრანსპორტირების მიზნით, 

დოკუმენტაციის მომზადებას საბაჟო ფორმალობების დასრულებამდე, 

ინსპექტირებას, შემოწმებასთან დაკავშირებულ მომსახურებას და სხვა მსგავს 

მომსახურებებს; მოძრავი ნივთის შეფასება ან ასეთ ქონებასთან დაკავშირებული 

სამუშაო/მომსახურება - მომსახურების ფაქტობრივად განხორციელების 

ადგილით. 

• სარესტორნე ან/და კვების მომსახურება - მომსახურების ფაქტობრივად 

განხორციელების ადგილით. 

• მგზავრისთვის ტრანსპორტირების მომსახურება ან არადასაბეგრი პირისთვის 

საქონლის ტრანსპორტირების მომსახურება -  ადგილით, სადაც ხორციელდება 

ტრანსპორტირება, გავლილი მანძილის პროპორციულად. 

• სატრანსპორტო საშუალების მოკლევადიანი იჯარის მომსახურება - ადგილით, 

სადაც ეს სატრანსპორტო საშუალება ფაქტობრივად გადადის მომხმარებლის 

განკარგულებაში. 

A D 
მომსახურება 

მომსახურების გაწევის ადგილი 

საქართველოა - იბეგრება დღგ-ით.  

C B 
მომსახურება 

მომსახურების გაწევის ადგილი არ 

არის საქართველო  - არ იბეგრება 

დღგ-ით.  
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• სატრანსპორტო საშუალების მოკლევადიანი იჯარის მომსახურება,  გარდა 

მოკლევადიანი იჯარისა, - ადგილით, სადაც მომხმარებელია დაფუძნებული, აქვს 

მუდმივი მისამართი ან ჩვეულებრივ ცხოვრობს.  

• სასეირნო კატერის გაქირავება - ადგილით, სადაც სასეირნო კატერი 

ფაქტობრივად გადადის მომხმარებლის განკარგულებაში. 

 

5. A პირი უწევს D პირს შემდეგი ტიპის მომსახურებას27: ტელესაკომუნიკაციო 

მომსახურება; რადიო- და ტელესამაუწყებლო მომსახურება; ელექტრონულად გაწეული 

მომსახურება; საავტორო უფლების, პატენტის, ლიცენზიის, სავაჭრო ნიშნის ან სხვა 

მსგავსი უფლების გადაცემა ან დათმობა; სარეკლამო მომსახურება; საკონსულტაციო, 

საინჟინრო, იურიდიული, საბუღალტრო და სხვა მსგავსი მომსახურება, აგრეთვე, 

მონაცემთა დამუშავება და ინფორმაციის მიწოდების მომსახურება; საბანკო, ფინანსური 

და სადაზღვევო ოპერაციები, მათ შორის, გადაზღვევა, გარდა სეიფის იჯარისა; 

პერსონალით უზრუნველყოფა; ზემოთ ჩამოთვლილი ეკონომიკური საქმიანობის ან 

უფლების მთლიანად ან ნაწილობრივ შესრულებისგან ან განხორციელებისგან თავის 

შეკავების ვალდებულება.  

 

 

 

 

6. B პირი უწევს C პირს შემდეგი ტიპის მომსახურებას: ტელესაკომუნიკაციო მომსახურება; 

რადიო- და ტელესამაუწყებლო მომსახურება; ელექტრონულად გაწეული მომსახურება; 

საავტორო უფლების, პატენტის, ლიცენზიის, სავაჭრო ნიშნის ან სხვა მსგავსი უფლებების 

გადაცემა ან დათმობა; სარეკლამო მომსახურება; საკონსულტაციო, საინჟინრო, 

იურიდიული, საბუღალტრო და სხვა მსგავსი მომსახურება, აგრეთვე, მონაცემთა 

დამუშავება და ინფორმაციის მიწოდების მომსახურება; საბანკო, ფინანსური და 

სადაზღვევო ოპერაციები, მათ შორის, გადაზღვევა, გარდა სეიფის იჯარისა; პერსონალით 

უზრუნველყოფა; ზემოთ ჩამოთვლილი ეკონომიკური საქმიანობის ან უფლების 

მთლიანად ან ნაწილობრივ შესრულებისგან ან განხორციელებისგან თავის შეკავების 

ვალდებულება. 

 

 

 

 
27 მსგავს შემთხვევაში გასათვალისწინებელია, რომ, შესაძლოა, მომსახურების მიმღები მხარის კანონმდებლობა 

ითვალისწინებდეს დღგ-ის გადამხდელად საქართველოს რეზიდენტი იურიდიული პირის ამ სახელმწიფოში 

გადასახადის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულებას ან დღგ-ის გადასახადის გადახდას რაიმე ფორმით. 

A D 
მომსახურება მომსახურების გაწევის ადგილი არ 

არის საქართველო - ოპერაცია 

საქართველოში არ იბეგრება დღგ-

ით.  

C B 
მომსახურება 

მომსახურების გაწევის ადგილი  

საქართველოა  - ოპერაცია 

იბეგრება დღგ-ით.  
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ცალკეულ შემთხვევებში, რომლებიც განხილული იქნა მეხუთე, მეექვსე და სატრანსპორტო 

საშუალების იჯარის მომსახურების შემთხვევაში, ფინანსთა მინისტრს უფლება აქვს, მომსახურება 

განიხილოს: 

• სხვა ქვეყანაში გაწეულად, თუ ის ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიაზე, 

მაგრამ ამ მომსახურებით ფაქტობრივი სარგებლობა ან/და მისი გამოყენება ხდება 

საქართველოს ტერიტორიის გარეთ; 

• საქართველოში გაწეულად, თუ ის ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიის გარეთ, 

მაგრამ ამ მომსახურებით ფაქტობრივი სარგებლობა ან/და მისი გამოყენება ხდება 

საქართველოში. 

საკუთრივ ა(ა)იპ-ები მომსახურებას დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში 

იშვიათად უწევენ, მით უფრო არარეზიდენტ პირებს. პრაქტიკაში, დამხმარე ეკონომიკური 

საქმიანობის ფარგლებში მომსახურების გაწევა, საქართველოში არსებული ა(ა)იპ-ების სამუშაო 

სპეციფიკიდან გამომდინარე, ძირითადად შეიძლება უკავშირდებოდეს საკონსულტაციო ხასიათის 

მომსახურებას, ელექტრონულ მომსახურებას, მონაცემთა დამუშავებას და ინფორმაციის მიწოდებას,  

უძრავი ქონების იჯარით გაცემას და სხვა ამგვარ მომსახურებებს.  

თუ მომსახურება არის საკონსულტაციო ხასიათის, ელექტრონული სახის ან უკავშირდება 

მონაცემთა დამუშავებას და ინფორმაციის მიწოდებას და მომსახურების მიმღები უცხო ქვეყნის 

მეწარმე ფიზიკური პირი, არამეწარმე ფიზიკური პირი, საწარმო ან ორგანიზაციაა, მაშინ 

მომსახურების გაწევის ადგილი არ არის საქართველო და ოპერაცია არ იბეგრება საქართველოში 

დღგ-ით.  საქართველოში არსებული უძრავი ქონების იჯარით გაცემის მომსახურება საქართველოში 

დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციაა. 

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ, თუ მომსახურების მიმღები არამეწარმე ფიზიკური პირია 

(მხოლოდ არამეწარმე ფიზიკური პირის შემთხვევაში) და ამ მომსახურებით ფაქტობრივად 

სარგებლობს ან/და იყენებს მას საქართველოში,  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

სამართლებრივი აქტით მომსახურება შეიძლება ჩაითვალოს საქართველოში გაწეულად. ამ 

შემთხვევაში მომსახურება დაიბეგრება საქართველოში. 

 ა(ა)იპ-ები არასამეწარმეო საქმიანობის ფარგლებში ძირითადად იმავე ტიპის მომსახურებას 

იღებენ არარეზიდენტი პირებისგან. მომსახურების ძირითადი ტიპებია საკონსულტაციო, 

ელექტრონული სახის, მონაცემთა დამუშავება და ინფორმაციის მიწოდება.  

საკუთრივ  ელექტრონულად გაწეული მომსახურება არის მომსახურება, რომელიც ხდება 

ინტერნეტით ან ელექტრონული ქსელით, რომლის მიწოდებაც არსებითად ავტომატიზებულია, 

მინიმალურად საჭიროებს ადამიანის ჩარევას და მისი მიწოდება შეუძლებელია საინფორმაციო 

ტექნოლოგიების გარეშე, მათ შორის: ციფრული პროდუქტის მიწოდება, პროგრამული 

უზრუნველყოფის მხარდაჭერისა და მისი განახლებული ვერსიის მიწოდების ჩათვლით; 

ვებგვერდის მიწოდება; ვებჰოსტინგი, პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპარატურის 

დისტანციური ტექნიკური მომსახურება; პროგრამული უზრუნველყოფა და შესაბამისი განახლება; 

გამოსახულების, ტექსტისა და ინფორმაციის მიწოდება მონაცემთა ბაზის ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფის მიზნით;  მუსიკის, ფილმისა და თამაშების (მათ შორის, აზარტული თამაშების) 

მიწოდება; პოლიტიკური, კულტურული, სახელოვნებო, სპორტული, სამეცნიერო და გასართობი 
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გადაცემების მაუწყებლობა და მიწოდება;   დისტანციური სწავლების მიწოდება; საქართველოს 

ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით განსაზღვრული მომსახურების სხვა სახეები. 

ა(ა)იპ-ების მიერ არარეზიდენტი პირებისგან ისეთი მომსახურების მიღების შემთხვევაში, 

როგორიცაა საკონსულტაციო, ელექტრონული, მონაცემთა დამუშავების და ინფორმაციის 

მიწოდების მომსახურება, მომსახურების გაწევის ადგილად განიხილება საქართველო და ოპერაცია 

იბეგრება უკუდაბეგვრის წესით. ასეთ შემთხვევაში საგადასახადო აგენტის ფუნქციას ასრულებს 

მომსახურების მიმღები ა(ა)იპ. 

2) დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაცია/რეგისტრაციის გაუქმება  

დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციასთან და რეგისტრაციის გაუქმებასთან დაკავშირებით 

საკანონმდებლო პირობები მოცემულია სსკ-ის 165-1651 მუხლებში. 

დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის მიზნებისათვის მნიშვნელოვანია დასაბეგრი პირის 

ცნება. ა(ა)იპ-ების თვალსაზრისით დასაბეგრი პირის განსაზღვრისათვის მნიშვნელოვანია, რომ იგი 

ახორციელებდეს დღგ-ის მიზნებისათვის განსაზღვრულ ეკონომიკურ საქმიანობას, მიუხედავად  ამ 

საქმიანობის მიზნისა და შედეგისა. აქედან გამომდინარე, პირი, რომელიც არ ახორციელებს 

ეკონომიკურ საქმიანობას, არ განიხილება დასაბეგრ პირად და არ არსებობს მისი დღგ-ის 

გადამხდელად რეგისტრაციის წინაპირობები. 

ა(ა)იპ-ები საკუთარი არაეკონომიკური, თუ საქველმოქმედო საქმიანობის ფარგლებში ხშირ 

შემთხვევაში  უსასყიდლოდ აწვდიან საქონელს ან უწევენ მომსახურებას, რომელიც მათი 

საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულებაა. შემოწირულების და გრანტის განხორციელებას 

ხშირად თან სდევს ბენეფიციარებისათვის უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების 

გაწევა. ასეთი ოპერაციების განხორცილებისას გასათვალისწინებელია, რომ ეკონომიკური 

საქმიანობის ორი განმარტების არსებობა ქმნის გარკვეულ გაუგებრობას. სსკ-ის მე-9 მუხლის 

მიხედვით უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა ეკონომიკურ საქმიანობად არ 

ითვლება, თუ მას ახორციელებს ორგანიზაცია ან არამეწარმე ფიზიკური პირი. ხოლო დღგ-ის 

მიზნებისათვის განსაზღვრული ეკონომიკური საქმიანობის განმარტება (სსკ-ის 158-ე მუხლი) 

აღნიშნულ შემთხვევას არ ეხება.  

ამ თვალსაზრისით პასუხი უნდა გაეცეს კითხვას, ა(ა)იპ-ის მიერ ა(ა)იპ-ისთვის ან 

არამეწარმეო ფიზიკური პირის მიერ ა(ა)იპ-სთვის ან ა(ა)იპ-ის მიერ ფიზიკური პირისათვის 

საქველმოქმედო საქმიანობის ფარგლებში უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა 

დღგ-ის მიზნებისათვის ეკონომიკურ საქმიანობად უნდა იქნეს თუ არა განხილული? 

 ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად უნდა განვიხილოთ მაგალითები. მაგალითად, ა(ა)იპ A 

გადასცემს უსასყიდლოდ უძრავ ქონებას და სხვა აქტივებს ა(ა)იპ B-ს. აქ არა აქვს მნიშვნელობა,  

განხილულ ა(ა)იპ-ებს აქვთ თუ არა საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსი. არც ა(ა)იპ A და არც 

ა(ა)იპ B ახორციელებენ ეკონომიკურ საქმიანობას და არ არიან  რეგისტრირებული დღგ-ის 

გადამხდელებად. გადაცემული უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულება არის 110 000 ლარი, ხოლო 

გადაცემული დანარჩენი აქტივების ღირებულება არის 110 000 ლარი. 

 დღგ-ის მიზნებისათვის, ერთჯერადი/არარეგულარული ხასიათის მიუხედავად, ნებისმიერ 

შემთხვევაში, არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობა/ნაგებობის მიწოდება განიხილება 
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ეკონომიკურ საქმიანობად28. თუმცა, აქ რამდენიმე ასპექტს აქვს მნიშვნელობა. კერძოდ, მიუხედავად 

იმისა, რომ დასაბეგრი პირის განსაზღვრის დროს, ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისას, 

არა აქვს მნიშვნელობა საქმიანობის მიზანს (ანუ იქნება თუ არა პირის მიზანი მოგების მიღება), ჯერ 

საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობად უნდა იქნეს მიჩნეული და მხოლოდ შემდეგ ექნება 

მნიშვნელობა საქმიანობის მიზანს. ამგვარი განმარტება საკმაოდ ბუნებრივია, რადგან „მეწარმეთა 

შესახებ“ საქართველოს კანონით მოგების მიღების მიზანი სამეწარმეო საქმიანობის განმსაზღვრელი 

წინაპირობაა. ეს პირობა მეწარმე სუბიექტს ყოფს არამეწარმე სუბიექტებისაგან. ამასთან, საკუთრივ 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 158-ე მუხლის მიხედვით განმარტებულია დღგ-ის 

მიზნებისათვის ეკონომიკური საქმიანობაც და არაეკონომიკური საქმიანობაც. თუ ოპერაცია 

არაეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში ექცევა, ის ავტომატურად გამოირიცხება ეკონომიკური 

საქმიანობიდან. მაგალითად, საქველმოქმედო საქმიანობის ფარგლებში აქტივების უსასყიდლოდ 

გადაცემა სხვა ორგანიზაციისათვის საქველმოქმედო საქმიანობის ფარგლებში რჩება. ამიტომაც, 

ზოგადად, ოპერაციის მიზნიდან აბსტრაჰირება29 ვერ განხორციელდება.  ამრიგად, A ა(ა)იპ-ს მიერ 

მისი არაკომერციული საქმიანობის ფარგლებში უსასყიდლოდ არასაცხოვრებელი/საცხოვრებელი 

დანიშნულების შენობა/ნაგებობის ან სხვა აქტივების B ა(ა)იპ-ისთვის მიწოდების შემთხვევაში პირი 

არ განიხილება დასაბეგრ პირად. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ოპერაცია არ წარმოადგენს 

ეკონომიკურ საქმიანობას. მიუხედავად სსკ-ის 158-ე მუხლის მე-3 ნაწილისა, რომლის მიხედვითაც 

ერთჯერადად არასაცხოვრებელი დანიშნულების შენობა/ნაგებობის მიწოდების შემთხვევაში 

აქტივობა ეკონომიკურ საქმიანობად განიხილება, მხოლოდ არაერთჯერადობის და 

რეგულარულობის ფაქტორისგან აბსტრაჰირება არ არის საკმარისი პირობა საქმიანობის 

არაეკონომიკურ საქმიანობად განსახილველად, საჭიროა დასაბეგრი ოპერაციისათვის 

დამახასიათებელი წინაპირობები. თუ არც ა(ა)იპ A და არც ა(ა)იპ B დამხმარე ეკონომიკურ 

საქმიანობას არ ახორციელებდნენ, ძნელი წარმოსადგენია, რომ არსებობდეს დასაბეგრი 

ოპერაციისათვის დამახასიათებელი წინაპირობები. იქიდან გამომდინარე, რომ ზემოთ განხილულ 

მაგალითში ა(ა)იპ A არ ახორციელებდა ეკონომიკურ საქმიანობას და არ იყო დღგ-ის გადამხდელი, 

A-ს თავისუფლად შეუძლია, დაამტკიცოს საქმიანობის არაეკონომიკური ხასიათი.  

აქვე განხილულ უნდა იქნეს ამ საკითხის რამდენიმე ასპექტი: 

• ერთმნიშვნელოვანია, რომ, თუ ა(ა)იპ B საქველმოქმედო ან რელიგიური საქმიანობის 

განმახორციელებელი ა(ა)იპ-ა, მაშინ ამგვარი ოპერაციის შემთხვევაში ა(ა)იპ A არ იქნება 

განხილული დასაბეგრ პირად. შესაბამისად, მას დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის და  

დღგ-ის გადახდის ვალდებულება არ წარმოექმნება. მაგრამ, თუ ა(ა)იპ B წარმოადგენს 

იმგვარ ორგანიზაციას, რომელიც საგადასახადო კოდექსით საქველმოქმედო საქმიანობით 

განსაზღვრულ საქმიანობას არ ეწევა (მაგალითად, მხარს უჭერს სოფლის მეურნეობას) 

მაშინ საქართველოს საგადასახადო კოდექსი ნათელ განსაზღვრებას არ იძლევა დღგ-ის 

გადახდის ვალდებულებასთან დაკავშირებით. რადგან დღგ-ის მიზნებისათვის 

არაეკონომიკურ საქმიანობად განიხილება საქველმოქმედო და რელიგიური საქმიანობა. 

მაგრამ თავისთავად არც ეკონომიკური საქმიანობის განმარტება მოიცავს ამ აქტივობების 

სიმრავლეს (მაგალითად, სოფლის მეურნეობის, სტარტაპების მხარდაჭერის პროექტები 

 
28 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 158-ე მუხლის მე-3 ნაწილი. 
29 კანონში მოგების მიზნიდან აბსტრაჰირება შეეხება ოპერაციებს, რომლებსაც შინაარსობრივად კომერციული მიზნები 

აქვს, მაგრამ ფორმით შეიძლება არაკომერციული ხასიათისა იყოს. 



41 
 

და სხვა), ამიტომ  ცალსახაა, რომ, მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი აქტივობები არ არის 

განსაზღვრული 158-ე მუხლის მე-4 ნაწილით, ისინი არ უნდა იქნეს მიჩნეული 

ეკონომიკურ საქმიანობად30. 158-ე მუხლის მე-4 ნაწილი აკეთებს ზოგად საზღვრულ 

ჩამონათვალს და არ განმარტავს არაეკონომიკური საქმიანობის განსაზღვრის 

კრიტერიუმს, მაშინ, როცა ეს კრიტერიუმები მოცემულია 158-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, 

სადაც განმარტებულია ეკონომიკური საქმიანობა31. 

• დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციას წარმოადგენს  ანაზღაურების სანაცვლოდ საქონლის 

მიწოდება. ანაზღაურების სანაცვლოდ საქონლის მიწოდებად ასევე განიხილება 

დასაბეგრი პირის მიერ საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდება, თუ პირს ამ საქონელზე ან 

მასზე გაწეულ ხარჯზე დღგ სრულად ან ნაწილობრივ აქვს ჩათვლილი. საქონლის 

მიწოდება არის საქონელზე საკუთრების უფლების გადაცემა სასყიდლით ან 

უსასყიდლოდ, ხოლო, საქონელი  წარმოადგენს მატერიალურ ან არამატერიალურ ქონებას. 

ქონება კი არის ყველა ნივთი ან არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელთა 

შეუზღუდავი შეძენა, ფლობა, განკარგვა ან სარგებლობა შეუძლიათ პირებს. თუ საქონელი 

გამიზნულია ან გამოიყენება დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელებისთვის, 

დასაბეგრ პირს უფლება აქვს, ჩაითვალოს დღგ.  ამისთვის პირს უნდა ჰქონდეს 

ეკონომიკურ საქმიანობაში აქტივის გამოყენების განზრახვა და ამასთანავე უნდა იყოს 

დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული. მაგალითის მიხედვით კი, A ა(ა)იპ-ს ვერ 

ექნებოდა მიღებული დღგ-ის ჩათვლა. არც ამ გარემოებიდან გამომდინარე არსებობს ა(ა)იპ 

A-ს დასაბეგრ პირად განხილვის წინაპირობა. 

ზემოთ განხილულ მაგალითში თუ დავუშვებთ, რომ  ა(ა)იპ A უსასყიდლოდ გადასცემს 

უძრავ ქონებას და სხვა აქტივებს არამეწარმე ფიზიკურ პირ C-ს, მაშინ ეს ოპერაცია შინაარსობრივად 

არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს ა(ა)იპ-ის არაკომერციულ (არასამეწარმეო) იდეალისტურ, 

საქველმოქმედო და რელიგიური საქმიანობის მიზნებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ნებისმიერი 

აქტივის გასხვისება უნდა ემსახურებოდეს ა(ა)იპ მიზნებს და ინტერესებს - ეს არის ზოგადი 

პრინციპი. ამასთან, საქართველოს საგადასახადო კოდექსში არის გარკვეული მითითებები, რომ 

აქტივების განაწილება არ უნდა მოხდეს ორგანიზაციის წევრებს, დამფუძნებლებს, გამგეობისა და 

კურატორიუმის წევრებს შორის, იურიდიული პირის მიერ თავისი მმართველობის ორგანოთა 

ხელმძღვანელებისა და მათი ნათესავებისათვის. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით, თუ აქტივების 

გადაცემა ემსახურება ა(ა)იპ-ის მიზნებს, მაშინ, მიუხედავად იმისა, რომ უსასყიდლოდ გადაცემული 

აქტივის საბაზრო ღირებულება 100 000 ლარს აღემატებოდა,  მას არც დღგ-ის გადამხდელად 

რეგისტრაციის ვალდებულება მოჰყვებოდა და, შესაბამისად, არც დაბეგვრის ვალდებულება.  

 
30 აღსანიშნავია, რომ ა(ა)იპ-ებს უფლება აქვთ, განახორციელონ ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც კანონით არ არის 

აკრძალული. აქედან გამომდინარე, ა(ა)იპ-ები ტექნიკურადაც შეიძლება აკმაყოფილებდნენ საქველმოქმედო საქმიანობის 

განმახორციელებელი პირის მოთხოვნას. 
31 ტექნიკურად 158-ე მუხლი დაფუძნებულია სამეწარმეო საქმიანობის განმარტებაზე, რომლის საპირისპიროდ 

არასამეწარმეო საქმიანობის სიმრავლე არ ემთხვევა საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრულ არაეკონომიკურ 

საქმიანობათა სიმრავლეს. ამ თვალსაზრისით არასამეწარმეო საქმიანობის სიმრავლე უფრო ფართოა, ვიდრე 

არაეკონომიკური. 158-ე მუხლში აღნიშნული ცნებები აღრეულია, პირდაპირ თანხმობაში არ არის და ისინი საჭიროებს 

დამატებით განმარტებას.  



42 
 

ზემოთ განხილულ მაგალითში თუ დავუშვებთ, რომ  არამეწარმე ფიზიკურ პირი C გადასცემს 

უსასყიდლოდ უძრავ ქონებას და სხვა აქტივებს ა(ა)იპ A-ს, არც აღნიშნული ოპერაცია განიხილება 

არამეწარმე ფიზიკური პირის დასაბეგრ პირად განხილვის საფუძვლად.  

დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირება შეიძლება სავალდებულო წესით ან ნებაყოფლობით. 

დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება წარმოიქმნება დასაბეგრი პირის მიერ 

ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული დღგ-ით 

დასაბეგრი საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის, ოპერაციების ჯამური თანხის 100 000 

ლარისთვის გადაჭარბების დღიდან და პირმა არა უგვიანეს 2 სამუშაო დღისა დღგ-ის გადამხდელად 

რეგისტრაციის მიზნით უნდა მიმართოს საგადასახადო ორგანოს32. 

დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების ჯამური თანხის განსაზღვრისას არ უნდა იყოს 

გათვალისწინებული საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად დღგ-ისგან 

გათავისუფლებული დასაბეგრი ოპერაციები, გარდა: საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 

შესაბამისად დღგ-ისგან გათავისუფლებული ფინანსურ ან უძრავ ნივთთან დაკავშირებული 

ოპერაციებისა, თუ მათი განხორციელება დასაბეგრი პირის ძირითადი საქმიანობაა; საქონლის 

ექსპორტის ოპერაციებისა; საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 172-ე მუხლის პირველი და მე-2 

ნაწილების შესაბამისად დღგ-ისგან გათავისუფლებული ოპერაციებისა. 

დასაბეგრ პირს დღგ-ის გამოანგარიშებისა და გადახდის ვალდებულება წარმოეშობა 

დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების მომენტიდან (ამ ოპერაციის ჩათვლით), რომლის 

მიხედვითაც დასაბეგრი ოპერაციების ჯამურმა თანხამ 100 000 ლარს გადააჭარბა. 

მაგალითად, ა(ა)იპ A-მ მიიღო დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობის სახით საკონსულტაციო 

მომსახურების გაწევის გადაწყვეტილება. 2020 წლის 10 აგვისტოდან 2021 წლის 15 მაისამდე 

განახორციელა 91 000 ლარის ღირებულების მომსახურება. 2021 წლის 31 მაისს განახორციელა 10 000 

ლარის მომსახურება.  

ა(ა)იპ A ვალდებულია, არაუგვიანეს 2021 წლის 2 ივნისისა, მიმართოს საგადასახადო 

ორგანოს დღგ-ის გადამხდელად სავალდებულო რეგისტრაციის მიზნით, ვინაიდან 31 მაისის 

ოპერაციით პირი აჭარბებს 100 000-ლარიან ზღვარს. ასეთ შემთხვევაში მაისის საანგარიშო 

პერიოდის მიხედვით დღგ-ით დასაბეგრი თანხა შეადგენს 8474,57  (10000/1,18) ლარს. 

მაგალითად, ა(ა)იპ A-მ მიიღო დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობის სახით საკონსულტაციო 

მომსახურების გაწევის გადაწყვეტილება. 2020 წლის 10 აგვისტოდან 2021 წლის 15 მაისამდე 

განახორციელა 91 000 ლარის ღირებულების მომსახურება. 2021 წლის 31 მაისს გაფორმდა 

ხელშეკრულება 10 000 ლარის სხვადასხვა მომსახურების გაწევაზე. ამ ხელშეკრულების მიხედვით 

2021 წლის 15 ივნისს ჩაირიცხა 10 000 ლარი ავანსის სახით. მომსახურება მიეწოდა  31 ივლისს. 

ვინაიდან თანხის სრულად ან ნაწილობრივ ანაზღაურება საქონლის  

მიწოდებამდე/მომსახურების  გაწევამდე  (ავანსი)    წარმოადგენს  დღგ-ით  დაბეგვრის  დროს  და  

არა  განხორციელებული  საქონლის/მომსახურების  მიწოდების  ოპერაციებს,  ამ  შემთხვევაში, 

მიუხედავად იმისა, რომ ამ ოპერაციით პირი აჭარბებს 100 000-ლარიან ზღვარს, 2021 წლის 15 ივნისს, 

პირს  ამ თანხის მიღებით დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება არ წარმოეშობა. 

 
32 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, მუხლი 165, ნაწილი 1. 
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ა(ა)იპ A ვალდებულია, არაუგვიანეს 2021 წლის 2 აგვისტოსი, მიმართოს საგადასახადო ორგანოს 

დღგ-ის გადამხდელად სავალდებულო რეგისტრაციის მიზნით, ვინაიდან 31 ივლისს ოპერაციით 

პირი აჭარბებს 100 000 ლარიან ზღვარს. ამ შემთხვევაში ივლისის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით 

დღგ-ით დასაბეგრი თანხა შეადგენს 8474,57  (10000/1,18) ლარს. 

მაგალითად, ა(ა)იპ A-მ მიიღო დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობის სახით საკონსულტაციო 

მომსახურების გაწევის გადაწყვეტილება. 2020 წლის 10 აგვისტოდან 2020 წლის 1-ელ სექტემბრამდე 

განახორციელა 16 000 ლარის ღირებულების მომსახურება, ხოლო  2020 წლის 1-ელი სექტემბრიდან 

2021 წლის 15 მაისამდე განახორციელა- 75 000 ლარის ღირებულების მომსახურება. 2021 წლის 31 

მაისს გაფორმდა ხელშეკრულება 10 000 ლარის სხვადასხვა მომსახურების გაწევაზე. ამ 

ხელშეკრულების მიხედვით 2021 წლის 15 ივნისს ჩაირიცხა 10 000 ლარი ავანსის სახით. 

მომსახურების ნაწილის, 4000 ლარის ღირებულების მომსახურების მიწოდება განხორციელდა 31 

ივლისს, ხოლო მეორე ნაწილის 6000 ლარის ღირებულების მომსახურების მიწოდება 

განხორციელდა 31 აგვისტოს. 

ვინაიდან თანხის სრულად ან ნაწილობრივ ანაზღაურება საქონლის 

მიწოდებამდე/მომსახურების  გაწევამდე  (ავანსი)    წარმოადგენს  დღგ-ით  დაბეგვრის  დროს  და 

არა განხორციელებული საქონლის/მომსახურების  მიწოდების  ოპერაციებს,  მოცემულ  

შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ოპერაციით პირი აჭარბებს 100 000-ლარიან ზღვარს, პირს 

ამ თანხის მიღებით დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება არ წარმოეშობა. ვინაიდან 

ა(ა)იპ A-მ ნებისმიერი უწყვეტი 12 თვის განმავლობაში არ გადააჭარბა 100 000-ლარიან ზღვარს (10 

აგვისტოდან 10 აგვისტომდე - 95 000 ლარი, 31 აგვისტოდან - 30 სექტემბრის ჩათვლით - 85 000 

ლარი), შესაბამისად, პირს არ წარმოექმნება დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება.  

მაგალითად, ა(ა)იპ A-მ მიიღო დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობის სახით საკონსულტაციო 

მომსახურების გაწევის გადაწყვეტილება. 2020 წლის 10 აგვისტოდან 2021 წლის 15 მაისამდე 

განახორციელა 91 000 ლარის ღირებულების მომსახურება. 2021 წლის 31 მაისს გაფორმდა 

ხელშეკრულება 10 000 ლარის სხვადასხვა მომსახურების გაწევაზე. ამ ხელშეკრულების მიხედვით 

2021 წლის 15 ივნისს ჩაირიცხა 10 000 ლარი ავანსის სახით. მომსახურების ნაწილის, 4000 ლარის 

ღირებულების მომსახურების მიწოდება განხორციელდა 31 ივლისს, ხოლო მეორე ნაწილის 6000 

ლარის ღირებულების მომსახურების მიწოდება - 9 აგვისტოს. 

ა(ა)იპ A ვალდებულია, არაუგვიანეს 2021 წლის 11 აგვისტოსი მიმართოს საგადასახადო 

ორგანოს დღგ-ის გადამხდელად სავალდებულო რეგისტრაციის მიზნით, ვინაიდან 9 აგვისტოს 

ოპერაციით პირი აჭარბებს 100 000-ლარიან ზღვარს. ამ შემთხვევაში აგვისტოს საანგარიშო 

პერიოდის მიხედვით დღგ-ით დასაბეგრი თანხა შეადგენს 5084.75  (6000/1,18) ლარს. 

მაგალითად, ა(ა)იპ A-მ მიიღო დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობის სახით საკონსულტაციო 

მომსახურების გაწევის გადაწყვეტილება. 2020 წლის 10 აგვისტოდან 2021 წლის 10 აგვისტომდე 

განახორციელა 91 000 ლარის ღირებულების მომსახურება და მიიღო საპროცენტო შემოსავალი 10 

000 ლარი.  

ვინაიდან ა(ა)იპ A ძირითად საქმიანობას არ წარმოადგენს ფინანსური საქმიანობა და  

დასაბეგრი ოპერაციები არ აჭარბებს 100 000-ლარიან ზღვარს, მას არ წარმოექმნება დღგ-ის 

გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება. 
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დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება შეიძლება სხვა პირობებმაც 

განაპირობოს, თუმცა, წინამდებარე კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, განხილულია, ა(ა)იპ-

ებისათვის მეტად აქტუალური ძირითადი შემთხვევები. 

დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულების გარეშე, დღგ-ის გამოანგარიშების და 

გადახდის ვალდებულება წარმოეშობა: 

• საქონლის იმპორტის განმახორციელებელ პირს; 

• საგადასახადო აგენტს, ოპერაციაზე, რომელიც საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსის შესაბამისად უკუდაბეგვრის წესით იბეგრება; 

• საქონლის რეალიზაციის განმახორციელებელ უფლებამოსილ პირს, ამ საქონლის 

რეალიზაციისას საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის 

ღონისძიების ფარგლებში ან სხვა ფულადი ვალდებულების (გარდა სისხლის 

სამართლის და ადმინისტრაციული წესით დაკისრებული სანქციისა) 

გადახდევინების მიზნით, აუქციონის, პირდაპირი მიყიდვის ან სხვა წესით; 

• საქონლის რეალიზაციის განმახორციელებელ პირს, „რეაბილიტაციისა და 

კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დადგენილი წესით გადახდისუუნარობის მასის რეალიზაციისას; 

• დასაბეგრ პირს, რომელიც არ არის დაფუძნებული ან ჩვეულებრივ არ ცხოვრობს 

საქართველოში, ან საქართველოში არ აქვს ფიქსირებული დაწესებულება, რომელიც 

მონაწილეობს მომსახურების გაწევაში, თუ მის მიერ განხორციელებული 

მომსახურების გაწევის ადგილი ამ კოდექსის შესაბამისად საქართველოა და ეს 

ოპერაცია არ იბეგრება უკუდაბეგვრის წესით. ამ ქვეპუნქტით განსაზღვრული 

ვალდებულების შესრულებისა და დასაბეგრი პირის ინფორმირების წესები 

განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით. 

პირს შეუძლია, დღგ-ის გადამხდელად ნებაყოფლობით დარეგისტრირდეს. ამ შემთხვევაში 

იგი დღგ-ის გადამხდელად განიხილება საგადასახადო ორგანოსთვის მიმართვის დღიდან, მაგრამ 

არაუგვიანეს სავალდებულო რეგისტრაციისთვის გათვალისწინებული ვადისა. 

მაგალითად, ა(ა)იპ A-მ მიიღო დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობის სახით საკონსულტაციო 

მომსახურების გაწევის გადაწყვეტილება. 2020 წლის 10 აგვისტოდან 2021 წლის 10 მაისამდე 

განახორციელა 91 000 ლარის ღირებულების მომსახურება. 15 მაისს საგადასახადო ორგანოს მიმართა 

განცხადებით დღგ-ის გადამხდელად ნებაყოფლობით რეგისტრაციის თაობაზე.  2021 წლის 31 მაისს 

განახორციელა 4 000 ლარის მომსახურება, ხოლო 2021 წლის 15 ივნისს 6 000 ლარის მომსახურება. 

იგი დღგ-ის გადამხდელად ითვლება საგადასახადო ორგანოსთვის დღგ-ის გადამხდელად 

ნებაყოფლობით რეგისტრაციის თაობაზე მომართვის დღიდან (2021 წლის 15 მაისიდან), 

მიუხედავად იმისა, რომ საწარმოს 2021 წლის 15 ივნისს განხორციელებული  ოპერაციიდან 

წარმოეშობა დღგ-ის გადამხდელად სავალდებულო რეგისტრაციის ვალდებულება. ასეთ 

შემთხვევაში მაისის და ივნისის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით ჯამურად დღგ-ით დასაბეგრი 

თანხა შეადგენს 8474,57  (10000/1,18) ლარს (მაისი - 3389,83 ლარი, ივნისი - 5084,74 ლარი). 

თუ პირის მიერ ბოლო 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული 

დასაბეგრი ოპერაციების (გარდა ოპერაციებისა, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 

შესაბამისად გათავისუფლებულია დღგ-ისგან და მას არ ითვალისწინებენ დღგ-ით დასაბეგრი 
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ოპერაციების ჯამური თანხის განსაზღვრისას) ჯამური თანხა დღგ-ის გარეშე 100 000 ლარს არ 

აღემატება და მისი დღგ-ის გადამხდელად უკანასკნელი რეგისტრაციის თარიღიდან 1 წელია 

გასული, მას შეუძლია დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების მოთხოვნით მიმართოს 

საგადასახადო ორგანოს. 

პირის თანხმობის შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, ზემოთ მოცემული 

მოთხოვნების მიუხედავად, საკუთარი ინიციატივით გააუქმოს ამ პირის დღგ-ის გადამხდელად 

რეგისტრაცია. საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, მიმართოს პირს დღგ-ის გადამხდელად 

რეგისტრაციის გაუქმების ინიციატივით, თუ მის მიერ ბოლო 12 კალენდარული თვის განმავლობაში 

განხორციელებული დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების (გარდა ოპერაციებისა, რომლებიც 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად გათავისუფლებულია დღგ-ისგან და მას არ 

ითვალისწინებენ დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების ჯამური თანხის განსაზღვრისას) ჯამური თანხა 

დღგ-ის გარეშე 100 000 ლარს არ აღემატება და მისი დღგ-ის გადამხდელად უკანასკნელი 

რეგისტრაციის თარიღიდან გასულია არანაკლებ 1 წელი. დღგ-ის გადამხდელმა სპეციალური 

ფორმით თანხმობა უნდა აცნობოს საგადასახადო ორგანოს. 

3) დღგ-ით დასაბეგრი სხვადასხვა ოპერაციები 

დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციებია: 

• დასაბეგრი პირის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის 

ფარგლებში ანაზღაურების სანაცვლოდ საქონლის მიწოდება; 

• დასაბეგრი პირის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ეკონომიკური საქმიანობის 

ფარგლებში ანაზღაურების სანაცვლოდ მომსახურების გაწევა; 

• საქონლის იმპორტი. 

საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა, რომელიც სხვა სახის საქონლის 

მიწოდებასთან/მომსახურების გაწევასთან უშუალოდაა დაკავშირებული, ან სხვა სახის საქონლის 

მიწოდებისთვის/მომსახურების გაწევისთვის დამხმარე ხასიათისაა, განიხილება ამ მომსახურების 

გაწევის/საქონლის მიწოდების ნაწილად. 

დღგ-ის მიზნებისათვის ფული და კრიპტოგრაფიული ვალუტა (კრიპტოაქტივი), საქონლად 

არ განიხილება და არც ამ აქტივებზე საკუთრების უფლების გადაცემა განიხილება მომსახურების 

გაწევად. 

გარდა ზოგადი პრინციპებისა, ანაზღაურების სანაცვლოდ საქონლის მიწოდებად და 

მომსახურების გაწევად განიხილება სხვადასხვა ოპერაციები. კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, 

ქვემოთ განხილულია შემდეგი მნიშვნელოვანი ოპერაციები: 

• დასაბეგრი პირის მიერ საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდება. თუ პირს ამ საქონელზე ან მასზე 

გაწეულ ხარჯზე დღგ სრულად ან ნაწილობრივ აქვს ჩათვლილი და ჩათვლის განხორციელება 

დაკავშირებულია ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებასთან, ოპერაციები შეიძლება იყოს 

ჩათვლის უფლებით ან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული. ამასთან, ჩათვლის 

მისაღებად საჭიროა დღგ-ის გადამხდელად დარეგისტრირება. მაშასადამე, თუ ა(ა)იპ არ 

აწარმოებს ეკონომიკური საქმიანობას და, შესაბამისად, არ არის რეგისტრირებული დღგ-ის 

გადამხდელად, ერთმნიშვნელოვანია, რომ მისთვის საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდება 

დასაბეგრი ოპერაცია არ იქნება, მიუხედავად ასეთი ოპერაციის ღირებულებისა. თუ ა(ა)იპ 
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რეგისტრირებულია დღგ-ის გადამხდელად და ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას, მაშინ 

იმისათვის, რომ ოპერაცია არ იყოს დღგ-ით დასაბეგრი, მას ამ საქონელზე არ უნდა ჰქონდეს 

დღგ-ის ჩათვლა მიღებული. 

ამასთან, დაშვებულია გამონაკლისი - საქონლის გადაცემა/გამოყენება ნიმუშის ან მცირე 

ღირებულების საჩუქრის სახით, არ განიხილება ანაზღაურების სანაცვლოდ საქონლის 

მიწოდებად.  მცირე ღირებულების საჩუქრად განიხილება საქონელი ან მომსახურება, რომლის 

გადაცემა ხორციელდება უსასყიდლოდ და რომლის ღირებულება, დღგ-ის გარეშე, ერთ 

ფიზიკურ პირზე არ აღემატება კალენდარული წლის განმავლობაში 50 ლარს. მცირე 

ღირებულების საჩუქრად არ განიხილება სარეკლამო და წარმომადგენლობითი ხარჯი. 

• დასაბეგრი პირის მიერ საკუთარი წარმოების შენობის/ნაგებობის ძირითად საშუალებად 

გამოყენების ან/და მის მიერ განხორციელებული საკუთარი ძირითადი საშუალების 

(შენობის/ნაგებობის) რემონტი. ასეთი სამეურნეო ოპერაციისას,  თუ პირი სრულად ვერ 

მიიღებდა დღგ-ის ჩათვლას ამ შენობის/ნაგებობის სხვა პირისგან შეძენის შემთხვევაში - 

(იგულისხმება, რომ, თუ შენობა/ნაგებობა გამოიყენება იმგვარ ეკონომიკურ საქმიანობაში, 

რომელ შემთხვევაშიც  ა(ა)იპ-ს არ ექნებოდა ჩათვლის მიღების უფლება ზოგადად ან ექნება 

ჩათვლის მიღების უფლება ნაწილობრივ) მაშინ ოპერაცია განიხილება დასაბეგრად. მაგრამ აქ 

უნდა დაკმაყოფილდეს ორი პირობა: უნდა არსებობდეს დასაბეგრი პირი და შენობის გამოყენება 

უნდა მოხდეს იმგვარ ოპერაციაში, რომელშიც მას დღგ-ის ჩათვლის უფლება არა აქვს, ან არა აქვს 

სრულად ჩათვლის უფლება. თუ ა(ა)იპ ეკონომიკურ საქმიანობას არ ახორციელებს (არა აქვს 

მნიშვნელობა, მოცემულ მომენტში არის თუ არა ის დღგ-ის გადამხდელი), ამ შემთხვევაში 

ცხადია, რომ არ გვაქვს დაბეგვრის სუბიექტი, ანუ ა(ა)იპ არ არის დასაბეგრი პირი და მის მიერ 

საკუთარი წარმოების შენობის/ ნაგებობის ძირითად საშუალებად გამოყენების ან/და მის მიერ 

განხორციელებული საკუთარი ძირითადი საშუალების (შენობის/ნაგებობის) რემონტის 

შემთხვევებში მიუხედავად იმისა, რომ მას ჩათვლის უფლება არა აქვს, მისთვის არ წარმოიშობა 

დასაბეგრი ოპერაცია.  

ამგვარ ოპერაციებში დაბეგვრის მომენტი არის შენობის/ნაგებობის (ძირითადი საშუალების) 

ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენების დაწყების მომენტი. 

• დასაბეგრი პირის მიერ საქონლის მიწოდება მისი დაქირავებული პირის პირადი 

სარგებლობისთვის, ან მიწოდება/გამოყენება საკუთარი საქმიანობის მიზნისგან განსხვავებული 

მიზნით, თუ მას ამ საქონელზე ან მასზე გაწეულ ხარჯზე დღგ სრულად ან ნაწილობრივ აქვს 

ჩათვლილი. აქ მსჯელობა იგივეა, რაც პირველი შემთხვევის განხილვის დროს იყო, იმ 

განსხვავებით, რომ ამ შემთხვევაში აღარ დაიშვება გამონაკლისი მცირე ღირებულების 

საქონლის გადაცემასთან დაკავშირებით. 

• დასაბეგრი პირის ან მისი უფლებამონაცვლის მიერ ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტის 

შემდეგ საქონლის საკუთარ მფლობელობაში დატოვება, თუ მას ამ საქონელზე ან მასზე გაწეულ 

ხარჯზე დღგ სრულად ან ნაწილობრივ აქვს ჩათვლილი. ამ საკითხთან დაკავშირებით 

სამართლიანია ზემოთ განხილული მსჯელობები. მაგალითად, ა(ა)იპ, რომელიც 

ახორციელებდა დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობას და ამ საქმიანობაში იყენებდა გარკვეულ 

აქტივებს, მაშინ ამგვარი საქმიანობის შეწყვეტის შემდეგ, თუ აქტივებს დაიტოვებს საკუთარ 

მფლობელობაში, რომელზეც აქვს მიღებული დღგ-ის ჩათვლა, ოპერაცია იქნება დასაბეგრი. თუ 

არ დაიტოვებს აქტივებს მფლობელობაში, მაშინ ზემოთ განხილული შემთხვევების მიხედვით 

თავად ეს ოპერაცია იქნება დასაბეგრი. 
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დღგ-ით დაბეგვრა ხორციელდება შესაბამისი პირის მიერ ეკონომიკური საქმიანობის შეწყვეტის 

მომენტში. 

• დასაბეგრი პირის დღგ-ის გადამხდელის რეგისტრაციის გაუქმება, თუ მას დღგ-ის 

გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების მომენტში ნაშთად დარჩენილ საქონელზე ან მასზე 

გაწეულ ხარჯზე დღგ სრულად ან ნაწილობრივ აქვს ჩათვლილი. 

დღგ-ით დაბეგვრა ხორციელდება შესაბამისი პირის მიერ დღგ-ის რეგისტრაციის გაუქმების 

მომენტში. 

ზემოთ განხილულ შემთხვევებში დასაბეგრი თანხა არის ამ ან ანალოგიური საქონლის 

საქონლის შესყიდვის ფასი, ან თუ ასეთი არ არსებობს − მისი წარმოების ფასი, რომელიც შესაბამის 

შემთხვევებში დგინდება საქონლის გამოყენების, გასხვისების, და საკუთრების (მფლობელობაში 

დარჩენის) ან დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების მომენტში; 

დღგ-ის ჩათვლის წინაპირობაა  საქონლის/მომსახურების გამოყენების მიზნობრიობა ან 

გამოყენება დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციებში.  

მაგალითი. ა(ა)იპ-მა ააშენა შენობა, რომლის მშენებლობის ღირებულებაა 150 000 ლარი. 

მშენებლობის ხარჯებზე, რომელზეც ა(ა)იპ-ს აქვს შესაბამისი ჩათვლის დოკუმენტი, დღგ-ის თანხა 

შეადგენს 5000 ლარს: 

• ა(ა)იპ არ ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას და არ არის დღგ-ის გადამხდელი. ასეთ 

შემთხვევაში ა(ა)იპ არ წარმოადგენს დასაბეგრ პირს. შესაბამისად, ამ ოპერაციაზე ა(ა)იპ-ს არც 

დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება წარმოექმნება, ვერც დღგ-ის ჩათვლას 

განახორციელებს და არც ოპერაციის დღგ-ით დაბეგვრის ვალდებულება აქვს. არ არსებობს არც 

დასაბეგრი პირი და არც დაბეგვრის მომენტი. 

• ა(ა)იპ ახორციელებს დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობას და არ არის დღგ-ის გადამხდელი. 

საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობას არ იყენებს ეკონომიკურ საქმიანობაში. დასაბეგრი 

ოპერაციის ატრიბუტებია ოპერაციის შინაარსი, დაბეგვრის დრო, დასაბეგრი თანხა, ოპერაციის 

განხორციელების ადგილი. რადგან შენობა-ნაგებობის ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენება არ 

დაწყებულა, დასაბეგრ ოპერაციას ადგილი არ აქვს.   შესაბამისად, ამ ოპერაციაზე ა(ა)იპ-ს არც 

დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება წარმოექმნება, ვერც დღგ-ის ჩათვლას 

განახორციელებს და ოპერაციის არც დღგ-ით დაბეგვრის ვალდებულება აქვს. არ არსებობს არც 

დასაბეგრი პირი და არც დაბეგვრის მომენტი. 

• ა(ა)იპ ახორციელებს დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობას და არ არის დღგ-ის გადამხდელი. 

საკუთარი წარმოების შენობა-ნაგებობას სრულად იყენებს ეკონომიკურ საქმიანობაში. მოცემულ 

შემთხვევაში ეკონომიკური საქმიანობა არის ისეთი საქმიანობა, რომელზეც ა(ა)იპ-ს ჩათვლის 

მიღების უფლება აქვს. 

თუ საქონელი/მომსახურება გამიზნულია ან მას იყენებენ დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის 

განხორციელებისთვის, დასაბეგრ პირს უფლება აქვს, ჩაითვალოს. სსკ-ის 177-ე მუხლის მე-6, მე-

10 ნაწილების და გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ ინსტრუქციის 731 მუხლის 

შესაბამისად, დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის დროს, ძირითად საშუალებებზე 

ჩასათვლელი დღგ-ის თანხა განისაზღვრება საგადასახადო წლების  მიხედვით  ამ  ძირითადი  

საშუალებების  დღგ-ის  გადამხდელად  რეგისტრაციის შემდგომ (რეგისტრაციის საგადასახადო 

წლის ჩათვლით) დასაბეგრ ოპერაციებში  გამოყენების პროპორციულად. ზემოაღნიშნულიდან 

გამომდინარე, დასაბეგრი პირი უფლებამოსილია, ჩაითვალოს დღგ ნაწილობრივ. მაშასადამე, 



48 
 

მოცემული გვაქვს როგორც დასაბეგრი ოპერაცია, ისე დასაბეგრი პირი და დღგ-ის 

გადამხდელად რეგისტრაციის წინაპირობები. პირი უნდა დარეგისტრირდეს დღგ-ის 

გადამხდელად. მან შეიძლება ჩაითვალოს დღგ მშენებლობის ხარჯებზე. მომდევნო 10 წლის 

მანძილზე მიიღებს ჩათვლას გადახდილი თანხის 1/10 წილის სახით (27000/10=2700). 

 

წელი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

დღგ 

დასაბეგრ 

ოპერაციაზე 

27000          

ჩასათვლელი 

დღგ შენობის 

მიწოდება 

განხილვაზე 

2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 

ჩასათვლელი 

დღგ 

მშენებლობის 

ხარჯებზე 

5000          

 

თუ შენობის გამოყენება მომავალში, მაგალითად მე-6 წლიდან, მოხდება ნაწილობრივ 

არაეკონომიკურ საქმიანობაში, მაშინ ჩათვლა განხორციელდება  მთლიან ბრუნვაში ჩათვლას 

დაქვემდებარებული ბრუნვის პროპორციულად. ჩათვლის უფლების მქონე ოპერაციები თუ 

შეადგენს მთლიანი ბრუნვის 30%-ს, მაშინ მე-6 წლიდან ჩასათვლელი თანხა იქნება 810 

(270030%):  

 

წელი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

დღგ 

დასაბეგრ 

ოპერაციაზე 

27000          

ჩასათვლელი 

დღგ შენობის 

მიწოდება 

განხილვაზე 

2700 2700 2700 2700 2700 810 810 810 810 810 

ჩასათვლელი 

დღგ 

მშენებლობის 

ხარჯებზე 

5000          

 

მაგალითად, თუ შენობის გამოყენება მომავალში, მე-6 წლიდან მოხდება ნაწილობრივ 

არაეკონომიკურ საქმიანობაში. ჩათვლის უფლების მქონე ოპერაციები შეადგენს მთლიანი 

ბრუნვის 30% და მე-8 წელს განხორციელდა აქტივის სხვა ა(ა)იპ-ისთვის უსასყიდლოდ 

გადაცემა. გადაცემის მომენტში აქტივის საბაზრო ღირებულებააა 200 000 ლარი.  

რადგან გადაცემის მომენტში დასაბეგრ პირს ამ აქტივზე დღგ სრულად ან ნაწილობრივ აქვს 

ჩათვლილი, ოპერაცია დაიბეგრება დღგ-ით, მაგრამ დასაბეგრი თანხა იქნება  აქტივის შექმნის 
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(წარმოების) ღირებულება33. პირი სრულად მიიღებს ჩათვლას დარჩენილი პერიოდების 

პროპორციულ დღგ-ზე 810 ლარს (2700*30%). 

 

წელი 1 2 3 4 5 6 7 8 

დღგ 

დასაბეგრ 

ოპერაციაზე 

27000       27000 

ჩასათვლელი 

დღგ შენობის 

მიწოდება 

განხილვაზე 

2700 2700 2700 2700 2700 810 810 810 

ჩასათვლელი 

დღგ 

მშენებლობის 

ხარჯებზე 

5000        

 

მაგალითად, თუ მე-6 წლიდან, ა(ა)იპ-მა  გაყიდა აქტივი 200 000 ლარად, მე-6 წელს დასაბეგრი 

თანხა იქნება  აქტივის გაყიდვის ღირებულება 200 000 ლარი და პირი სრულად მიიღებს 

ჩათვლას დარჩენილ პერიოდების პროპორციულ დღგ-ზე 13 500 (5*2700). 

 

წელი 1 2 3 4 5 6 

დღგ 

დასაბეგრ 

ოპერაციაზე 

27000     36000 

ჩასათვლელი 

დღგ შენობის 

მიწოდება 

განხილვაზე 

2700 2700 2700 2700 2700 13500 

ჩასათვლელი 

დღგ 

მშენებლობის 

ხარჯებზე 

5000      

 

4) გრანტის ფარგლებში დღგ-ის ჩათვლა და დაბრუნება 

საქართველოს კანონმდებლობა ერთმანეთისგან განასხვავებს სამ ტერმინს: შეწირულობას, 

შემოწირულებას და გრანტს.  

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი განმარტავს შეწირულობის ცნებას, როგორც ჩუქებას 

განსაზღვრული პირობით ან საერთო-სასარგებლო მიზნით. ჩუქება კი წარმოადგენს ქონების 

უსასყიდლოდ გადაცემას დასაჩუქრებული მხარისათვის მისი თანხმობით. მაშასადამე, 

შეწირულობა ჩუქების ფორმაა, რომელსაც საერთო-სასარგებლო მიზანი აქვს. შეწირულობის მიზანია 

 
33 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 164-ე მუხლის მე-2 ნაწილის  „ა“ ქვეპუნქტი. 
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საზოგადოებრივად სასარგებლო,  ფილანთროპიის და ქველმოქმედების წახალისება. შეწირულობას 

არ ექნება ადგილი, როცა ჩუქებას კერძო ინტერესი აქვს. ამასთან, პირობის არსებობა არ გულისხმობს 

რაიმე ეკვივალენტური სარგებლის მიღებას, არამედ ის გულისხმობს რაღაც მოვლენას, რომელსაც 

შეიძლება დაუკავშირდეს ჩუქება. 

ქონება, არის ყველა ნივთი და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე, რომელთა ფლობაც, 

სარგებლობა და განკარგვა შეუძლიათ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს და რომელთა შეძენაც 

შეიძლება შეუზღუდავად, თუკი ეს აკრძალული არ არის კანონით ან არ ეწინააღმდეგება ზნეობრივ 

ნორმებს. ნივთი შეიძლება იყოს მოძრავი ან უძრავი. არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე არის ის 

მოთხოვნები და უფლებები, რომლებიც შეიძლება გადაეცეს სხვა პირებს, ან გამიზნულია საიმისოდ, 

რომ მათ მფლობელს შეექმნას მატერიალური სარგებელი, ანდა მიენიჭოს უფლება, მოსთხოვოს სხვა 

პირებს რაიმე. ამრიგად, შეწირულობის ცნება მომსახურების უსასყიდლო გადაცემას არ 

გულისხმობს. 

 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი განმარტავს შემოწირულების ცნებას, როგორც 

ორგანიზაციის მიერ უსასყიდლოდ მიღებულ საქონელს/მომსახურებას, მათ შორის ფულად 

სახსრებს. თავის მხრივ, ორგანიზაციები არაკომერციული მიზნით შექმნილი სუბიექტებია. 

„გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მიხედვით, გრანტი არის გრანტის გამცემის 

(დონორის) მიერ გრანტის მიმღებისათვის უსასყიდლოდ გადაცემული მიზნობრივი სახსრები 

ფულადი ან ნატურალური ფორმით, რომლებსაც იყენებენ კონკრეტული ჰუმანური, 

საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევითი, ჯანმრთელობის დაცვის, კულტურული, სპორტული, 

ეკოლოგიური, სასოფლო-სამეურნეო განვითარებისა და სოციალური პროექტების, აგრეთვე 

სახელმწიფოებრივი ან საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროგრამების განხორციელებისათვის. 

ნატურალური ფორმით გადაცემა მოიაზრებს საქონელთან ერთად მომსახურების ცნებასაც.  

შემოწირულება, როგორც ცნება, წარმოადგენს უფრო ფართო ცნებას და მოიცავს, როგორც 

მატერიალური და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის, ისე მომსახურების და ფულის 

უსასყიდლოდ გადაცემას. ამასთან, გადაცემის მიზნობრიობა პირდაპირ არ არის განსაზღვრული, 

თუმცა შემოწირულების ბენეფიციარის წრის (ორგანიზაცია) განსაზღვრა შემოწირულების 

არაკომერციული მიზნობრიობით გამოყენებაზე მიგვითითებს. შეწირულობა, შემოწირულებისგან 

განსხვავებით, მომსახურების გადაცემას არ გულისხმობს. სხვა მხრივ შინაარსობრივად 

შემოწირულების ცნების იდენტურია. ამ თვალსაზრისით გაუგებარია, თუ რა მიზანს ემსახურება ის 

გარემოება, რომ შეწირულობა არ მოიცავს მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევას.34 გრანტის ცნება 

თავისი შინაარსით შემოწირულების ეკვივალენტურია, თუმცა იგი მიზნობრიობას აკონკრეტებს და, 

აგრეთვე, შემოწირულების ცნებას აფართოებს გრანტის მიმღებების (შემოწირულების პოტენციური 

ბენეფიციარების) ცნებით და ავიწროებს გრანტის გამცემის ცნებით (საქართველოს კომერციული 

იურიდიული პირი ან ფიზიკური პირი არ შეიძლება იყოს გრანტის გამცემი). 

 
34 კანონმდებლობაში ზოგჯერ ვხვდებით განსხვავებას მომსახურების გაწევის და საქონლის გადაცემის  ოპერაციებს შორის 

დაბეგვრის მიზნებისათვის. მაგალითად, 1000 ლარამდე ქონების უსასყიდლოდ გადაცემა, ჩვენი აზრით, არ მოიცავს 

მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევას (საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 154-ე მუხლის პირველი ნაწილის „მ“ 

ქვეპუნქტი); ამგვარი ჩანაწერები წინააღმდეგობრივად აღიქმება, რადგან ზოგ შემთხვევაში არასრულფასოვნად 

გამოიყურება, ხოლო ზოგ შემთხვევაში გაუგებარია საგადასახადო პოლიტიკის მიზანი. 
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გრანტი, როგორც არაკომერციული საზოგადოებრივი ინიციატივის მხარდაჭერის 

ინსტრუმენტი, მიმართულია არასამეწარმეო და არაპოლიტიკური მიზნების მიღწევისაკენ.  თუმცა 

უშვებს გამონაკლისს და გრანტად განიხილავს, მაგალითად, იმ იურიდიული პირისათვის მიცემულ 

სახსრებს, რომელსაც მინიჭებული აქვს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსი „სასოფლო-

სამეურნეო კოოპერატივის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. 

გარდა მიზნობრიობით გათვალისწინებულისა, გრანტი უნდა წარმოადგენდეს კანონის მიერ 

განსაზღვრული სუბიექტის მიერ გაცემულ სახსრებს და კონკრეტული ბენეფიციარი სუბიექტის 

მიერ მიღებულ სახსრებს. გრანტის გაცემის სამართლებრივი საფუძველია წერილობითი 

ხელშეკრულება გრანტის გამცემსა (დონორსა) და გრანტის მიმღებს შორის, აგრეთვე, საერთაშორისო 

სპორტული ორგანიზაციის ოფიციალური წერილობითი გადაწყვეტილება საქართველოს 

სპორტული ფედერაციის ან კლუბისათვის მიზნობრივი დანიშნულების მატერიალური და 

არამატერიალური ფასეულობების (მათ შორის ფულადი სახსრების) გამოყოფის შესახებ. 

ხელშეკრულება უნდა შეიცავდეს გრანტის გაცემის მიზანს, მოცულობას, სახსრების გამოყენების 

კონკრეტულ მიმართულებას, მათი ათვისების ვადებს და იმ ძირითად მოთხოვნებს, რომლებსაც 

გრანტის გამცემი (დონორი) უყენებს გრანტის მიმღებს. 

გრანტის მიმღებ პირებს დღგ-ის ნაწილში აქვთ გარკვეული შეღავათები, რაც გულისხმობს 

გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში საქონლისთვის/მომსახურებისთვის გადახდილი დღგ-ის 

ჩათვლის ან დაბრუნების უფლებას, საგადასახადო ორგანოში საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის ან 

უკუდაბეგვრისას ბიუჯეტში დღგ-ის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენის 

საფუძველზე.  

ამ შემთხვევაში დღგ-ის ჩათვლა ან დაბრუნება ხორციელდება, თუ გრანტის მიმღებმა პირმა 

შესაბამისი დოკუმენტი საგადასახადო ორგანოს წარუდგინა დასაბეგრი ოპერაციის 

განხორციელების თვის დასრულებიდან 3 თვის ვადაში. 

ამრიგად, გრანტის ფარგლებში მოქმედი პირისათვის შესყიდული საქონლისა და 

მომსახურების მიმართ გამოიყენება ტერმინები დაბრუნება და ჩათვლა. ტერმინი „დაბრუნება“ 

გამიჯნულია ჩათვლის ცნებისგან და სსკ-ის 63-ე მუხლის მიხედვით განისაზღვრება, როგორც 

გადახდილ და დარიცხულ საგადასახადო ვალდებულებებს (მათ შორის გადასახადები და 

სანქციები) შორის დადებითი სხვაობა, რომელიც გადამხდელის მოთხოვნის საფუძველზე 

უბრუნდება გადასახადის გადამხდელს ან შემდგომ მას იყენებენ საგადასახადო ვალდებულებების 

დასაფარად. ნებისმიერ შემთხვევაში დაბრუნების წინაპირობაა ზედმეტად გადახდილი თანხის 

აღიარება, რაც ხორციელდება ჩათვლის ან სხვა მექანიზმით. დღგ-ის ჩათვლის უფლება აქვს 

მხოლოდ დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირს, თანაც ის მხოლოდ დასაბეგრი პირის 

უფლებაა, რის წინაპირობაცაა ის, რომ პირი ეწეოდეს ეკონომიკურ საქმიანობას. 

ტექნიკურად გრანტის ფარგლებში დღგ-ის ზედმეტად გადახდილ თანხად აღიარებას 

ჩათვლა ვერ დაერქმევა. რადგან საქმიანობა, გამონაკლისი შემთხვევის გარდა, არ იქნება 

ეკონომიკური საქმიანობა.  მაგრამ, თუ ა(ა)იპ რეგისტრირებული იყო დღგ-ის გადამხდელად  და 

ახორციელებდა დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობას, მაშინ დასაბეგრი პირის ცნება კმაყოფილდება 

და ჩათვლის მიღების წინაპირობებიც არსებობს და მაშინ გრანტის ფარგლებში  დღგ-ის ზედმეტად 

გადახდილ თანხად აღიარებას შეიძლება ჩათვლაც კი ეწოდოს. ერთგვარი წინააღმდეგობრივი და 
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არაერთმნიშვნელოვანი საკითხია, რადგან კანონმდებლობა დღგ-ის ზედმეტად გადახდილ თანხად 

აღიარებას მიჯნავს მისი გამოყენებისაგან, რომელსაც დაბრუნებას უწოდებს.  

ამ შემთხვევაში დღგ-ის ჩათვლის ან დაბრუნების წინაპირობაა გრანტის მიმღები პირის მიერ  

შესაბამისი დოკუმენტის საგადასახადო ორგანოში წარდგენა (საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა ან 

უკუდაბეგვრისას ბიუჯეტში დღგ-ის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი) დასაბეგრი 

ოპერაციის დასრულებიდან 3 თვის ვადაში. 

ამ საკითხს მნიშვნელობა აქვს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 160-ე მუხლის მე-3 

ნაწილის და 1601-ე მუხლის მე-2 ნაწილის გამოყენების თვალსაზრისით. თუ გრანტის ფარგლებში 

დღგ-ის ზედმეტად გადახდილ თანხად აღიარება წარმოადგენს  ჩათვლას, თუნდაც ა(ა)იპ-ის დღგ-

ის გადამხდელად რეგისტრაციის შემთხვევაში, მაშინ პირს შეიძლება წარმოექმნას დღგ-ის 

გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება და დღგ-ის გადახდის ვალდებულება.  მაგალითად, 

ა(ა)იპ ახორციელებს დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობას და არ არის დღგ-ის გადამხდელი. მან 

შენობა-ნაგებობის მშენებლობა განახორციელა გრანტის სახით მიღებული სახსრებით და შენობა-

ნაგებობას სრულად/ნაწილობრივ იყენებს დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობაში. მოცემულ 

შემთხვევაში ა(ა)იპ სრულად დაიბრუნებს35 დღგ-ს და, მიუხედავად იმისა, რომ ადგილი აქვს შენობა-

ნაგებობის ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენების მომენტს, ოპერაცია მაინც არ ჩაითვლება 

დასაბეგრად36. შესაბამისად, ეს ოპერაცია არ გამოიწვევს პირის დღგ-ის გადამხდელად 

რეგისტრაციის ვალდებულებას. თუ გრანტის ფარგლებში დღგ-ის ზედმეტად გადახდილად 

აღიარებას განვიხილავთ ჩათვლად, მაშინ რეალობა იცვლება და, გრანტის მიუხედავად, პირს 

შეიძლება დაუდგეს დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება და დღგ-ის გადახდის 

ვალდებულება.  

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსი ერთმნიშვნელოვნად არ მიჯნავს 

დღგ-ის გრანტის შემთხვევაში ჩათვლის მნიშვნელობას დასაბეგრი პირის (დღგ-ის გადამხდელი 

პირი) შემთხვევაში ჩათვლის უფლებებისაგან. „გრანტების შესახებ“ საქართველოს კანონის ქვეშ 

მოქცეული საქმიანობა არ წარმოადგენს ეკონომიკურ საქმიანობას. შესაბამისად, თუ საგადასახადო 

კოდექსი ჩათვლის მიღებას ეკონომიკურ საქმიანობას უკავშირებს,  გაუგებარი ხდება მისი 

გამოყენება გრანტის კონტექსტში.  შეიძლება დაისვას საკითხი იმგვარად, რომ შინაარსობრივად 

მსგავს ოპერაციას ადგილი არ უნდა ჰქონდეს, რადგან გრანტის მიზანი ძირითადად არასამეწარმეო 

მიზნების მიღწევაა (გამონაკლისია, მაგალითად, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი ან 

„ინოვაციების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ინოვაციური საქმიანობის 

ფარგლებში შესაბამისი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ  გაცემული გრანტი). თუმცა 

საგრანტო პროექტის დასრულების შემდეგ, შესაძლოა, აქტივი დარჩეს ა(ა)იპ-ის საკუთრებაში 

(საგრანტო ხელშეკრულებაში დათქმული პირობის ან შემდგომ შეთანხმებული პირობის მიხედვით), 

რის შემდეგაც, შესაძლოა, მოხდეს აქტივის დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობაში  და, 

იმავდროულად, სხვა არაეკონომიკურ საქმიანობაში მისი გამოყენება. ამ გარემოებამ კი შესაძლოა, 

წარმოშვას აზრი ოპერაციის დაბეგვრასთან დაკავშირებით, რადგან არაეკონომიკური საქმიანობის 

ფარგლებში (ა(ა)იპ ახორციელებს საქმიანობას საკუთარი წესდებით განსაზღვრული მიზნებით ან 

საქველმოქმედო საქმიანობის ფარგლებში) ა(ა)იპ ვერ მიიღებს ჩათვლას. არსებული პრაქტიკით, 

 
35 დაბრუნების ნაცვლად შეიძლება ტერმინი ჩათვლაც გამოვიყენოთ. თუმცა დაბრუნებას აქ ჩათვლის ტერმინისგან 

განსასხვავებლად ვიყენებთ. 
36 რადგან პირი გრანტის ფარგლებში შესყიდულ აქტივზე ვერ მიიღებდა ჩათვლას. 
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ა(ა)იპ-ის მიერ გრანტის სახსრებით ძირითადი საშუალების რემონტი ან წარმოება არ განიხილება 

დასაბეგრ ოპერაციად, მიუხედავად იმისა, ა(ა)იპ იყენებს ან მომავალში გამოიყენებს თუ არა ამ 

აქტივს დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობაში. გრანტის მიღების მიზანია გარკვეული 

საზოგადოებრივი საქმიანობის მხარდაჭერა, რომელიც არ სრულდება გრანტის ხელშეკრულების 

ამოწურვით. გრანტის ხელშეკრულების პირობა არ წარმოადგენს გრანტის სანაცვლოდ კომპენსაციის 

მიღებას, ის გარკვეული არაკომერციული მიზნით სახსრების გამოყენების პირობაა. დამხმარე 

ეკონომიკური საქმიანობის მიზანი არ არის კერძო ინტერესების დაკმაყოფილება, მოგება კვლავ 

არაკომერციულ მიზნებს უნდა მოხმარდეს. ამრიგად, საგრანტო აქტივების გამოყენება ეკონომიკურ 

საქმიანობაში, საგრანტო ხელშეკრულების დასრულების და დონორის მიერ აქტივების გადაცემაზე 

თანხმობის განცხადების შემდეგ დამატებით დღგ-ით დაბეგვრის ობიექტი არ უნდა გახდეს. თუმცა 

ეს საკითხი საგადასახადო კოდექსში ბუნდოვანია და, ამასთან, არ არსებობს არც რაიმე ცნობილი 

პრეცედენტი და არც საგადასახადო ორგანოს რაიმე ოფიციალური პოზიცია. 

5) საერთაშორისო ხელშეკრულების ფარგლებში დღგ-ისგან გათავისუფლება 

სსკ-ის 172-ე მუხლის მე-5 ნაწილის მიხედვით, „დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით 

გათავისუფლებულია საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა ან/და საქონლის იმპორტი, 

თუ აღნიშნული ხორციელდება საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული და ძალაში 

შესული საერთაშორისო ხელშეკრულებების ფარგლებში და ამ ხელშეკრულებების შესაბამისად 

ასეთი საქონლის მიწოდება ან/და მომსახურების გაწევა ან/და საქონლის იმპორტი 

გათავისუფლებულია დღგ-ისგან“. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის N996 ბრძანების 71-ე 

მუხლის შესაბამისად: 

• ამ შეღავათით სარგებლობის მიზნით ხელშეკრულების შესაბამისად განსახორციელებელი 

პროგრამის/პროექტის დამფინანსებელი (დონორი) მხარის მიერ შემოსავლების სამსახურს 

წარედგინება ინფორმაცია პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი/მონაწილე პირების 

შესახებ, ხოლო ცვლილების შემთხვევაში - დაზუსტებული ინფორმაცია. 

• შემოსავლების სამსახური ინფორმაციის მიღებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოფს 

პროგრამის/პროექტის განმახორციელებელი/მონაწილე პირების შესახებ მონაცემების 

საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირთა ერთიან ელექტრონულ რეესტრში (შემდგომში – 

რეესტრი) შეტანას.  

• რეესტრი განთავსებულია საქართველოს შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე. 

• ხელშეკრულების შესაბამისად პროგრამით/პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობის ან/და 

კონტრაქტის ვადაზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში, პროგრამის/პროექტის დამფინანსებელი 

(დონორი) მხარე ან საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირი ვალდებულია, ამის შესახებ 2 

სამუშაო დღის ვადაში აცნობოს შემოსავლების სამსახურს. 

• საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირის მიერ პროგრამის/პროექტის ფარგლებში 

საქონლის მიწოდებისას ან/და მომსახურების გაწევისას, ასევე, ამ პირისათვის საქონლის 

მიწოდებისას ან/და მომსახურების გაწევისას სავალდებულოა საფ-ის გამოწერა, რომელშიც 

დღგ-ის თანხის აღმნიშვნელ სტრიქონზე მიეთითება „0“ (ნული). 

• პროგრამის/პროექტის ფარგლებში საქონლის/მომსახურების შეძენისას საქონლის მიმწოდებელი 

(გამყიდველი) ან/და მომსახურების გამწევი ვალდებულია, გადაამოწმოს რეესტრში პირის 

საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობის უფლება.  
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• საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირს უფლება აქვს, პროგრამის/პროექტის ფარგლებში 

საქონლის/მომსახურების შეძენისას გადახდილი დღგ-ის თანხა საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსის 63-ე მუხლით დადგენილი წესით  დაიბრუნოს ან/და ჩაითვალოს მომავალი 

საგადასახადო ვალდებულებების ანგარიშში. 

ეს რეგულაცია აფართოებს პროექტის განმახორციელებელ პირთა წრეს. მაგალითად, 

პროექტის განმახორციელებელი შეიძლება იყოს როგორც კომერციული, ისე არაკომერციული პირი 

(შპს, სს, ა(ა)იპ). აგრეთვე, შეღავათით სარგებლობის მიზნით განთავისუფლება უშუალოდ პროექტის 

მონაწილე პირებსაც შეეხება. აღსანიშნავია, რომ შეღავათით სარგებლობის მიზნით ინფორმაცია 

პროექტის მონაწილეების და განმახორციელებლების შესახებ  დონორმა  უნდა იყოს წარადგინოს 

საგადასახადო ორგანოში. 

შინაარსობრივად პროექტები შეიძლება იყოს როგორც კომერციული, ისე არაკომერციული 

ხასიათისა, რაც, გრანტისგან განსხვავებით, ამ ინსტრუმენტის უფრო ფართო გამოყენების 

საშუალებას იძლევა. 

საკანონმდებლო მოთხოვნების შესაბამისად გადასახადით დაბეგვრასთან დაკავშირებულ 

საკითხზე საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებულ და ძალაში შესულ საერთაშორისო 

ხელშეკრულებას აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა საქართველოს საგადასახადო კოდექსთან 

მიმართებაში. 

საგადასახადო შეღავათით სარგებლობისათვის ტექნიკურად მიზანშეწონილია, რომ 

პროექტი და შეღავათით მოსარგებლე პროექტის განმახორციელებელი/მონაწილე პირი ასახული 

იყოს სპეციალურ რეესტრში. თუმცა, მიუხედავად იმისა, იქნება თუ არა იგი ასახული რეესტრში, თუ 

საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული და 

ძალაში შესული საერთაშორისო ხელშეკრულების ფარგლებში ხორციელდება, ისიც 

გათავისუფლებული უნდა იყოს დღგ-ისგან. აქვე შევნიშნავთ, რომ რეესტრში ასახვა ნებისმიერ 

შემთხვევაში რეკომენდებულია, რათა ეფექტიანად განხორციელდეს საგადასახადო კოდექსით 

განსაზღვრული ამ შეღავათით სრულად სარგებლობა. 

ზოგიერთი მომსახურების გაწევა პროექტის ფარგლებში შესაძლოა, პროექტის დასრულების 

შემდეგ განხორციელდეს (პროექტის განმახორციელებლის/მონაწილის მიერ საპროექტო 

ვალდებულებების სრულად შესრულება). მაგალითად, ამგვარი მომსახურებაა აუდიტორული 

მომსახურება, რომელიც დონორის მიერ დადებული საგრანტო ხელშეკრულების ნაწილია და 

პროექტის დასრულების შემდეგ ხორციელდება და ექცევა საერთაშორისო ხელშეკრულების 

შესაბამისად გაწეულ მომსახურებაში. 

ძირითადი საერთაშორისო ხელშეკრულებებია: 

• „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას 

შორის ჰუმანიტარული და ტექნიკური ეკონომიკური დახმარების ხელშეწყობისათვის 

თანამშრომლობის თაობაზე“ 1992 წლის 31 ივლისის ხელშეკრულება; 

• „საქართველოს მთავრობასა და ევროპის გაერთიანებათა კომისიას შორის ჩარჩო შეთანხმება“, 

ხელმოწერილი 2007 წლის 18 ივნისს ; 

• „საქართველოსა და შვედეთს შორის განვითარებისათვის თანამშრომლობის ზოგადი წესებისა 

და პირობების შესახებ“ 2006 წლის 13 დეკემბრის შეთანხმება; 
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• „საქართველოს მთავრობასა და გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მთავრობას შორის  

შეთანხმება ტექნიკური თანამშრომლობის შესახებ“, ხელმოწერილი 1998 წლის 11 მაისს; 

• „საქართველოს მთავრობასა და შვეიცარიის კონფედერაციის მთავრობას შორის ტექნიკური, 

ფინანსური და ჰუმანიტარული თანამშრომლობის შესახებ“ 2005 წლის 17 იანვრის 

ხელშეკრულება; 

• „საქართველოსა და ნიდერლანდების სამეფოს შორის ტექნიკური და ფინანსური 

თანამშრომლობის შესახებ“ 1999 წლის 23 ივნისის შეთანხმება; 

• „საქართველოს მთავრობასა და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ლტოლვილთა 

უმაღლეს კომისარს შორის შეთანხმება“, ხელმოწერილი  1996 წლის 11 სექტემბერს;  

• „საქართველოს მთავრობასა და გაერთიანებული ერების ბავშვთა ფონდს შორის შეთანხმება“, 

ხელმოწერილი  1999 წლის 3 დეკემბერს. 

აღსანიშნავია, რომ გარდა დღგ-ისგან გათავისუფლებისა, საერთაშორისო ხელშეკრულებები 

მოიცავს საშემოსავლო გადასახადისაგან გათავისუფლების საკითხებს, რომლებიც შეიძლება 

ეხებოდეს უცხოელ კონტრაქტორებს (მაგ., საქართველოს მთავრობასა და ევროპის გაერთიანებათა 

კომისიას შორის 2007 წლის 18 ივნისს ხელმოწერილი ჩარჩო შეთანხმება), კონკრეტული ქვეყნის 

კონტრაქტორებს (მაგ., შეერთებული შტატების, „საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და 

ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის ჰუმანიტარული და ტექნიკური ეკონომიკური 

დახმარების ხელშეწყობისათვის თანამშრომლობის თაობაზე“ 1992 წლის 31 ივლისის 

ხელშეკრულების“ მიხედვით), აგრეთვე  მხოლოდ პროექტის განმახორციელებელ უცხოელ 

ფიზიკურ პირებს. 

 

2.2. მოგების გადასახადი 

1) ზოგადი ნაწილი 

2017 წლიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორციელდა ფუნდამენტური 

ცვლილებები და შეიცვალა მოგების გადასახადით დაბეგვრის პრინციპები - დაინერგა ე.წ. 

„ესტონური მოდელი“. პირველ ეტაპზე ცვლილება კომერციულ იურიდიულ პირებს შეეხო. 

გამონაკლისს წარმოადგენენ კომერციული ბანკები, საკრედიტო კავშირები, სადაზღვევო 

ორგანიზაციები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და სესხის გამცემი სუბიექტები. მოგების 

გადასახადით დაბეგვრის ობიექტად განისაზღვრა ოპერაციები, რომლებიც საწარმოდან სახსრების 

გადინებასთან ასოცირდება: 

• განაწილებული მოგება; 

• გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც ეკონომიკურ საქმიანობასთან 

დაკავშირებული არ არის; 

• უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა ან/და ფულადი სახსრების 

გადაცემა; 

• ზღვრულ ოდენობაზე მეტი ოდენობით გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯი. 

2019 წლიდან მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი პრინციპი - ე.წ. „ესტონური მოდელი“  შეეხო 

ორგანიზაციებსაც. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 97-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით, 
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განისაზღვრა, რომ ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანიზაციის მოგების 

გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია:  

• გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც არ არის დაკავშირებული ეკონომიკურ 

საქმიანობასთან ან/და არ გამომდინარეობს ამ ორგანიზაციის საქმიანობის მიზნიდან 

(მათ შორის, არ არის დაკავშირებული საქველმოქმედო საქმიანობასთან ან არ 

გამომდინარეობს გრანტის ხელშეკრულების მიზნიდან); 

• უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა ან/და ფულადი სახსრების 

გადაცემა, თუ ეს არ გამომდინარეობს ამ ორგანიზაციის საქმიანობის მიზნიდან; 

• ამ კოდექსით დადგენილ ზღვრულ ოდენობაზე მეტი ოდენობით გაწეული 

წარმომადგენლობითი ხარჯი. 

მოგების გადასახადი, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, საწარმოს 

გადასახადს წარმოადგენს (სსკ-ის 96 მუხლი), ორგანიზაცია კი განიხილება საწარმოდ, თუ ის 

დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობას ახორციელებს ამ საქმიანობის ნაწილში. ცხადია, მოგების 

გადასახადი არ უნდა ეხებოდეს ორგანიზაციებს, რომლებიც ეკონომიკურ საქმიანობას არ ეწევიან. 

აქედან გამომდინარე, სსკ-ის 97-ე მუხლის მე-2 ნაწილის განსაზღვრება „ორგანიზაცია, რომელიც 

ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას“ სამართლიანია. თუმცა საყურადღებოა, რომ გარკვეული 

აქტივობები, შესაძლოა, ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებად იქნეს მიჩნეული, რაც 

შემდგომში ორგანიზაციის საწარმოდ განხილვის საფუძველი და შემდგომ შეიძლება მოგების 

გადასახადით დაბეგვრის წინაპირობა გახდეს. 

ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია „ეკონომიკური საქმიანობის“ განმარტება. საქველმოქმედო 

და რელიგიურ საქმიანობას საგადასახადო კოდექსი ცალსახად არაეკონომიკურ საქმიანობას 

მიაკუთვნებს. თუმცა საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობად რომ იქნეს მიჩნეული იგი კომპენსაციის 

ან შემოსავლის მიღებაზე უნდა იყოს ორიენტირებული, არა აქვს მნიშვნელობა, ოპერაცია 

ფაქტობრივად მომგებიანი იქნება თუ ზარალიანი. ამგვარ მდგომარეობაში დასაბეგრი ოპერაციები, 

რომლებიც განსაზღვრულია სსკ 97-ე მუხლის მე-2 ნაწილით, ორგანიზაციებისათვის შემზღუდველს 

წარმოადგენს და წინააღმდეგობრივია სსკ მე-9 მუხლის და 96-ე მუხლის მოთხოვნებთან 

მიმართებაში, რადგან მოგების გადასახადით დასაბეგრ ოპერაციებზე გადასახადის გადამხდელები 

არიან საწარმოები. შედეგად, ადგილი აქვს დაბეგვრის პრინციპების დისკრიმინაციულ მოქმედებას. 

პრობლემის არსი დასაბეგრი ოპერაციების განსაზღვრაში მდგომარეობს, რომლებიც თავისი 

შინაარსით ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული არ არის.  

გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც არ არის დაკავშირებული ეკონომიკურ 

საქმიანობასთან ან/და არ გამომდინარეობს ამ ორგანიზაციის საქმიანობის მიზნიდან (მათ შორის, არ 

არის დაკავშირებული საქველმოქმედო საქმიანობასთან ან არ გამომდინარეობს გრანტის 

ხელშეკრულების მიზნიდან) – აღნიშნული ოპერაცია, სულ მცირე, ორ კრიტერიუმს უნდა 

აკმაყოფილებდეს, იგი უნდა იყოს არაკომერციული და, ამავდროულად, კერძო და  ორგანიზაციის 

ინტერესებს არ უნდა ემსახურებოდეს. სამოქალაქო კოდექსი და საგადასახადო კოდექსი კრძალავს37 

ა(ა)იპ-ის მიერ ორგანიზაციის მოგების და ქონების ორგანიზაციის მიზნებისგან განსხვავებული 

მიზნით გამოყენებას. გაწეული ხარჯის და სარგებლის ბენეფიციარები შეიძლება იყვნენ ფიზიკური 

 
37 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის  36-ე მუხლი და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის  32-ე მუხლის მე-11  

ნაწილი. 
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და იურიდიული პირები. ფიზიკური პირების შემთხვევაში ამგვარი ხარჯები ან გადახდები 

საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ობიექტებს წარმოადგენს, ხოლო იურიდიული პირების 

შემთხვევაში ამგვარი ოპერაციები ორგანიზაციიდან ქონების გატანის საშუალებაა. ამგვარად, 

ამოსავალი კრიტერიუმია ორგანიზაციის ქონების კერძო ინტერესების შესაბამისად გამოყენება. 

ამგვარი ოპერაციის განხორციელებით აშკარაა, რომ ორგანიზაცია38 ვერ გახდება შემოსავლის ან 

კომპენსაციის მიზნით მოქმედი პირი და ამგვარი ოპერაცია ორგანიზაციას ვერ აქცევს საწარმოდ. 

შესაბამისად, არ იარსებებს დასაბეგრი პირი და არც ამგვარი ოპერაციებიდან მოგების გადასახადის 

გადახდის ვალდებულება. მაგრამ, თუ პირი უკვე ახორციელებს დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობას, 

მაშინ მისთვის ამგვარი ოპერაციები ავტომატურად დასაბეგრი ხდება. ეს დისბალანსს ქმნის 

დაბეგვრის თვალსაზრისით და აჩენს საგადასახადო თვალსაზრისით ოპტიმიზაციის საჭიროებებს, 

კერძოდ, დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობის მქონე ა(ა)იპ-ს შეუძლია, სახსრები გადასცეს 

საქველმოქმედო საქმიანობის ფარგლებში  მოქმედ მოკავშირე ა(ა)იპ-ს, რომელიც დაბეგვრის 

მიზნებისათვის თავისუფლად განკარგავს სახსრებს, რადგან ნებისმიერი გადახდა ან გაწეული 

ხარჯი არ იქნება ა(ა)იპ-ისთვის, როგორც იურიდიული პირისათვის, შემოსავლის ან კომპენსაციის 

მომტანი. 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-9 მუხლის მიხედვით, უსასყიდლოდ საქონლის 

მიწოდება/მომსახურების გაწევა ეკონომიკურ საქმიანობად  ითვლება, თუ იგი განახორციელა  

საწარმომ. ამრიგად, ა(ა)იპ-ის ან სხვა ტიპის ორგანიზაციის მიერ უსასყიდლოდ განხორციელებული 

საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა ან/და ფულადი სახსრების გადაცემა ეკონომიკურ 

საქმიანობად ვერ ჩაითვლება, მიუხედავად იმისა, გამომდინარეობს თუ არა ეს ორგანიზაციის 

საქმიანობის მიზნებიდან. მაშასადამე, თუ ორგანიზაცია ეკონომიკურ საქმიანობას არ ახორციელებს, 

ის საწარმოდ ვერ იქნება განხილული და მოგების გადასახადის გადამხდელიც ვერ იქნება. თუ 

ორგანიზაცია ახორციელებს დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობას, მაშინ, ზემოთ განხილული 

შემთხვევის მსგავსად, თუ უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდება/მომსახურების გაწევა ან/და ფულადი 

სახსრების გადაცემა არ იქნება  დაკავშირებული ორგანიზაციის საქმიანობის მიზნებთან, ოპერაცია 

დაიბეგრება მოგების გადასახადით. 

ა.(ა).ი.პ-ის მიერ საგადასახადო კოდექსით დადგენილ ზღვრულ ოდენობაზე (წინა 

კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლის 1 პროცენტი, ხოლო თუ გაწეული 

ხარჯი აღემატება მიღებულ შემოსავალს − გაწეული ხარჯის 1 პროცენტი. საწარმოს დაფუძნების 

კალენდარულ წელს გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯის ზღვრული ოდენობაა მიმდინარე 

კალენდარული წლის დასრულებამდე გაწეული ხარჯის 1 პროცენტი) მეტი ოდენობით გაწეული 

წარმომადგენლობითი ხარჯის საკითხი. ზემოთ მოცემული მსჯელობიდან გამომდინარე, 

ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობას, დაიბეგრება მოგების 

გადასახადით წარმომადგენლობითი ხარჯების საგადასახადო კოდექსით დადგენილი ზღვრული 

ოდენობისთვის გადაჭარბების შემთხვევაში, ხოლო თუ არ ახორციელებს დამხმარე ეკონომიკურ 

საქმიანობას, მაშინ არ დაიბეგრება, რადგან საკუთრივ წარმომადგენლობითი ხარჯების ზღვრული 

ოდენობისთვის გადაჭარბება ეკონომიკურ საქმიანობას არ წარმოადგენს. 

 ამგვარად, საგადასახადო კოდექსი ერთმანეთისაგან განასხვავებს დამხმარე ეკონომიკური 

საქმიანობის განმახორციელებელ ორგანიზაციებს დანარჩენი ორგანიზაციებისაგან, რომლებიც არ 

 
38 ორგანიზაცია, რომელიც არ ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას. 
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ახორციელებენ დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობას. ორგანიზაციები, რომლებიც არ  ახორციელებენ 

დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობას, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 97-ე მუხლის მე-2 

ნაწილით „დასაბეგრი ოპერაციების“ განხორციელების შემთხვევაში ვერ იქნებიან განხილული 

საწარმოებად და, შესაბამისად, არც მოგების გადასახადის გადახდის ვალდებულება წარმოექმნებათ. 

შესაბამისად,  პირიქით, დანარჩენ ორგანიზაციებს, რომლებიც დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობას 

ახორციელებენ, მსგავს შემთხვევაში მოგების გადასახადის გადახდის ვალდებულება 

წარმოექმნებათ. აღსანიშნავია, რომ დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობა ორგანიზაციების 

მდგრადობის ინსტრუმენტია და მიღებული მოგება კვლავ ორგანიზაციის მიზნებს უნდა 

მოხმარდეს, ანუ დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობა ორგანიზაციების შემოსავლის დამატებითი 

წყაროა.  

 ჰიპოთეზურად კანონმდებელი შეიძლება ორიენტირებული იყოს ერთგვაროვან მიზნებზე. 

თუ კანონი საწარმოს და ორგანიზაციას საქმიანობის ხასიათით განასხვავებს, მაშინ დაბეგვრა უნდა 

უკავშირდებოდეს საწარმოს შემოსავლებს, ანუ დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობისაგან 

გენერირებულ მოგებას და მის გამოყენებას არაეკონომიკური ან/და არა ორგანიზაციის მიზნების 

შესაბამისად. შესაძლებელია, კანონი ორიენტირებული იყოს ორგანიზაციების არაკომერციული 

იდეალისტური მიზნების შესრულების წახალისებაზე, იმისათვის, რომ არ დაზარალდეს 

ორგანიზაციის საზოგადოებრივი მიზნები კერძო ინტერესების სასარგებლოდ. ამ შემთხვევაში 

ერთმანეთისაგან არ უნდა განსხვავდებოდეს ორგანიზაციების დაფინანსების წყაროები ხასიათის 

მიხედვით. ის გარემოება, რომ მოგების გადასახადის გადამხდელია საწარმო, ხოლო ორგანიზაცია 

ეკონომიკური საქმიანობის ნაწილში მოგების გადასახადის გადამხდელის როლში გამოდის, უნდა 

ვივარაუდოთ, რომ პირველთან გვაქვს საქმე. ამ შემთხვევაში გაუგებარი ხდება, არაეკონომიკური 

საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების არამიზნობრივი განკარგვის შემთხვევაში რომელი 

გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი შეიძლება იყოს ამგვარი ოპერაციები. ამრიგად, ეს საკითხი  

საჭიროებს დაზუსტებას  საგადასახადო კანონმდებლობაში. 

2) საგადასახადო შეღავათები შემოწირულებებზე 

საქართველოში არსებული ქველმოქმედების და ფილანთროპიის ხელშეწყობის მექანიზმის 

ფარგლებში შემოტანილია საქველმოქმედო საქმიანობის დეფინიცია. ორგანიზაციას, რომელიც 

დაკავებულია საქველმოქმედო საქმიანობით და აკმაყოფილებს კანონით დადგენილ წინაპირობებს, 

ენიჭება საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსი. 

ამგვარად, საქველმოქმედო ორგანიზაციის მთავარი მახასიათებელია მისი საქმიანობის 

მიზნობრიობა - საქველმოქმედო საქმიანობა. (საქველმოქმედო ორგანიზაცია, შესაძლოა, 

ახორციელებდეს დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობასაც თუ იგი საბოლოოდ ორგანიზაციის 

ძირითად მიზანს - ქველმოქმედებას ემსახურება). 

საქველმოქმედო ორგანიზაციისათვის თანხის გადაცემის წახალისების მიზნით დადგენილია 

გარკვეული მექანიზმი: 

• საწარმოს მიერ საქველმოქმედო ორგანიზაციისთვის თანხის გადარიცხვა ე.წ „ესტონური 

მოდელის“ პირობებში არ ითვლება მოგების განაწილებად და არ იბეგრება მოგების 

გადასახადით. ამ მოდელის პირობებში, საწარმოებისათვის საქართველოს საგადასახადო 

კოდექსში იქნა გათვალისწინებული 98-ე მე-3 პრიმა მუხლის მე-3 ნაწილი, რომლის 

თანახმადაც:  
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„მოგების გადასახადით არ იბეგრება უსასყიდლოდ საქონლის მიწოდების/მომსახურების 

გაწევის ან/და ფულადი სახსრების გადაცემის შემდეგი შემთხვევები: კალენდარული წლის 

განმავლობაში საქველმოქმედო ორგანიზაციისათვის მიცემული შემოწირულება, რომელიც 

მის მიერ წინა კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული წმინდა მოგების 10 პროცენტს 

არ აღემატება“. 

სსკ-ის მე-8 მუხლის 43-ე ნაწილის მიხედვით, წმინდა მოგება წარმოადგენს მოგებას, 

რომელიც შესაძლებელია, განაწილდეს დივიდენდის სახით, საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით.  

მაშასადამე, წმინდა მოგება დაკავშირებულია ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 

სტანდარტების მიხედვით განსაზღვრულ წმინდა მოგებასთან. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 

საწარმო ვერ ისარგებლებს ამ შეღავათით: საკუთარი დაფუძნების წელს, ან, თუ წინა წელი 

დაასრულა ზარალით, მიუხედავად იმისა, რომ, შესაძლოა, ჰქონდეს დადებითი 

გაუნაწილებელი მოგება. 

• მეწარმე ფიზიკური პირები და ის საწარმოები, რომლებიც ესტონური მოდელით არ იბეგრება, 

შემოწირულებას გამოქვითვებში აფიქსირებენ და ამ გზით თავისუფლდებიან საგადასახადო 

ტვირთისაგან. ამგვარ პრინციპს ადგენს საგადასახადო კოდექსის 117-ე მუხლი, რომელიც 

იძლევა საქველმოქმედო ორგანიზაციისათვის გადაცემული თანხის ერთობლივი 

შემოსავლიდან სრულად გამოქვითვის შესაძლებლობას: „ერთობლივი შემოსავლიდან 

გამოიქვითება საწარმოს/მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ საქველმოქმედო 

ორგანიზაციისათვის მიცემული თანხა, აგრეთვე, ერთობლივ შემოსავალში ასახული 

უსასყიდლოდ მიწოდებული საქონლის (გარდა უძრავი ქონებისა)/გაწეული მომსახურების 

საბაზრო ფასი, მაგრამ არაუმეტეს ერთობლივი შემოსავლიდან ამ კოდექსით 

გათვალისწინებული გამოქვითვების (ამ მუხლით გათვალისწინებული გამოქვითვის გარეშე) 

შემდეგ დარჩენილი თანხის 10 პროცენტისა.“ 

• აღსანიშნავია, რომ „დაუბეგრავი შემოწირულება“ კანონმდებლობით შეზღუდულია და 

შეადგენს 10%-ს, რაც იანგარიშება, ე.წ „ესტონური მოდელის“ შემთხვევაში წინა 

კალენდარული წლის წმინდა მოგებიდან, ხოლო მეწარმე, ფიზიკური პირის და სხვა 

საწარმოების შემთხვევაში, მიმდინარე წლის დასაბეგრი ბაზიდან (თავად შემოწირულების 

გამოქვითვის გაუთვალისწინებლად). 

 

 

2.3. საშემოსავლო გადასახადი 

საშემოსავლო გადასახადის თვალსაზრისით კვლევის მიზნებისთვის ყურადღება უნდა 

გამახვილდეს  გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების შემთხვევებზე, კერძოდ, რამდენიმე 

აქტუალურ ასპექტზე. ასეთებია: 

• დაქირავებულისათვის ხელფასის ანაზღაურების დაბეგვრა; 

• მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ფიზიკური პირისათვის, რომელიც არ 

არის რეგისტრირებული ინდივიდუალურ მეწარმედ; 

• ქონების უსასყიდლოდ გადაცემა ფიზიკური პირისათვის, რომელიც არ არის 

რეგისტრირებული ინდივიდუალურ მეწარმედ, გარდა ამავე ფიზიკური პირისთვის 

საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარამდე ღირებულების ქონების 

უსასყიდლოდ გადაცემის შემთხვევისა; 
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• არარეზიდენტი პირისათვის გადახდილი თანხები, რომლებიც ითვლება 

საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად. 

1) დაქირავებულისათვის ხელფასის ანაზღაურების დაბეგვრა 

 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი დაქირავებით მუშაობას განმარტავს, როგორც 

ფიზიკური პირის მიერ ვალდებულების შესრულებას იმ ურთიერთობათა ფარგლებში, რომლებიც 

რეგულირდება საქართველოს ან/და უცხო ქვეყნის შრომის კანონმდებლობით. აგრეთვე, 

დაქირავებით მუშაობად ითვლება ფიზიკური პირის მიერ საწარმოს ან ორგანიზაციის 

ხელმძღვანელად (დირექტორად) ყოფნა ან ხელმძღვანელის (დირექტორის) მოვალეობის 

შესრულება.  

 საქართველოს შრომის კოდექსი კი შრომით ურთიერთობას დასაქმებულის მიერ 

დამსაქმებლისათვის შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე სამუშაოს შესრულებად 

განსაზღვრავს.  

 პრაქტიკაში მხოლოდ ფორმალური მხარე არ არის საკმარისი ურთიერთობების შრომით 

ურთიერთობად ცნობისათვის. პრაქტიკაში „დასაქმებული“ და „სამუშაოს შემსრულებლის“ ცნებები 

ხშირად გამიჯვნას საჭიროებდა. შრომის კოდექსის მიხედვით გარკვეულ შემთხვევაში შრომის 

ხელშეკრულება შეიძლება იყოს ვადიანი, როდესაც არსებობს ობიექტური გარემოება, რომელიც 

ამართლებს შრომითი ხელშეკრულების დადებას განსაზღვრული ვადით. შინაარსობრივად 

შრომითი ურთიერთობა შეიძლება იყოს დაკავშირებული კონკრეტული მოცულობის სამუშაოს 

შესრულებასთან, ან დროებით გარკვეული სამუშაოს შესრულებასთან, ან უწყვეტ და რეგულარულ 

სამუშაოს შესრულებასთან. მთავარი განმასხვავებელი გარემოება „დასაქმებულსა“ და „სამუშაოს 

შემსრულებელს“ შორის არის შრომის დაცვის განსხვავებული სტანდარტი და შრომის პროცესის 

განსხვავებული კონტროლი. შრომის კოდექსი დასაქმებულისა და დამსაქმებლისათვის ადგენს 

შრომითი ხელშეკრულების დადების, შეჩერების და შეწყვეტის მინიმალურ სტანდარტს.  

 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის და საქართველოს შრომის კოდექსის მიხედვით 

დაქირავებით მუშაობის მნიშვნელოვანი პირობაა სამუშაოს შესრულება ანაზღაურების სანაცვლოდ. 

შრომის ანაზღაურება არის ძირითადი ან მინიმალური ანაზღაურება, ან ხელფასი, ან ნებისმიერი 

სხვა ანაზღაურება, რომელიც გადახდილია ფულადი ფორმით ან ნატურით და რომელსაც პირდაპირ 

ან არაპირდაპირ იღებს დასაქმებული დამსაქმებლისგან სამუშაოს შესრულების სანაცვლოდ. 

საგადასახადო კოდექსი ამგვარ ანაზღაურებას ზოგადი ცნებით ხელფასად მოიხსენიებს. ხელფასს კი 

წარმოადგენს დაქირავებით მუშაობის სანაცვლოდ მიღებული ნებისმიერი სარგებელი ან საზღაური. 

ანუ ანაზღაურების ხელფასად კვალიფიკაციისათვის პირი უნდა იყოს შრომით ურთიერთობაში 

დამქირავებელთან, იღებდეს ანაზღაურებას შრომითი ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს 

შესრულებისათვის და მიღებული ანაზღაურება შეიძლება იყოს, როგორც ფულადი, ისე არაფულადი 

ფორმით. 

 საქართველოს შრომის კოდექსი გამოყოფს ურთიერთობის ისეთ ფორმას როგორიცაა 

სტაჟირება.  სტაჟიორი არის ფიზიკური პირი, რომელიც დამსაქმებლისთვის ასრულებს გარკვეულ 

სამუშაოს ანაზღაურების სანაცვლოდ ან მის გარეშე, კვალიფიკაციის ასამაღლებლად, პროფესიული 

ცოდნის, უნარის ან პრაქტიკული გამოცდილების მისაღებად. სტაჟიორი არ არის დასაქმებული, 

თუმცა შეიძლება იქნეს განხილული დაქირავებულად საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, რადგან 

ამ ურთიერთობას ზოგადად აწესრიგებს შრომის კოდექსი და, შესაბამისად, სტაჟიორზე ვრცელდება 
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საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული ის პირობები, რომელიც ეკუთვნის დასაქმებულს. 

სტაჟიორის შრომის გამოყენების თვალსაზრისით შრომის კოდექსი ადგენს გარკვეულ შეზღუდვებს, 

კერძოდ, ანაზღაურების გარეშე სტაჟირების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს, ხოლო 

ანაზღაურებადი სტაჟირების ვადა − 1 წელს. პირს უფლება აქვს, ერთსა და იმავე დამსაქმებელთან 

ანაზღაურების გარეშე სტაჟირება გაიაროს მხოლოდ ერთხელ. 

 საქართველოს  კანონმდებლობა იცნობს მოხალისის ცნებასაც. მოხალისეობრივი 

ურთიერთობები რეგულირდება მოხალისეობის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით. 

მოხალისეობა არ წარმოადგენს  შრომის კოდექსით განსაზღვრულ რაიმე ურთიერთობას, რადგან 

წარმოადგენს  უანგაროდ განხორციელებულ საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობას, კანონით 

განსაზღვრულ კონკრეტულ სფეროებში. შესაბამისად, მოხალისეზე არ ვრცელდება საგადასახადო 

კოდექსით განსაზღვრული პირობები, რომელიც ეკუთვნის დასაქმებულს. შესაბამისად, 

მოხალისეზე გაწეული ხარჯები თავისი შინაარსით ვერ იქნება განხილული ხელფასად, თუ ხარჯები 

არ შეიძენს ანაზღაურების ხასიათს. თუ ხარჯები შეიძენს ანაზღაურების ხასიათს, მაშინ 

ერთმნიშვნელოვანი არ არის მოხალისის დასაქმებულად განხილვა. ამგვარ ურთიერთობაში მყოფი 

პირი შეიძლება განხილულ იქნეს „სამუშაოს შემსრულებლად“, რაც, აგრეთვე, შინაარსობრივად არ 

მისცემს ორგანიზაციას საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული იმ პირობებით სარგებლობის 

შესაძლებლობას, რომელიც ეკუთვნის დასაქმებულს. 

ხელფასი გულისხმობს როგორც უშუალოდ დაქირავებულისათვის თანხის გადახდას, ასევე 

ნატურალური ფორმით ქონების გადაცემას ან მომსახურების გაწევას ან ხარჯების ანაზღაურებას. 

ასეთი ტიპის შემოსავალს საგადასახადო კოდექსში ეწოდება სარგებელი. სარგებლის ღირებულების 

განსაზღვრისას, პირველ რიგში, იგულისხმება მისი წმინდა ღირებულება. ამიტომ მიღებული 

ქონების, ან მომსახურების, ან ანაზღაურებული ხარჯების ღირებულება მცირდება დაქირავებულის 

მიერ სანაცვლოდ ანაზღაურებული თანხით. სარგებლის ღირებულების განსაზღვრის დროს 

გამოიყენება: 

• საბაზრო ფასი - საქონლის/მომსახურების მიწოდებისას (სასყიდლით ან უსასყიდლოდ); 

• კანონმდებლობით დადგენილი ნორმებით განსაზღვრული ღირებულება - ნორმაზე დაბალი  

(20%) განაკვეთით სესხის გაცემისას, ასევე დამქირავებლის ავტომობილის პირადი 

სარგებლობისათვის გამოყენებისას; 

• საბაზრო ღირებულება - საცხოვრებლის სარგებლობაში გადაცემისას (იჯარის წლიური 

ღირებულების პროპორციულად); 

• ფაქტობრივი დანახარჯები - განათლების ხარჯების ანაზღაურებისას, სხვა ხარჯების 

ანაზღაურებისას, ვალის ან ვალდებულების პატიებისას (ვალის ან ვალდებულების თანხა), 

სიცოცხლის, ჯანმრთელობის ან საპენსიო სადაზღვევო პრემიის ან სხვა თანხის 

ანაზღაურებისას (სადაზღვევო პრემია ან სხვა თანხა). 

სარგებლის ღირებულება მოიცავს აქციზს, დამატებული ღირებულების გადასახადს და სხვა 

გადასახადს, რომელიც უნდა გადაიხადოს დაქირავებულმა. ამ თვალსაზრისით აქტუალური 
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საკითხია, მოიცავს თუ არა სარგებელი დღგ-ს და საშემოსავლო გადასახადს. სწორედ ამ კითხვაზე 

სცემს პასუხს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის მე-4 ნაწილი39.  

საშემოსავლო გადასახადი, ისევე, როგორც დღგ-ის ანაზღაურება, უნდა განახორციელოს 

დაქირავებულმა, ეს ნიშნავს, რომ ამგვარი თანხა თუ არ იქნება დაქირავებულის მიერ 

ანაზღაურებული, ჩაითვლება ხარჯის ანაზღაურებად. სსკ-ის 101-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ვ“ 

პუნქტის შესაბამისად ეს თანხებიც განიხილება სარგებლად. 

დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ ორი ასპექტი. 

პირველი, ა(ა)იპ უნდა იყოს დღგ-ის გადამხდელი, იმისათვის, რომ ოპერაცია იყოს დღგ-ით 

დასაბეგრი. მეორე, თუ პირს არა აქვს დღგ-ის ჩათვლა მიღებული საქონელზე, რომელსაც 

უსასყიდლოდ გადასცემს დაქირავებულს, მაშინ ოპერაცია არ იქნება დღგ-ით დასაბეგრი40. ეს პირობა 

არ ვრცელდება მომსახურების გაწევაზე. მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევა ითვლება დღგ-ით 

დასაბეგრ ოპერაციად. ამასთან, უნდა განვასხვაოთ მომსახურების გაწევა ხარჯის ანაზღაურების 

საკითხისაგან. ხარჯის ანაზღაურება წარმოადგენს სხვა პირების მიერ დაქირავებულისათვის 

მომსახურების გაწევას, რა დროსაც ანაზღაურებას უშუალოდ დამქირავებელი ახორციელებს.  ამ 

შემთხვევაში დამქირავებელი მომსახურების მიმწოდებელი არ არის. ზოგ შემთხვევაში 

დოკუმენტურად ხელშეკრულების მხარეს შეიძლება წარმოადგენდეს დამქირავებელი, თუმცა 

რეალურად მომსახურება სრულდებოდეს დაქირავებულისათვის. მაგალითად, განათლების ხარჯის 

ანაზღაურების შემთხვევაში. თუმცა ხელშეკრულება თუ ითვალისწინებს მომსახურების მიმღები 

კონკრეტული ბენეფიციარის საკითხს, ამგვარად ორგანიზებული მომსახურების გაწევა ფორმითაც 

და შინაარსითაც ხარჯების ანაზღაურებად უნდა იქნეს განხილული. ხარჯების ანაზღაურების 

შემთხვევაში, თუ მომსახურების გამწევი რეგისტრირებულია დღგ-ის გადამხდელად და 

მომსახურება წარმოადგენს დღგ-ით დასაბეგრ ოპერაციას, მაშინ ასანაზღაურებელი ხარჯების თანხა 

მოიცავს დღგ-ს. იქიდან გამომდინარე, რომ დამქირავებელი დაქირავებულისათვის ხარჯების 

ანაზღაურებისთვის გადახდილ დღგ-ს არ იყენებს მომსახურების მიწოდებისათვის, მან არც დღგ-ის 

ჩათვლა უნდა განახორციელოს. თუმცა საკითხის ეს უკანასკნელი ინტერპრეტაცია 

ერთმნიშვნელოვანი არ არის, რადგან, თუ შინაარსობრივად ოპერაცია მომსახურების გაწევად (და 

არა ხარჯის ანაზღაურებად) ჩაითვლება, მაშინ ის შეიძლება დაიბეგროს დღგ-ით და დღგ-ის 

ჩათვლაც განახორციელოს. 

მაგალითი 1. ა(ა)იპ-მა შეისყიდა 118 ლარის ღირებულების (დღგ-ის ჩათვლით) საქონელი, 

რომელზეც მიიღო ჩათვლა. ეს საქონელი ა(ა)იპ-მა მიაწოდა დაქირავებულ პირს უსასყიდლოდ. 

ამ შემთხვევაში ოპერაცია არის დღგ-ით დასაბეგრი და დასაბეგრი თანხა იქნება შესყიდვის 

თანხა - 100 ლარი. ამასთან, სარგებლის ღირებულება იქნება 118 ლარი, იქიდან გამომდინარე, რომ  

დაქირავებულმა არ აანაზღაურა საშემოსავლო გადასახადი, აგრეთვე სარგებლის ღირებულება 

იქნება საშემოსავლო გადასახადის თანხა. იმის გამო, რომ დამქირავებლის მიერ ანაზღაურებული 

საშემოსავლო გადასახადის თანხა თავად წარმოადგენს სარგებელს, ისიც დასაბეგრი თანხაა და 

მასზეც წარმოიქმნება საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრის ვალდებულება და ა.შ. უსასრულოდ. 

შედეგად, თუ A-თი აღვნიშნავთ საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდების ღირებულებას, დღგ-ის 

 
39 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101 მუხლის მეოთხე ნაწილით: „ამ მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრული 

თანხა მოიცავს აქციზს, დამატებული ღირებულების გადასახადს და სხვა გადასახადს, რომელიც უნდა გადაიხადოს 

დაქირავებულმა“. 
40 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 160-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი. 
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ჩათვლით საშემოსავლო გადასახადი იქნება A20%, საშემოსავლო გადასახადზე გადასახადი - 

A20% 20%, შემდგომ A20%20%20% და ა.შ. უსასრულოდ. საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც 

ანაზღაურებულ საშემოსავლო გადასახადზე წარმოიქმნება, ქმნის უსასრულო კლებად გეომეტრიულ 

პროგრესიას, რომლის ზღვარიც არის 1/(1-0,2)=1/0,8. ამ გარემოებას მივყავართ ე.წ. „გროსს“ თანხის 

გაანგარიშებამდე. შედეგად, საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი თანხა შეადგენს 118/0,8=147,5 

ლარს, ხოლო საშემოსავლო გადასახადი შეადგენს 147,520%=29,5 ლარს. 

მაგალითი 2. ა(ა)იპ-მა შეისყიდა 118 ლარის ღირებულების (დღგ-ის ჩათვლით) საქონელი, 

რომელზეც მიიღო ჩათვლა. ეს საქონელი ა(ა)იპ-მა მიაწოდა დაქირავებულ პირს. დაქირავებულმა 

პირმა აანაზღაურა საშემოსავლო გადასახადი. 

ამ შემთხვევაში ოპერაცია არის დღგ-ით დასაბეგრი და დასაბეგრი თანხა იქნება შესყიდვის 

თანხა - 100 ლარი. ამასთან, სარგებლის ღირებულება იქნება 118 ლარი. იქიდან გამომდინარე, რომ  

დაქირავებულმა აანაზღაურა საშემოსავლო გადასახადი, ანაზღაურებული და, შესაბამისად, 

გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადის თანხა იქნება 11820%=23,6 ლარი.  

მაგალითი 3. ა(ა)იპ წარმოადგენს დღგ-ის გადამხდელ პირს. ა(ა)იპ-მა შეისყიდა 118 ლარის 

ღირებულების (დღგ-ის ჩათვლით) საქონელი, რომელზეც არ მიიღო ჩათვლა. აღნიშნული საქონელი 

ა(ა)იპ-მა მიაწოდა დაქირავებულ პირს. 

იქიდან გამომდინარე, რომ ა(ა)იპ-ს არ ჰქონდა მიღებული დღგ-ის ჩათვლა მას დღგ-ით 

დასაბეგრი ოპერაცია არ წარმოექმნება და, შესაბამისად, არც სარგებლის ღირებულებაში შევა დღგ-

ის თანხა.  შედეგად, საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი თანხა შეადგენს 100/0,8=125 ლარს, 

ხოლო საშემოსავლო გადასახადი შეადგენს 12520%=25 ლარს. 

მაგალითი 4. ა(ა)იპ წარმოადგენს დღგ-ის გადამხდელ პირს. დაქირავებულმა მიიღო 118 

ლარის (დღგ-ის ჩათვლით) მომსახურება მესამე პირისაგან, ხოლო (მაგალითად, ტრენინგის 

მომსახურება, რომელიც არ არის დაქირავებულის სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული) 

დამქირავებელმა აანაზღაურა თანხა. ანგარიშ-ფაქტურა გამოწერილია ა(ა)იპ-ის სახელზე. 

დაქირავებულისთვის ანაზღაურებული თანხა დღგ-ის ჩათვლით მიიჩნევა სარგებლად. 

რადგან დღგ-ის თანხა მიეკუთვნება ხელფასს (არ იყენებს დღგ-ით ჩათვლის უფლებით ოპერაციაში 

- არ იყენებს მომსახურების მიწოდებისათვის), ა(ა)იპ-მა დღგ-ის ჩათვლაც არ უნდა მიიღოს. 

ოპერაცია არც დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაცია იქნება, რადგან ოპერაცია არის ხარჯის ანაზღაურება და 

არა მომსახურების გაწევა. შედეგად, საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი თანხა შეადგენს 

118/0,8=147,5 ლარს, ხოლო საშემოსავლო გადასახადი შეადგენს 147,520%=29,5 ლარს. 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი განიხილავს ოპერაციებს, რომლებიც არ უნდა 

ჩაითვალოს ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავლად41. ცხადია, ჩნდება აზრი, რომ ხარჯები, 

რომლებიც მოქცეულია ამ მუხლში, წარმოადგენს დასაბეგრ ოპერაციებს, საიდანაც კანონმდებლობა 

გამოყოფს საგადასახადო შეღავათის სახით გარკვეულ ოპერაციებს. თუმცა საგადასახადო კოდექსში 

ის ოპერაციები, რომლებიც ცნობილია დასაბეგრად და შემდგომ კანონმდებლობა მასზე აწესებს 

შეღავათს, ექცევა გადასახადისაგან გათავისუფლების შინაარსში, რომელიც კანონის სტრუქტურის 

სხვა ნაწილია42. იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომლებიც შინაარსობრივად არ წარმოადგენს 

 
41 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის მე-3 ნაწილი. 
42 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 82-ე მუხლი. 
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დასაბეგრ ობიექტს, კანონმდებლობა ცალკე აზუსტებს მსგავს საკითხებს43. ამგვარ  დაზუსტებას ორი 

მიზანი აქვს. პირველი, რომ ორმაგი ინტერპრეტაცია გამოირიცხოს. მეორე, ოპერაციები, რომლებიც 

ფორმით და შინაარსობრივად არ არის დასაბეგრი, გარკვეული ფორმით არ იქცეს დასაბეგრ 

ოპერაციებად. 

ამგვარი ოპერაციები, წარმოადგენს ხარჯს, როგორც დამსაქმებლის, ისე დასაქმებულისათვის 

და დაკავშირებულია სამუშაოს ჯეროვან შესრულებასთან, რომლის პირობების უზრუნველყოფა 

დამსაქმებლის ვალდებულებაა. განვიხილოთ საგადასახადო კოდექსში მოცემული ამგვარი 

ოპერაციების სახეები: 

• დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურება, რომლისთვისაც 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბრძანებით განსაზღვრულია ნორმები. ამ ნორმების 

ფარგლებში ოპერაციები არ იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით -  თავისი შინაარსით 

მივლინებისთვის გაწეული ხარჯები არ წარმოადგენს დაქირავების შედეგად მიღებულ რაიმე 

საზღაურს ან სარგებელს. ამრიგად, ეს ხარჯი დამქირავებლის საქმიანობასთან 

დაკავშირებული ხარჯია, რომელსაც კავშირი არა აქვს ხელფასის სახით მიღებულ 

შემოსავალთან. რადგან საგადასახადო ორგანო მიიჩნევს, რომ მივლინების ინსტრუმენტი 

შეიძლება იქნეს გამოყენებული ხელფასის რაიმე ფორმით გასაცემად, მას დადგენილი აქვს 

გარკვეული შეზღუდვები, რომელთა გამოც მივლინება შეიძლება გასცდეს შინაარსობრივად 

თავის მიზანს და დამქირავებლის ხარჯი იქცეს სარგებლად. 

აქედან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ მივლინების თანხები, რომლებიც აუნაზღაურდებათ 

მოხალისეებს, რომლებიც არ არიან დაქირავებულები, არ შეიძლება იქნეს განხილული 

სარგებლად, რადგან ხარჯის გაწევა ორგანიზაციის (რომელშიც ხორციელდება მოხალისეობა) 

ინტერესია და არ წარმოადგენს სარგებელს, ცხადია, თუ შინაარსობრივად ხარჯი წარმოადგენს 

მივლინებას და არა საქონლის მიწოდებას44, მომსახურების გაწევას ან ხარჯის ანაზღაურებას 

(მივლინების ხარჯი არის ორგანიზაციის ხარჯი და არა მივლინებული პირისა. ამასთან, ამ 

ტიპის ხარჯი შინაარსობრივად არ უნდა სცდებოდეს გონივრულობის საზღვრებს). 

• წარმომადგენლობითი ხარჯების ანაზღაურება - წარმომადგენლობითი ხარჯები 

ერთმნიშვნელოვნად დამქირავებლის ხარჯია და მას სარგებელთან კავშირი არა აქვს. ეს ჩანს 

თავად წარმომადგენლობით ხარჯების განმარტებიდან, რომლის მიხედვითაც  ეს არის 

ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში გაწეული ხარჯი45. აქ გასათვალისწინებელია 

რამდენიმე გარემოება. პირველი, ვინ შეიძლება იყოს „სტუმარი“ იმისათვის, რომ ხარჯს 

დაერქვას წარმომადგენლობითი? მეორე, ვის შეიძლება ჩაეთვალოს სარგებლად 

წარმომადგენლობითი ხარჯი? არაეკონომიკურ საქმიანობაში გაწეულ ხარჯებს, რომლის 

მიზანიც არის არაკომერციული იურიდიული პირის საქმიანობის განვითარება და 

ხელშეწყობა, წარმოადგენს თუ არა წარმომადგენლობით ხარჯს? 

იქიდან გამომდინარე, რომ წარმომადგენლობითი ხარჯი უნდა უკავშირდებოდეს საწარმოს 

ეკონომიკურ საქმიანობას და წარმომადგენლობა ნიშნავს ხარჯის გამწევი პირისაგან 

განსხვავებულ სხვა ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს, შესაბამისად  სტუმარი შეიძლება იყოს სხვა 

იურიდიული პირის წარმომადგენელი  ან არადაქირავებული ფიზიკური პირი. საკუთარი 

 
43 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის მე-3 ნაწილი. 
44 თუ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-9 ნაწილის მიხედვით ოპერაცია შინაარსის 

გათვალისწინებით არ წარმოადგენს მივლინებას. 
45 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის 33-ე ნაწილი. 
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დაქირავებული პირებისათვის გამართული ღონისძიება წარმომადგენლობით ხარჯად არ 

უნდა ჩაითვალოს. მასპინძელი ორგანიზაციის დაქირავებული პირები, რომლებიც 

მონაწილეობენ  ასეთ ღონისძიებებში არ უნდა იყვნენ დაბეგვრის სუბიექტები. სწორედ ამ 

გარემოებას აზუსტებს ეს ჩანაწერი. მიუხედავად, იმისა, რომ წარმომადგენლობითი ხარჯები 

განმარტებულია როგორც პირის ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული ხარჯი, 

არაკომერციული იურიდიული პირებისათვის ხარჯი, რომელიც წარმოადგენს ამ პირის ხარჯს 

და დაკავშირებულია მისი მიზნების მიღწევასთან46, თუნდაც ეს იყოს რაიმე ღონისძიება 

პარტნიორ ორგანიზაციებთან, არ შეიძლება რამენაირად იქნეს განხილული რომელიმე 

დაქირავებულის სარგებლად, რადგანაც ის სარგებლის ზოგად პრინციპებს არ აკმაყოფილებს. 

ამ თვალსაზრისით შეიძლება საყურადღებო იყოს საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-9 

ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი, რომლის მიხედვითაც საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, 

სამეურნეო ოპერაციის ფორმისა და შინაარსის გათვალისწინებით შეცვალოს მისი 

კვალიფიკაცია, თუ ოპერაციის ფორმა არ შეესაბამება მის შინაარსს. ამრიგად, შესაძლოა, 

საგადასახადო ორგანომ ზოგად კრიტერიუმად გამოიყენოს წარმომადგენლობითი ხარჯების 

განმარტება არაკომერციული საქმიანობის ფარგლებში გაწეული მსგავსი ხარჯების მიმართაც. 

• დამქირავებლის მიერ დაქირავებულის ტრანსპორტით, კვებით და საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფა, რომელიც ნაკარნახევია დამქირავებლის მიერ სამუშო პირობების შექმნით, 

რათა დაქირავებულებმა ჯეროვნად შეასრულონ სამუშაო, ცხადია, წარმოადგენს 

დამქირავებლის ხარჯს და არა დაქირავებულის სარგებელს, მით უფრო, თუ შრომითი 

ხელშეკრულების მიხედვით შრომის ანაზღაურება არ ითვალისწინებს დაქირავებულისათვის 

ამგვარი ხარჯების ანაზღაურებას, რაც შეიძლება იქცეს შეთანხმების საგნად და არა 

აუცილებელ წესად. ამ თვალსაზრისითაც ფაქტობრივ გარემოებებს დიდი მნიშვნელობა 

ენიჭება, რათა შეფასებულ იქნეს ის პირობები, რომლებიც ობიექტურად განაპირობებს 

დამქირავებლის მხრიდან დამატებით ამგვარი ხარჯების გაწევას. 

მაგალითად, როცა დაქირავებული საკუთარი მოვალეობის შესრულების დროს ხარჯავს 

დამქირავებლის მიერ შესყიდულ სხვადასხვა მცირეფასიან საქონელს/მომსახურებას 

(საკანცელარიო საქონელს, ჰიგიენის საქონელს, მივლინების დროს სატრანსპორტო 

მომსახურებას, მივლინების დროს სასტუმროს მომსახურებას და სხვ.), ამგვარი ხარჯები, 

ცხადია, წარმოადგენს დამქირავებლის ინტერესის ხარჯებს და არა დაქირავებულის. სხვა 

საკითხია, თუ ასეთი ხარჯები შინაარსობრივად არ შეესაბამება მათ ფორმალურ სახეს 

(მაგალითად,თუ სცდება გონივრულობის ფარგლებს). 

ცალკე განხილვის საგანია „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულის სახელით და მის სასარგებლოდ საპენსიო 

ანგარიშზე განხორციელებული საპენსიო შენატანები, რომელიც არ განიხილება ხელფასის სახის 

განაცემად.  „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, „დასაქმებული“ 

უფრო ფართო ცნებაა და დამატებით მოიაზრებს  საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობით 

რეგულირებული ურთიერთობის ფარგლებში მოქცეულ პირებსაც.  

ხელფასის გაცემისას დამსაქმებელი მონაწილე დასაქმებულის ინდივიდუალურ საპენსიო 

ანგარიშზე ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ახორციელებს საპენსიო შენატანს, 

დასაქმებულისათვის მისაცემი დასაბეგრი ხელფასის 2 პროცენტის ოდენობით. დამსაქმებელი, 

 
46 იგულისხმება არაეკონომიკური ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) ხასიათის მიზნები. 
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მონაწილე დასაქმებულის სახელით, დასაქმებულის ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე 

ელექტრონული სისტემის მეშვეობით ახორციელებს საპენსიო შენატანს,  დასაქმებულისათვის  

მისაცემი დასაბეგრი ხელფასის 2 პროცენტის ოდენობით. 

მთლიანი დაბეგვრის ზოგადი სისტემა წარმოდგენილია  შემდეგი სქემით. მაგალითად, 

დასაქმებულის მიერ ხელზე მისაღები თანხა შეადგენს 1000 ლარს: 

საპენსიო შენატანი დასაქმებულის სასარგებლოდ - 25,51 

საპენსიო შენატანი დასაქმებულის სახელით - 25,51=1250/0,982% 

საშემოსავლო გადასახადი  - 250=1000/0,8×20% 

ხელზე მისაღები თანხა - 

დარიცხული თანხა 1275-51(1000+250+25,51) 

 

უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობს გარკვეული კოლიზია საქართველოს საგადასახადო კოდექსსა 

და „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონს შორის. თუ საგადასახადო კოდექსის 101-

ე მუხლის მიხედვით განისაზღვრება დასაბეგრი ხელფასი47, მაშინ საპენსიო შენატანები ხელფასის 

სახით მიღებულ შემოსავალში არ უნდა შედიოდეს და არც დეკლარაციაში აისახებოდეს, როგორც 

განაცემის ოდენობა48. სინამდვილეში, ხშირად, დამკვიდრებული პრაქტიკით, დეკლარაციის 

შევსების დროს დასაქმებულის სასარგებლოდ განხორციელებული საპენსიო შენატანი არ შედის 

ხელფასის სახით მიღებულ შემოსავალში, ხოლო დასაქმებულის სახელით განხორციელებული 

შენატანი აისახება დეკლარაციაში, როგორც საშემოსავლო გადასახადისაგან გათავისუფლებული 

განაცემის ოდენობა. ეს, რომ მართებული იყოს, მაშინ ეს უკანასკნელი ასახული უნდა იყოს 

საშემოსავლო გადასახადისაგან გათავისუფლების მუხლში. 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსით საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციის წარდგენის 

ვალდებულების გარდა გათვალისწინებულია დაქირავებულ პირთა რეესტრის შევსება, რომელიც 

გადასახადის გადამხდელის გვერდზე იწარმოება. 

2) რეზიდენტი ფიზიკური პირისათვის მომსახურების ღირებულების ანაზღაურების დაბეგვრა 

 გარდა საქართველოს შრომის კოდექსით განსაზღვრული ურთიერთობებისა, შეიძლება 

ადგილი ჰქონდეს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით განსაზღვრულ ურთიერთობებს. ამგვარი 

ურთიერთობის ერთ-ერთ ფორმას წარმოადგენს მომსახურების ხელშეკრულების ფარგლებში 

ჩამოყალიბებული ურთიერთობა. საგულისხმოა, რომ მომსახურების ცნება გამიჯნულია საქონლის 

ცნებისაგან და, შესაბამისად, არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის ცნებისაგან. 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 152-ე მუხლის მიხედვით, არამატერიალური 

ქონებრივი სიკეთე არის ის მოთხოვნები და უფლებები, რომლებიც შეიძლება გადაეცეს სხვა პირებს, 

ან გამიზნულია საიმისოდ, რომ მათ მფლობელს შეექმნას მატერიალური სარგებელი, ანდა მიენიჭოს 

უფლება, მოსთხოვოს სხვა პირებს რაიმე. 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 316-ე მუხლი „მოთხოვნას“ განმარტავს, როგორც 

კრედიტორის უფლებამოსილებას, მოსთხოვოს მოვალეს რაიმე მოქმედების შესრულება. ასევე, 128-

 
47 „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ჰ“ ქვეპუნქტი. 
48 საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაციის დანართი „ა“. 
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ე  მუხლში მოცემულია „მოთხოვნის უფლების“ ცნება, როგორც სხვა პირისაგან რაიმე მოქმედების 

შესრულების ან მოქმედებისაგან თავის შეკავების უფლება. უფლებების ცნება კი მოიცავს, როგორც 

სანივთო უფლებას, ისე არამატერიალურ ქონებრივ უფლებებს, წილებს და აქციებს. 

 ამრიგად, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის49 მიხედვით მომსახურება არ მოიცავს 

არამატერიალური ქონებრივ სიკეთეს და ამ ცნებების დაბეგვრის მიზნებისათვის გაიგივება 

არამართლზომიერად მიგვაჩნია. 

ა(ა)იპ-ისთვის ფიზიკური პირის მიერ მომსახურების გაწევის შემთხვევაში, თუ ფიზიკური 

პირი არ არის რეგისტრირებული ინდივიდუალურ მეწარმედ, გადასახადის დაკავების 

ვალდებულება გადადის დამკვეთზე. ამ თვალსაზრისით ერთმანეთისაგან უნდა განვასხვაოთ 

მომსახურების მიწოდებით მიღებული შემოსავალი დამკვეთის ხარჯებისაგან, რომელიც გაწეულია 

ამ მომსახურების უზრუნველსაყოფად. ხარჯები, რომლებიც საჭიროა მომსახურების 

უზრუნველსაყოფად, შესაძლოა იტვირთოს, როგორც დამკვეთმა, ისე შემსრულებელმა. ცალსახაა, 

რომ ამგვარი ხარჯი შინაარსობრივად არ წარმოადგენს შემსრულებლისთვის რაიმე შემოსავალს და 

ამგვარი ხარჯის გაწევა დამკვეთის ინტერესს წარმოადგენს. ხელშეკრულების პირობით ამგვარი 

ხარჯების განაწილება შეიძლება ნაკარნახევი იყოს ორივე მხარის რაციონალური ინტერესით, 

მოახდინონ მოგების მაქსიმიზაცია. ამგვარ ხარჯს მიეკუთვნება ისეთი ხარჯები, რომლებიც 

სამუშაოს ჯეროვნად შესრულებისთვის არის აუცილებელი. 

მაგალითად, ა(ა)იპ-ები ხშირად ატარებენ საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებელ  

სხვადასხვა ტრენინგებს, რა დროსაც პროექტში ჩართულები არიან მოწვეული ექსპერტები. ხშირ 

შემთხვევაში ტრენინგის ლოკაციიდან გამომდინარე საჭირო ხდება მოწვეული ექსპერტის 

ტრანსპორტით, კვებით და საცხოვრებლით უზრუნველყოფა. ამასთან, ამგვარი ხარჯის გაწევა 

ექსპერტის მხრიდან წარმოადგენს არაგონივრულ ხარჯს. ხარჯის ქვეშ იგულისხმება 

დოკუმენტურად დადასტურებული ხარჯები. ექსპერტი რომ ყოფილიყო ინდივიდუალურ 

მეწარმედ რეგისტრირებული, დაბეგვრის მიზნებისათვის ის გამოიქვითავდა მსგავს ხარჯებს 

შემოსავლიდან. ამრიგად, ამგვარი ხარჯი თუ შინაარსობრივად წარმოადგენს საქმიანობასთან 

დაკავშირებულ ხარჯს, ის არ შეიცავს დაბეგვრის რაიმე ობიექტის დაუბეგრავად დარჩენის რისკებს. 

თუმცა, დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით ამგვარი ოპერაციები ხშირად განიხილება დასაბეგრ 

ოპერაციებად, ვინაიდან მას ეძლევა მომსახურების მიწოდების ან შემსრულებლისთვის ხარჯის 

ანაზღაურების ინტერპრეტაცია. საგადასახადო კოდექსის 103-ე მუხლის და 101-ე მუხლის მე-2 

ნაწილის პრინციპების შესაბამისად ეს ხშირად ინტერპრეტირდება სარგებლად. 

 საპენსიო შენატანის მომსახურების გამწევის სასარგებლოდ და მისი სახელით შეტანა 

ხორციელდება პირის მიერ მომსახურების გაწევის შემთხვევაში, თუ ფიზიკური პირი არ არის 

რეგისტრირებული ინდივიდუალურ მეწარმედ. 

 საშემოსავლო გადასახადის სტანდარტული განაკვეთი შეადგენს 20%-ს, თუმცა 

ორგანიზაციის, იურიდიულ პირის ან ფიზიკურ პირისთვის საცხოვრებელი ფართობის 

საცხოვრებელი მიზნით მიქირავების შემთხვევაში ფიზიკური პირის მიერ მიღებული შემოსავალი, 

რომელიც ამ შემოსავლიდან გამოქვითვებს არ ახორციელებს, 5%-ით იბეგრება. მაგალითად, თუ 

 
49 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-13 მუხლის პირველი ნაწილით „საქონელი არის მატერიალური ან 

არამატერიალური ქონება, მათ შორის, ელექტრო- და თბოენერგია, გაზი და წყალი“, ხოლო ამავე კოდექსის მე-14 მუხლის 

პირველი ნაწილით „მომსახურებად ითვლება საქმიანობა, რომელიც არ არის საქონლის მიწოდება“. 
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პირი არ არის რეგისტრირებული ინდივიდუალურ მეწარმედ და იგი საცხოვრებელი მიზნით  ფართს 

მიაქირავებს ორგანიზაციას, მაშინ უნდა განხორციელდეს 5% საშემოსავლო გადასახადის დაკავება. 

იმისათვის, რომ პირმა ისარგებლოს 5%-იანი საშემოსავლო გადასახადით,  ხელშეკრულება უნდა 

იყოს რეგისტრირებული საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ პირთა რეესტრში, ეს შეღავათით 

სარგებლობის აუცილებელი წინაპირობაა.   

საპენსიო შენატანი იანგარიშება დასაბეგრი ხელფასიდან, რომელიც მოიაზრებს 

მომსახურების გაწევით მიღებულ შემოსავალსაც, რომელიც იბეგრება გადახდის წყაროსთან. თუმცა 

საპენსიო შენატანის გაანგარიშების ბაზაში არ შედის ისეთი მომსახურებით მიღებული 

შემოსავლები, როგორიცაა  შემოსავლები, რომლებიც,  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 104-ე 

მუხლის შესაბამისად, არ განეკუთვნება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალს, 

როიალტით, ქირით, იჯარით მიღებულ და საინვესტიციო შემოსავალს.  

 აუცილებელია, რომ ერთმანეთისგან განვასხვაოთ ფიზიკური პირის სარგებელი  და 

მომსახურება, რომელიც გაწეულ იქნა აღნიშნული ფიზიკური პირისათვის. შინაარსით ეს ორი 

განსხვავებული ოპერაციაა.  

მაგალითი 1. ა(ა)იპ არ წარმოადგენს დღგ-ის გადამხდელ პირს. ა(ა)იპ-ის დაქირავებულმა 

მიიღო 100 ლარის (საშემოსავლო გადასახადის გარეშე) მომსახურება  (მაგალითად, ტრენინგის 

მომსახურება, რომელიც არ არის დაქირავებულის სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული) 

მესამე პირისაგან, რომელიც არ არის რეგისტრირებული ინდივიდუალურ მეწარმედ. ხოლო 

დამქირავებელმა ა(ა)იპ-მა აანაზღაურა საშემოსავლო გადასახადის თანხა. ხელშეკრულება 

შედგენილია ა(ა)იპ-სა და მომსახურების გამწევ ფიზიკურ პირს შორის. მომსახურების გამწევი 

ფიზიკური პირი და დაქირავებული ჩართულია საპენსიო სისტემაში. 

მოცემულ შემთხვევაში გადასახადის დაკავება უნდა განხორციელდეს, როგორც 

მომსახურების გამწევი ფიზიკური პირის, ისე დაქირავებულისთვის. მომსახურების გაწევასთან 

დაკავშირებული საშემოსავლო გადასახადი იქნება 25 ლარი (100/0,8×20%), სრული საპენსიო 

შენატანი 5,1 ლარი (100/0,8/0,98×2%×2). შესაბამისად, მომსახურების ღირებულება შეადგენს 127,5 

ლარს (100/0,8/0,98), რაც წარმოადგენს აგრეთვე სარგებლის ღირებულებას.  

თუ დაქირავებული არ ანაზღაურებს მიღებულ სარგებელზე საშემოსავლო გადასახადს, მაშინ 

დაქირავებულისათვის სარგებლის სრული ღირებულება იქნება 159,38 ლარი (127,5/0,8), ხოლო 

საშემოსავლო გადასახადი სარგებელზე იქნება 31,88 ლარი (159,38×20%), სრული საპენსიო შენატანი 

6,5 ლარი (127,5/0,8/0,98×2%×2). ჯამურად, საშემოსავლო გადასახადი შეადგენს  56,88 ლარს 

(25+31,88). 

მაგალითი 2. ა(ა)იპ არ წარმოადგენს დღგ-ის გადამხდელ პირს. დაქირავებულმა მიიღო 100 

ლარის (საშემოსავლო გადასახადის გარეშე) მომსახურება (მაგალითად, დაქირავებულის 

უზრუნველყოფა საცხოვრებელი ფართით) მესამე პირისაგან, რომელიც არ არის რეგისტრირებული 

ინდივიდუალურ მეწარმედ, ხოლო დამქირავებელმა აანაზღაურა თანხა. ხელშეკრულება 

შედგენილია ა(ა)იპ-სა და მომსახურების გამწევ ფიზიკურ პირს შორის. მომსახურების გამწევი 

ფიზიკური პირი და დაქირავებული ჩართულია საპენსიო სისტემაში. აგრეთვე, მომსახურების 

გამწევი ფიზიკური პირი რეგისტრირებულია საცხოვრებელი ფართობის გამქირავებელ პირთა 

რეესტრში. 
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მოცემულ შემთხვევაში გადასახადის დაკავება უნდა განხორციელდეს, როგორც 

მომსახურების გამწევი ფიზიკური პირის, ისე დაქირავებულისთვის. მომსახურების გაწევასთან 

დაკავშირებული საშემოსავლო გადასახადი იქნება 5,26 ლარი (100/0,95×5%), საპენსიო შენატანის 

ვალდებულება არ წარმოიქმნება. შესაბამისად, მომსახურების ღირებულება შეადგენს 105,26 ლარს 

(100/0,95), რაც წარმოადგენს აგრეთვე სარგებლის ღირებულებას. თუ დაქირავებული არ 

ანაზღაურებს მიღებულ სარგებელზე საშემოსავლო გადასახადს, მაშინ დაქირავებულისათვის 

სარგებლის სრული ღირებულება იქნება 131,58 ლარი (105,26/0,8), ხოლო საშემოსავლო გადასახადი 

სარგებელზე იქნება 26,32 ლარი (131,58×20%), სრული საპენსიო შენატანი 5,37 ლარი 

(105,26/0,8/0,98×2%×2). ჯამურად საშემოსავლო გადასახადი შეადგენს  31,58 ლარს (5,26+26,32). 

3) ფიზიკური პირისათვის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემა 

 ფიზიკური პირისთვის ქონების უსასყიდლო გადაცემა სარგებლის კატეგორიაში ექცევა და 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 103-ე და 101-ე მუხლების მიხედვით წარმოადგენს 

ფიზიკური პირისთვის მიღებულ შემოსავალს. ამ შემთხვევაში, თუ ფიზიკური პირი არ არის 

რეგისტრირებული ინდივიდუალურ მეწარმედ, გადასახადის დაკავების ვალდებულება 

წარმოექმნება ორგანიზაციას. 

 საგადასახადო კოდექსის 154-ე მუხლის პირველი ნაწილის „მ“ ქვეპუნქტის თანახმად, 

ფიზიკური პირისთვის საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 ლარამდე ღირებულების ქონების 

უსასყიდლოდ გადაცემის შემთხვევაში გადასახადის დაკავების ვალდებულება არ წარმოიქმნება50. 

 საგადასახადო კოდექსის 82-ე მუხლის პირველი ნაწილის „თ“ ქვეპუნქტის მიხედვით 

საშემოსავლო გადასახადისაგან გათავისუფლებულია საგადასახადო წლის განმავლობაში 1000 

ლარამდე ჩუქებით მიღებული ქონების ღირებულება, გარდა დაქირავებულის მიერ 

დამქირავებლისაგან ჩუქებით მიღებული ქონების ღირებულებისა.  

ამასთან, საგადასახადო კოდექსის მიხედვით მომსახურება არ გულისხმობს 

არამატერიალური ქონებრივი51 სიკეთის გადაცემას და ამ ცნებების დაბეგვრის მიზნებისათვის 

გაიგივება არამართლზომიერია. 

ამ საკითხის გადაჭრას შემდეგი პრაქტიკული შინაარსი აქვს. უნდა გადაიჭრას ორი საკითხი: 

1) თუ მომსახურება უსასყიდლოდ გაეწევა ფიზიკური პირს, რომელიც არ არის რეგისტრირებული 

ინდივიდუალურ მეწარმედ, რომელმა პირმა უნდა მოახდინოს გადასახადის დეკლარირება და 

გადახდა. 2) თუ ფიზიკურმა პირმა, რომელიც არ არის რეგისტრირებული ინდივიდუალურ 

მეწარმედ და მიიღო ჯამურად წლის მანძილზე 1000 ლარზე მეტი ქონება ჩუქების სახით, თუმცა არა 

ერთი ორგანიზაციისგან, რომელმა პირმა და როგორ უნდა მოახდინოს გადასახადის დეკლარირება 

და გადახდა. 

ფიზიკური პირისთვის მომსახურების უსასყიდლო გაწევა სარგებლის კატეგორიაში ექცევა 

და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 103-ე და 101-ე მუხლების მიხედვით წარმოადგენს 

ფიზიკური პირის მიღებულ შემოსავალს. ამ შემთხვევაში, თუ ფიზიკური პირი არ არის 

 
50 საგადასახადო აგენტის მიერ გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების წესს ადგენს საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრი, თუმცა შევნიშნავთ, რომ ეს წესი ჯერ არ დადგენილა. ამ წესის დადგენა სრულად მოჰფენდა ნათელს 1000 

ლარამდე ღირებულების ქონების უსასყიდლოდ გადაცემასთან დაკვშირებულ  დაბეგვრის საკითხებს. 
51 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 152-ე მუხლი. 
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რეგისტრირებული ინდივიდუალურ მეწარმედ, გადასახადის დაკავების ვალდებულება არ 

წარმოექმნება ორგანიზაციას. ფიზიკური პირი უნდა დადგეს გადასახადის გადამხდელად და 

მოახდინოს საშემოსავლო გადასახადის დეკლარირება. ასეთ შემთხვევაში არა აქვს მნიშვნელობა, 

მომსახურების ღირებულება 1000 ლარზე მეტი იქნება თუ ნაკლები. 

თუ ორგანიზაციამ ფიზიკურ პირს უსასყიდლოდ საგადასახადო წლის განმავლობაში 

გადასცა ქონება (მათ შორის ფულადი სახსრები), მაგალითად, 1500 ლარის ღირებულების სახარატო 

ჩარხი, მაშინ ორგანიზაციამ უნდა შეასრულოს საგადასახადო აგენტის ვალდებულება და დაუკავოს 

საშემოსავლო გადასახადი. საშემოსავლო გადასახადი იქნება 375 ლარი (1500/0,820%). 

თუ ერთმა ორგანიზაციამ ფიზიკურ პირს უსასყიდლოდ გადასცა ქონება (მათ შორის 

ფულადი სახსრები): 500 ლარის ღირებულების ცირკულარული ხერხი და 900 ლარი, მაშინ 

ორგანიზაციამ არ უნდა შეასრულოს საგადასახადო აგენტის ვალდებულება,  რადგან უსასყიდლოდ 

გადაცემული ქონების ღირებულება არ აღემატება 1000 ლარს. ფიზიკური პირი ვალდებულია, 

დადგეს გადასახადის გადამხდელად, წარადგინოს საშემოსავლო გადასახადის შესახებ დეკლარაცია 

და გადაიხადოს კუთვნილი გადასახადი, რადგან მიღებული ქონების ღირებულება ჯამურად 

სცდება 1000 ლარს. საშემოსავლო გადასახადი იქნება 100 ლარი ((1400-1000)/0,820%). 

თუ A ორგანიზაციამ ფიზიკურ პირს უსასყიდლოდ გადასცა ქონება - 500 ლარის 

ღირებულების ცირკულარული ხერხი და 900 ლარი, B ორგანიზაციამ 300 ლარის ღირებულების 

ელექტრობურღი, ხოლო C ორგანიზაციამ 1200 ლარის ღირებულების ფრეზი, მაშინ A და B  

ორგანიზაციებმა არ უნდა შეასრულონ საგადასახადო აგენტის ვალდებულება,  რადგან 

უსასყიდლოდ გადაცემული ქონების ღირებულება არ აღემატება 1000 ლარს. C ორგანიზაციამ უნდა 

შეასრულოს საგადასახადო აგენტის ვალდებულება და დაუკავოს საშემოსავლო გადასახადი. 

საშემოსავლო გადასახადი იქნება 300 ლარი (1200/0,820%).  ფიზიკური პირი ვალდებულია, დადგეს 

გადასახადის გადამხდელად და წარადგინოს დეკლარაცია საშემოსავლო გადასახადის შესახებ  და 

გადაიხადოს კუთვნილი გადასახადი, რადგან ჯამურად მიღებული ქონების ღირებულება სცდება 

1000 ლარს. საშემოსავლო გადასახადი იქნება 175 ლარი ((500+900+300-1000)/0,820%). 

მიუხედავად ზემოთ აღნიშნულისა, სადავოა, წლის მანძილზე 1000 ლარამდე ქონების 

ღირებულების დათვლის დროს კუმულაციური პრინციპით უნდა ვიხელმძღვანელოთ, თუ 

ცალკეული ოპერაციების ღირებულება უნდა აღემატებოდეს 1000 ლარს, იმისათვის რომ 

ორგანიზაციას წარმოექმნას საგადასახადო აგენტის ფუნქციის შესრულების ვალდებულება.  

შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანებით დამტკიცებული სიტუაციური სახელმძღვანელო 

N2419 განმარტავს, რომ ორგანიზაციისთვის საგადასახადო აგენტის ვალდებულების 

წარმოსაქმნელად  ცალკეული ოპერაციების ღირებულება უნდა აღემატებოდეს 1000 ლარს, ხოლო 

საგადასახადო კოდექსის 154-ე მუხლის მუხლის პირველი ნაწილის „მ“ ქვეპუნქტი განსხვავებული 

ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. 

ამასთან ერთად, ხარჯის ანაზღაურება უნდა განვასხვაოთ მომსახურების გაწევისაგან. 

მაგალითად, სასტუმრო მომსახურების გაწევისას ცალსახად იდენტიფიცირდება პირი, რომელიც 

უწევს მომსახურებას (სასტუმრო) და მომსახურების მიმღები (ბენეფიციარი - სტუმარი). 

ორგანიზაციამ ღონისძიებების ფარგლებში შეიძლება შეასრულოს მხოლოდ ორგანიზატორის როლი 

და, ამგვარად, მან ფულადი სახსრები კი არ გადასცეს ბენეფიციარს, არამედ სასტუმროს მომსახურება 

აუნაზღაუროს. ორგანიზაცია არ არის სასტუმროს მომსახურების გამწევი და შინაარსობრივად, 
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ორგანიზაცია ფულად სახსრებს გადასცემს მიზნობრივად, ვალდებულების დასაფინანსებლად. 

თუმცა პრაქტიკაში ამგვარი ოპერაცია მომსახურების გაწევასთან იგივდება, რადგან საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით მომსახურების გაწევად განიხილება 

პირის მიერ სხვა პირისთვის მისივე ნებით, კომპენსაციის სანაცვლოდ ან უსასყიდლოდ ისეთი 

მოქმედების შესრულება, რომელიც არ არის საქონლის მიწოდება.  

ხშირად ორგანიზაციები ახორციელებენ ღონისძიებებს, რა დროსაც ხორციელდება 

სასტუმროს, ტრანსპორტირების, კვების და სხვა მსგავსი ხარჯების პროექტის ბენეფიციარებისათვის 

ანაზღაურება. ამ შემთხვევაშიც, თუ ეს პროექტის ხარჯია, ცალსახაა, რომ ამგვარი ხარჯი 

შინაარსობრივად არ წარმოადგენს ბენეფიციარისთვის რაიმე შემოსავალს და მისი გაწევა პროექტის 

განმახორციელებლის ინტერესს წარმოადგენს. პროექტის განმახორციელებელი არჩევს მიზნობრივი 

ბენეფიციარების ჯგუფს და პროექტის ან ორგანიზაციის მიზნებიდან გამომდინარე, სხვადასხვა 

საზოგადოებრივ სფეროში მათთვის ატარებს ცნობიერების ამაღლების ღონისძიებას. მაშასადამე, 

ორგანიზაცია მოქმედებს საკუთარი ინტერესების შესაბამისად. ამრიგად, ამ თვალსაზრისით 

მნიშვნელობა აქვს  ორ ფაქტორს: მიიღო თუ არა ბენეფიციარმა ფიზიკურმა პირმა სარგებელი და 

მიღებული სარგებელი ქონების გადაცემას წარმოადგენს თუ მომსახურების გაწევას. თუ საუბარია 

ორგანიზაციის ინტერესზე, მაშინ  საერთოდ არ დგება ბენეფიციარი ფიზიკური პირის სარგებლის 

მიღების საკითხი და ეს ოპერაცია არ არის დასაბეგრი არც ფიზიკური პირის მიერ და არც 

ორგანიზაციის მხრიდან წარმოიქმნება გადასახადის დაკავების ვალდებულება. თუ ფიზიკურმა 

პირმა მიიღო სარგებელი და  ეს წარმოადგენს მომსახურების მიღებას, მაშინ უნდა ვიმსჯელოთ, 

მომსახურების მიწოდება გრანტის ფარგლებში განხორციელდა  თუ არა. საგადასახადო კოდექსის 

82-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი ათავისუფლებს გრანტის სახით მიღებულ 

შემოსავალს. ხოლო გრანტი არის გრანტის გამცემის (დონორის) მიერ გრანტის მიმღებისათვის 

უსასყიდლოდ გადაცემული მიზნობრივი სახსრები ფულადი ან ნატურალური ფორმით, რომლებიც 

გამოიყენება კონკრეტული ჰუმანური, საგანმანათლებლო, სამეცნიერო-კვლევითი, ჯანმრთელობის 

დაცვის, კულტურული, სპორტული, ეკოლოგიური, სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და 

სოციალური პროექტების, აგრეთვე სახელმწიფოებრივი ან საზოგადოებრივი მნიშვნელობის 

პროგრამების განხორციელებისათვის. მაშასადამე, ამგვარი ნატურალური ფორმით გაცემული 

სახსრები შინაარსობრივად, შესაძლოა, კვალიფიცირებულ იქნეს გრანტად, თუ ისინი გრანტის 

კანონით განსაზღვრულ მიზნებს ემსახურება. ამასთან, გასათვალისწინებელია ორი ასპექტი: 

პირველი - გრანტის მიმღები ფიზიკური პირი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე და მეორე -  

გრანტის გაცემის სამართლებრივი საფუძველია წერილობითი ხელშეკრულება გრანტის გამცემსა 

(დონორსა) და გრანტის მიმღებს შორის. ხელშეკრულება უნდა შეიცავდეს გრანტის გაცემის მიზანს, 

მოცულობას, სახსრების გამოყენების კონკრეტულ მიმართულებას, მათი ათვისების ვადებს და იმ 

ძირითად მოთხოვნებს, რომლებსაც გრანტის გამცემი (დონორი) უყენებს გრანტის მიმღებს. ამ 

შემთხვევაში გრანტის მიმღები არის პროექტის ბენეფიციარი, რომელიც იღებს გრანტს ნატურალური 

ფორმით. მაშასადამე, ასეთ შემთხვევებში მომსახურება შეიძლება განხილულ იქნეს განაცემად 

გრანტის სახით. თუ მომსახურების გაწევა არ განხორციელდა გრანტის ფარგლებში, მაშინ არ 

არსებობს საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლების სხვა ზოგადი ინსტრუმენტები. ამასთან, 

ბენეფიციარებისათვის გრანტის სახით მიცემული თანხები წინააღმდეგობაში არ უნდა მოდიოდეს 

დონორთან გაფორმებულ ძირითად საგრანტო ხელშეკრულებასთან და მის ბიუჯეტთან. 
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4) არარეზიდენტი პირისათვის გადახდილი თანხები, რომლებიც ითვლება საქართველოში 

არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად 

არარეზიდენტი პირები შეიძლება გვევლინებოდნენ, როგორც პროექტის ბენეფიციარებად, 

ისე მომსახურების გამწევებად ან დაქირავებულებად. 

 თუ არარეზიდენტი ფიზიკური პირები წარმოადგენენ დაქირავებულებს საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის 134-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ოპერაცია 

დასაბეგრია 20%-იანი საშემოსავლო გადასახადით და მისი დაკავება უნდა მოხდეს გადახდის 

წყაროსთან. საგადასახადო კოდექსის 104-ე მუხლის მიხედვით საქართველოში დაქირავებით 

მუშაობა საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალს წარმოადგენს. 

ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია „ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და 

გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმებები“. ამჟამად „ორმაგი დაბეგვრის 

თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ შეთანხმება“ ძალაშია 

57 ქვეყანასთან. საერთაშორისო შეთანხმებების უმეტესობა საშემოსავლო გადასახადით დაბეგვრას 

მიაკუთვნებს იმ ქვეყანას, სადაც ხორციელდება დაქირავებით მუშაობა, რაც იმეორებს საგადასახადო 

კოდექსის 104-ე მუხლში განსაზღვრულ პრინციპის. 

ამასთან, მიუხედავად ზემოთ აღნიშნულისა, არარეზიდენტის მიერ საქართველოში 

განხორციელებული დაქირავებით მუშაობიდან მიღებული ანაზღაურება არ იბეგრება 

საქართველოში და იბეგრება მხოლოდ არარეზიდენტის სახელმწიფოში, თუ სრულდება შემდეგი 

სამი პირობა ერთდროულად:  

• ანაზღაურების  მიმღები  საქართველოში  იმყოფება,  საერთო  ჯამში,  არა  უმეტეს  183  დღისა,  

ნებისმიერი  თორმეტთვიანი  პერიოდის  განმავლობაში,  რომელიც  იწყება ან მთავრდება 

შესაბამისი საგადასახადო წელს, და  

• ანაზღაურება  გაიცემა  დამქირავებლის  მიერ  ან  მისი  სახელით,  რომელიც  არ  წარმოადგენს 

საქართველოს რეზიდენტს, და  

• ანაზღაურებაზე გასაცემ ხარჯებს არ ეწევა მუდმივი დაწესებულება ან  ფიქსირებული ბაზა, 

რომელიც დამქირავებელს აქვს საქართველოში. 

ეს პრობლემა ხშირად წარმოიქმნება ორგანიზაციებში, რომლებიც წარმოადგენენ უცხო 

ქვეყნის ორგანიზაციებს.  რიგ შემთხვევაში ასეთი წარმომადგენლობა არ არის  დამოუკიდებელი 

იურიდიული პირი და რადგან დამქირავებელი არ არის საქართველოს რეზიდენტი იურიდიული 

პირი, შესაძლოა, მას ჰყავდეს თანამშრომელი, რომელიც არა მარტო წარმომადგენლობასთან 

დაკავშირებულ სამუშაოს ასრულებს. ამიტომ შეიძლება  სადავო გახდეს საკითხი, თუ რომელ 

სახელმწიფოში უნდა მოხდეს  ამ პირის საგადასახადო დაბეგვრა.  თუ პირი არარეზიდენტია და, 

ამავდროულად, წლის მანძილზე საქართველოში იმყოფება 183 დღეზე ნაკლები პერიოდის 

განმავლობაში, თანხას არ იცხდის საქართველოში არსებული წარმომადგენლობა და არც ხარჯი 

მიეკუთვნება საქართველოში არსებულ წარმომადგენლობას, მაშინ არარეზიდენტის ხელფასი არ 

იბეგრება საქართველოში. მაგრამ, თუ დარღვეულია ერთი პირობა მაინც, მაგალითად, თუ ხარჯი 

მიეკუთვნება საქართველოში არსებულ წარმომადგენლობას, მაშინ არარეზიდენტისთვის 

მიცემული ამგვარი ხელფასი უნდა დაიბეგროს საქართველოში, როგორც ხელფასი (20%-

საშემოსავლო გადასახადით). 
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არარეზიდენტი პირები (ფიზიკური ან იურიდიული პირი), რომლებიც საქართველოს 

ორგანიზაციას უწევენ მომსახურებას, თუ აკმაყოფილებენ 104-ე მუხლის მოთხოვნებს 

საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალთან დაკავშირებით, იბეგრებიან 

საქართველოში. ერთ-ერთი მთავარი პრინციპი, რომელსაც ეფუძნება 104-ე მუხლი არის 

ტერიტორიული პრინციპი, ანუ ქმედება საქართველოს ტერიტორიაზე უნდა იყოს გაწეული. 

მაგალითად, თუ არარეზიდენტმა პირმა განახორციელა ტექსტის რედაქტირების მომსახურება, რა 

დროსაც ეს მომსახურება არ განხორციელებულა საქართველოში, ან განახორციელა ღონისძიების 

ორგანიზების მომსახურება სხვა ქვეყანაში, ამ ტიპის მომსახურებები არ ჩაითვლება საქართველოში 

არსებული წყაროდან მიღებულ მომსახურებად და არ დაიბეგრება საშემოსავლო გადასახადით. 

ონლაინ ტრენინგები, როცა მომსახურების გამწევი პირი არარეზიდენტი პირია, თუ მას რაიმე 

ხარჯის გაწევა საქართველოში არ უწევს (104-ე მუხლის პირველი ნაწილის „გ.ზ“ პუნქტი), ამ 

მომსახურების გაწევით მიღებული შემოსავალი არ წარმოადგენს საქართველოში არსებული 

წყაროდან მიღებულ შემოსავალს და არ უნდა დაიბეგროს საქართველოში საშემოსავლო 

გადასახადით. პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენების უფლებით სარგებლობისათვის 

გადახდილი საზღაური იბეგრება გადახდის წყაროსთან საშემოსავლო გადასახადის 10%-ით. 

აგრეთვე, ზემოთ განხილულ საკითხებთან მიმართებაში გასათვალისწინებელია დღგ-ის 

უკუდაბეგვრის საკითხები. შესაძლოა, მომსახურება არ იყოს საშემოსავლო გადასახადით 

დასაბეგრი და იყოს უკუდაბეგვრით დღგ-ით დასაბეგრი. ან იყოს საშემოსავლო გადასახადით 

დასაბეგრი და არ იყოს უკუდაბეგვრით დღგ-ით დასაბეგრი. ან იყოს ორივე გადასახადით 

დასაბეგრი. ან არ იყოს საშემოსავლო გადასახადით და უკუდაბეგვრით დღგ-ით  დასაბეგრი.  

მაგალითი 1. თუ საქართველოს ორგანიზაციის მიერ საგანმანათლებლო ღონისძიება 

ხორციელდება საზღვარგარეთ და მომსახურების გამწევი არარეზიდენტი პირია,  ეს მომსახურების 

ღირებულება არ იბეგრება არც დღგ-ით და არც საშემოსავლო გადასახადით. 

მაგალითი 2. თუ საქართველოს ორგანიზაციის მიერ ტარდება ონლაინ ტრენინგი და 

მომსახურების გამწევი  არარეზიდენტი პირია, რომელიც საქართველოში არ სწევს რაიმე ხარჯს. ამ 

მომსახურების ღირებულება არ იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით, თუმცა იბეგრება დღგ-ით 

უკუდაბეგვრის წესით. 

მაგალითი 3. თუ ორგანიზაცია არარეზიდენტ პირს უნაზღაურებს ტრენინგის მომსახურების 

ღირებულებას. პროექტი ხორციელდება USAID-ის გრანტის ფარგლებში. ტრენერი გერმანიის 

რეზიდენტია. ასეთ შემთხვევაში პროექტი გათავისუფლებული იქნება დღგ-ისგან, თუმცა, ვინაიდან 

არარეზიდენტი პირი რომელიც, მომსახურებას უწევს ამ პროექტს, არ არის აშშ-ს რეზიდენტი, მისი 

მომსახურება არ იქნება გათავისუფლებული საშემოსავლო გადასახადისაგან და დაიბეგრება 10%-

იანი საშემოსავლო გადასახადით. 

მაგალითი 4. თუ ორგანიზაცია უნაზღაურებს არარეზიდენტ პირს ტრენინგის მომსახურების 

ღირებულებას,  1000 ლარს (გადასახადების გარეშე). ასეთ შემთხვევაში პირი დაიბეგრება 18%-ით 

დღგ-ით უკუდაბეგვრის წესით და არარეზიდენტი პირის საშემოსავლო გადასახადით 10%-ით. 

კერძოდ, საშემოსავლო გადასახადი 111.11 ლარი (1000/0,9×10%), ხოლო უკუდაბეგვრის წესით, დღგ 

- 200 ლარი (1000/0,9×18%). 

ასევე, უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგიერთ საერთაშორისო ხელშეკრულებაში განხილულია 

დამოუკიდებელი პირადი მომსახურების დაბეგვრის საკითხი. 



74 
 

შემოსავალი,  რომელსაც  იღებს  უცხო  სახელმწიფოს რეზიდენტი პროფესიული  

მომსახურების  ან  დამოუკიდებელი  ხასიათის  მქონე  სხვა  საქმიანობის შედეგად, შეიძლება 

დაიბეგროს მხოლოდ ამ უცხო სახელმწიფოში, თუ ამ პირს საქართველოში თავისი საქმიანობის 

განხორციელების მიზნით არ გააჩნია ფიქსირებული ბაზა. თუ მას ამგვარი ფიქსირებული ბაზა აქვს, 

მაშინ შემოსავალი შეიძლება დაიბეგროს საქართველოში, მაგრამ მხოლოდ იმდენად, რამდენადაც 

ისინი მიეკუთვნება ამ ფიქსირებულ ბაზას.  

ტერმინი „პროფესიული მომსახურება“ მოიცავს: დამოუკიდებელ  სამეცნიერო, 

ლიტერატურულ, აღმზრდელობით ან პედაგოგიურ საქმიანობას, კულტურის სფეროში 

დამოუკიდებელ საქმიანობას, აგრეთვე, ექიმების, სტომატოლოგების, ადვოკატების, ინჟინრების, 

არქიტექტორების, საბუღალტრო სფეროს ექსპერტების და აუდიტორების დამოუკიდებელ 

საქმიანობას. ამრიგად, მსგავსი ტიპის მომსახურებები, თუ ისინი ხორციელდება დისტანციურად, 

საქართველოში რაიმე საქმიანობის ადგილის გამოყენების გარეშე საქართველოში არ იბეგრება. 

საყურადღებოა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც არარეზიდენტების 

დაბეგვრას უკავშირდება. საგადასახადო კოდექსის 104-ე მუხლის პირველი ნაწილის „რ“ 

ქვეპუნქტის მიხედვით, საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად ითვლება  

საქართველოში საქმიანობით მიღებული სხვა შემოსავალი. თუმცა არ არის განმარტებული, რა 

მოიაზრება საქართველოში საქმიანობაში. კანონმდებლობა განმარტავს ეკონომიკურ საქმიანობას, 

საქველმოქმედო საქმიანობას, რელიგიურ საქმიანობას, სამეწარმეო საქმიანობას, არასამეწარმეო 

საქმიანობას და სხვ. ტერმინი საქმიანობა წარმოადგენს  სუბიექტის მიერ განხორციელებულ 

ქმედებებს. მოცემულ შემთხვევაში ამგვარი ქმედებები უნდა განხორციელდეს საქართველოს 

ტერიტორიაზე და მათი შედეგი უნდა იყოს შემოსავალი. მაგალითად, არარეზიდენტმა ფიზიკურმა 

პირმა მიიღო უსასყიდლოდ ფულადი სახსრები საქართველოს რეზიდენტი ორგანიზაციისგან 

განათლების დასაფინანსებლად. ამგვარი შემოსავალი არ წარმოადგენს გრანტს, რადგან პირი არ 

არის საქართველოს მოქალაქე.  ეს  არც საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებული 

შემოსავალია, რადგან შემოსავალი საქართველოში საქმიანობით მიღებული არ არის. ანუ 

მიზეზშედეგობრივად განათლების მიღება არ განაპირობებს ამ შემოსავლის მიღებას. 

შინაარსობრივად ეს არის უსასყიდლოდ, მიზნობრივად გადმოცემული ფულადი სახსრები. 

5) საშემოსავლო გადასახადისაგან გათავისუფლებული ოპერაციები 

 საგადასახადო კოდექსი ითვალისწინებს ფიზიკური პირების მიერ მიღებული გარკვეული 

შემოსავლების გათავისუფლებას საშემოსავლო გადასახადისაგან. ამგვარი ოპერაციები უნდა იყოს 

პირველ რიგში დასაბეგრი ზოგადი პრინციპების მიხედვით და მხოლოდ შემდეგ 

გათავისუფლებული გადასახადისაგან. თუ შემოსავალი გათავისუფლებულია საშემოსავლო 

გადასახადისაგან, ეს ნიშნავს, რომ ორგანიზაციას არა აქვს გადასახადის დაკავების ვალდებულება. 

საგადასახადო კოდექსის 82-ე მუხლი აღწერს გათავისუფლების სხვადასხვა პირობებს. ქვემოთ 

მოცემულია შემთხვევების არასრული ჩამონათვალი და წარმოდგენილია ორგანიზაციებისათვის  

ზოგიერთი აქტუალური შემთხვევა: 

• მიღებული გრანტი; 

• მაგროვებადი და დაბრუნებადი ხასიათის არასახელმწიფო საპენსიო სქემიდან მიღებული 

პენსია განხორციელებული შენატანების ოდენობით; 
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• სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირისგან საქველმოქმედო საქმიანობის ფარგლებში მიღებული სარგებელი; 

• მკურნალობის ან/და სამედიცინო მომსახურების ხარჯების დასაფინანსებლად 

საქველმოქმედო ორგანიზაციისგან მიღებული სარგებელი; 

• დაგროვებითი პენსია განხორციელებული საპენსიო შენატანების და შესაბამისი სარგებლის 

ოდენობით, გარდა „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის მე-

3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა; 

• ოლიმპიურ თამაშებში, საჭადრაკო ოლიმპიადებში, მსოფლიო ან/და ევროპის ჩემპიონატებში, 

ევროპის თამაშებში, მსოფლიოს ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებში ან/და ევროპის 

ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალებში გამარჯვებისათვის ან/და საპრიზო ადგილების 

დაკავებისათვის სპორტსმენებისა და მათი მწვრთნელების, აგრეთვე საქართველოს ნაკრები 

გუნდების საექიმო პერსონალის მიერ მიღებული ფულადი და სხვა სახის ჯილდოები, 

აგრეთვე საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით სპორტის ინდივიდუალურ 

ოლიმპიურ, არაოლიმპიურ და ცალკეულ სათამაშო სახეობებში სპორტსმენებისა და მათი 

მწვრთნელებისათვის, აგრეთვე საექიმო პერსონალისათვის დაწესებული სხვა ფულადი 

პრიზები; 

• რეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ მიღებული შემოსავალი (მათ შორის სარგებელი), 

რომელიც არ განეკუთვნება საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალს; 

• არარეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ ხელფასის სახით მიღებული შემოსავალი, თუ 

დაქირავებით მუშაობა ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიაზე საგადასახადო წლის 

განმავლობაში არა უმეტეს 30 კალენდარული დღისა და შემოსავლის (ხელფასის) 

გადამხდელი არის არარეზიდენტი დამქირავებელი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი 

ხარჯი მიეკუთვნება არარეზიდენტის მუდმივი დაწესებულების ხარჯებს, მიუხედავად 

იმისა, ეს ხარჯი ამ მუდმივი დაწესებულების მიერ არის გადახდილი თუ არა; 

• სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში დადგენილი წესით 

რეგისტრირებული პირის (რომელიც იღებს საარსებო შემწეობას, რაც დასტურდება 

შესაბამისი დოკუმენტაციით), საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში 

დასახიჩრებული პირის, ასევე, ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპული 

პირის ოჯახის წევრის მიერ საქველმოქმედო ორგანიზაციისგან უსასყიდლოდ მიღებული 

ქონების ღირებულება; 

• მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ 

მაღალმთიანი დასახლების საწარმოს სტატუსის ფარგლებში განხორციელებული 

საქმიანობით მიღებული შემოსავალი – შესაბამისი სტატუსის მინიჭებიდან 10 

კალენდარული წლის განმავლობაში (სტატუსის მინიჭების კალენდარული წლის ჩათვლით); 

 

2.4. ქონების  გადასახადი 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, ქონების გადასახადით დაბეგვრის 

ობიექტია ორგანიზაციის ქონება. კერძოდ, ქონების გადამხდელია ორგანიზაცია: 

• მის ბალანსზე  ძირითად საშუალებად ან/და საინვესტიციო ქონებად, 

დაუმონტაჟებელ მოწყობილობებზე, დაუმთავრებელ მშენებლობაზე, აგრეთვე მის 

მიერ ლიზინგით გაცემულ ქონებაზე; 
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• უძრავ ქონებაზე, იახტაზე (კატარღაზე), შვეულმფრენზე, თვითმფრინავსა და სხვა 

სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც სახელშეკრულებო ვალდებულების 

შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში მიღებულია 

(დასაკუთრებულია) ორგანიზაციის მიერ; 

• უძრავ ქონებაზე, იახტაზე (კატარღაზე), შვეულმფრენზე, თვითმფრინავზე და სხვა 

სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც ფულადი ვალდებულების (გარდა სისხლის 

სამართლის და ადმინისტრაციული წესით დაკისრებული სანქციებისა) 

გადახდევინების ფარგლებში აუქციონის, პირდაპირი მიყიდვის ან სხვა წესით 

შეძენილია ორგანიზაციის მიერ. 

ამასთან, ორგანიზაციისათვის ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლებულია 

ორგანიზაციის ქონება, აგრეთვე, ორგანიზაციიისთვის ლიზინგით მიცემული ქონება, გარდა მიწისა 

და ორგანიზაციის მიერ ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებული ქონებისა. 

თუ ორგანიზაცია ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას, მისი ქონებისა და საქმიანობის 

ნაწილი, რომელიც უშუალოდ დაკავშირებულია მის ეკონომიკურ საქმიანობასთან, ითვლება 

საწარმოს ქონებად და საქმიანობად, ხოლო იმ ნაწილში, სადაც ამის გამიჯვნა შეუძლებელია, 

ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებული ქონებისა და საქმიანობის გამოანგარიშების მიზნით 

გამოიყენება ორგანიზაციის მიერ მიღებულ შემოსავალში ეკონომიკური საქმიანობით მიღებული 

შემოსავლის ხვედრითი წილი. 

მიწაზე ქონების გადასახადის გადამხდელია პირი საგადასახადო წლის 1-ელი აპრილის 

მდგომარეობით: 

• მის საკუთრებაში არსებულ მიწაზე; 

• სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწაზე, რომლითაც სარგებლობს ან რომელსაც ფლობს 

იგი; 

• მის მფლობელობაში ან/და სარგებლობაში არსებულ, გარდაცვლილი პირის სახელზე 

რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მიწის ნაკვეთით 

სარგებლობა ხორციელდება იჯარის, ქირის, უზუფრუქტის ან სხვა ამგვარი სახის 

ხელშეკრულების საფუძველზე. 

საწარმოსთვის/ორგანიზაციისთვის ქონების გადასახადის წლიური განაკვეთი 

განისაზღვრება დასაბეგრი ქონების ღირებულების არა უმეტეს 1 პროცენტის ოდენობით. ამ ნაწილის 

მიზნებისათვის დასაბეგრი ქონების ღირებულება არის საშუალო წლიური საბალანსო ნარჩენი 

ღირებულება (გამოიანგარიშება კალენდარული წლის დასაწყისისა და ბოლოსთვის აქტივების 

საშუალო ღირებულების მიხედვით), რომელიც ქვემოთ ჩამოთვლილ შემთხვევებში მხოლოდ უძრავ 

ქონებასთან მიმართებით უნდა გაიზარდოს: 

• 2000 წლამდე მიღებულ აქტივებზე – 3-ჯერ; 

• 2000 წლიდან 2004 წლამდე მიღებულ აქტივებზე – 2-ჯერ; 

• 2004 წელს მიღებულ აქტივებზე – 1.5-ჯერ; 

• იმ აქტივებზე, რომელთა მიღების შესახებ ინფორმაცია არ არსებობს  – 3-ჯერ. 

• ზემოთ განხილული აფასება არ ვრცელდება: 

o საწარმოზე, თუ იგი მის ბალანსზე რიცხულ უძრავ ქონებას გადაფასების მეთოდის 

გამოყენებით აღრიცხავს და აქვს აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება. ამასთანავე, 
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აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ 4 

წლის ვადით; 

o საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ სახელმწიფო საწარმოებზე. 

მაგალითი. ა(ა)იპ ახორციელებს დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობას, კერძოდ, მას იჯარით 

აქვს გაცემული შენობის ნაწილი და აგრეთვე ახორციელებს საკონსულტაციო მომსახურებას. 

გრანტის სახით მიღებული და ათვისებული შემოსავალი შეადგენს  50,000 ლარს, იჯარით გაცემული 

შენობიდან მიღებული შემოსავალი შეადგენს 12,000 ლარის, საკონსულტაციო საქმიანობიდან 

მიღებული შემოსავალი შეადგენს 5,000 ლარს. ორგანიზაციის ბალანსზე აღრიცხულია შენობა, 150 

კვ.მ., რომლის ღირებულებაც წლის დასაწყისში იყო 400,000 ლარი, წლის ბოლოს 380,000 ლარი 

(მიმდინარე ცვეთის და გაუმჯობესებების გათვალისწინებით), ხოლო იჯარით გაცემული ფართი 

შეადგენდა 50 კვ.მ. ორგანიზაციის ბალანსზე აღრიცხულია აგრეთვე  საოფისე ტექნიკა და ავეჯი 

რომლის ღირებულებაც წლის დასაწყისში იყო 50,000 ლარი, ხოლო წლის ბოლოს 40,000 ლარი.  

საოფისე ტექნიკასა და ავეჯში კორპორაციული აქტივის (აქტივს, რომელიც გამოიყენება ყველა 

საქმიანობის მართვაში) ღირებულებაა მთლიანი აქტივის ღირებულების 2/5. 

უძრავი ქონების მიკუთვნება შესაძლებელია იჯარის გაცემით მიღებული შემოსავლისათვის, 

კერძოდ, იჯარით გაცემულია უძრავი ქონების 1/3 წილი (50 კვ.მ./150 კვ.მ.). ხოლო, საკონსულტაციო 

შემოსავალთან მიმართებაში შეუძლებელია გამოყენებული უძრავი ქონების მიკუთვნება 

საკონსულტაციო საქმიანობისათვის. კორპორაციული აქტივის გარდა დარჩენილი საოფისე ტექნიკა 

და ავეჯი სრულად გამოიყენება არაეკონომიკურ საქმიანობაში. უძრავი ქონების საშუალო შეწონილი 

საბალანსო ღირებულება იქნება 390 000 ((400 000 + 380 000)/2), ხოლო საოფისე ტექნიკასა და ავეჯის 

საშუალო შეწონილი საბალანსო ღირებულება იქნება 45 000 ((50 000 + 40 000)/2). 

შინაარსი აღნიშვნა მნიშვნელობა 

სულ უძრავი ქონება A           390,000    

იჯარით გაცემული უძრავი ქონება (1/3) B           130,000    

უძრავი ქონება, რომლის გამიჯვნაც შეუძლებელია 

ეკონომიკური საქმიანობისგან 
C=A-B           260,000    

სულ საოფისე ტექნიკა და ავეჯი D             45,000    

საოფისე ტექნიკა და ავეჯი, რომლის მიკუთვნებაც 

პირდაპირ არის შესაძლებელი ეკონომიკური 

საქმიანობისათვის. 

E - 

საოფისე ტექნიკა და ავეჯი, რომლის მიკუთვნებაც 

პირდაპირ არის შესაძლებელი არაეკონომიკური 

საქმიანობისათვის. 

F 30,000 

საოფისე ტექნიკა და ავეჯი, რომლის გამიჯვნაც  

შეუძლებელია ეკონომიკური საქმიანობისგან. 
G 15,000 

საიჯარო შემოსავლების წილი მთლიან შემოსავლებში H 18% 

საკონსულტაციო შემოსავლების წილი შემოსავლებში I 7% 

ქონების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა J=B+C×I+(G+E)×(H+I)           151,950    

ქონების გადასახადის განაკვეთი K 1% 

ქონების გადასახადი L          1,515.50    
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2.5. არაკომერციული პროექტების თანადაფინანსების საკითხი და მასთან 

დაკავშირებული საგადასახადო პრობლემები 

ა(ა)იპ-ები, საკუთარი საქმიანობის მიზნებიდან გამომდინარე, დაფინანსების სხვადასხვა 

წყაროებს იყენებენ. სექტორის მდგრადი განვითარებისათვის უნდა არსებობდეს დაფინანსების 

სტაბილური წყაროები. თანამედროვე პირობებში სხვადასხვა ტიპის ა(ა)იპ-ები შემოსავლის 

ფორმირებისათვის იყენებენ შემოწირულებებს, საწევრო შენატანებს, გრანტებს, დამხმარე 

ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებულ შემოსავლებს. არაკომერციული პროექტების 

განხორციელების დროს, ხშირია შემთხვევა, როცა პროექტის ბენეფიციარი ახორციელებს 

ნაწილობრივ თანადაფინანსებას. მაგალითად, ამგვარ მდგომარეობას ადგილი აქვს, როცა 

„საქართველოს რესპუბლიკის მთავრობასა და ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას შორის 

ჰუმანიტარული და ტექნიკური ეკონომიკური დახმარების ხელშეწყობისათვის თანამშრომლობის 

თაობაზე“ 1992 წლის 31 ივლისის ხელშეკრულების ან „საქართველოს მთავრობასა და ევროპის 

გაერთიანებათა კომისიას შორის“ 2007 წლის 18 ივნისს ხელმოწერილი ჩარჩო შეთანხმების ან სხვა 

საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე ხორციელდება პროექტი და მოთხოვნილია 

ბენეფიციარის მხრიდან თანადაფინანსება. მსგავს პროექტებში დონორის მიერ დაფინანსებული 

თანხები გათავისუფლებულია დღგ-ისგან. თუმცა საგადასახადო შეღავათი არ შეეხება 

ბენეფიციარების მიერ განხორციელებულ თანადაფინანსებას. გრანტის შესრულებაზე კონტროლის 

მიზნით და დონორის მოთხოვნით გრანტის პროექტის განმახორციელებელი  თავად იძენს აქტივებს  

შემდგომში მისი პროექტის მონაწილისთვის (ბენეფიციარისათვის) გადასაცემად. აქ წარმოიქმნება 

პრობლემა - პროექტის განმახორციელებელი ა(ა)იპ-ის მიერ აქტივების შესყიდვის დროს თანხა 

სრულად უნდა გათავისუფლდეს დღგ-ისგან (დონორის დაფინანსებული წილი და ბენეფიციარის 

დაფინანსებული თანხა) თუ ნაწილობრივ. 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის N996 ბრძანების  71-ე მუხლის მე-5 პუნქტის მიხედვით, 

საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირის მიერ პროგრამის/პროექტის ფარგლებში საქონლის 

მიწოდებისას ან/და მომსახურების გაწევისას, ასევე, ამ პირისათვის საქონლის მიწოდებისას ან/და 

მომსახურების გაწევისას სავალდებულოა საფ-ის გამოწერა, რომელშიც დღგ-ის თანხის აღმნიშვნელ 

სტრიქონზე მიეთითება „0“ (ნული). 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსით, საქართველოს საერთაშორისო შეთანხმებებით და 

საქართველოს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებიდან არ ჩანს, რომ დაფინანსების წყაროების 

მიხედვით უნდა მოხდეს დღგ-ისგან გათავისუფლებული და დასაბეგრი ოპერაციების გამიჯვნა. 

საგადასახადო კოდექსი განსაზღვრავს52 საერთაშორისო ხელშეკრულებების ფარგლებში და ამ 

ხელშეკრულებების შესაბამისად განხორციელებული ოპერაციების გათავისუფლებას, ხოლო 

მინისტრის ბრძანება გათავისუფლებას უკავშირებს პროგრამას/პროექტს, რომელიც უფრო ფართო 

ცნებაა და შეიძლება პროგრამის/პროექტის ბიუჯეტი მოიცავდეს თანადაფინანსებასაც. დღეს 

არაერთგვაროვანი პრაქტიკაა დამკვიდრებული და ორგანიზაციების ნაწილი სრულად მთელ 

პროექტს ათავისუფლებს დღგ-ისგან, ნაწილი კი - მხოლოდ დონორის მიერ დაფინანსებული თანხის 

ნაწილს.  

აღსანიშნავია, რომ პროექტის შესახებ ინფორმაციას საგადასახადო ორგანოს წარუდგენს 

დონორი, ხოლო მომწოდებლები, რომლებიც საქონელსა და მომსახურებას აწვდიან პროექტის 

 
52 საქართველო საგადასახადო კოდექსის 172-ე მუხლის მე-5 ნაწილი. 
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განმახორციელებელს ან/და მონაწილეს, საქონლის და მომსახურების მიწოდების შემთხვევაში 

გადამოწმებას ახდენენ საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე პირთა რეესტრში. ამგვარად, 

საქონლის და მომსახურების მიმწოდებლებს არა აქვთ საშუალება, გადაამოწმონ „ნულოვანი“ 

საგადასახადო ანგარიშფაქტურის გამოწერა განახორციელეს მართებულად მხოლოდ 

საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული დონორის მიერ დაფინანსებულ 

შესყიდვაზე, თუ ადგილი ჰქონდა თანადაფინანსებას. აგრეთვე, გაუგებარია, რომელ მხარეს უნდა 

ჩაეთვალოს ასეთ შემთხვევაში საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა სამართალდარღვევად 

და რა საფუძვლით. არ არის ნათელი, არის თუ არა ამ შემთხვევაში „ნულოვანი“ საგადასახადო 

ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა სამართალდარღვევა.  

უნდა აღინიშნოს, რომ საერთაშორისო ხელშეკრულებების უმეტესობა გულისხმობს 

დონორის მიერ დაფინანსებული თანხების გათავისუფლებას დღგ-ისგან. თუმცა, საგადასახადო 

კოდექსი და შესაბამისი ნორმატიული აქტები მკაფიოდ არ გამოხატავს ამ იდეას, რაც 

კანონმდებლობაში დაზუსტების აუცილებლობას წარმოქმნის. 

2.6. უცხოური ვალუტით განხორციელებული ოპერაციების საკითხი 

ამ ნაწილში საუბარია შემთხვევაზე53, როდესაც ფიზიკურ პირთან დადებულია მომსახურების 

ხელშეკრულება, უცხოურ ვალუტაში გადახდის დღის კურსით, ეროვნულ ვალუტაში გადახდის 

პირობით. ამგვარ შემთხვევებში იბადება კითხვა, თუ რომელი კურსით უნდა განხორციელდეს 

გადასახადის გაანგარიშება.  

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-10 ნაწილის მიხედვით, „უცხოური 

ვალუტით განხორციელებული ოპერაცია, რომელიც დაბეგვრას ექვემდებარება, საქართველოს 

ეროვნულ ვალუტაზე გადაიანგარიშება შემდეგი თანამიმდევრობით: ა) ოპერაციის 

განხორციელების დღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ შესაბამისი უცხო ქვეყნის 

ვალუტის მიმართ განსაზღვრული ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის არსებობის შემთხვევაში 

− ამ კურსით; ბ) ოპერაციის განხორციელების დღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 

შესაბამისი უცხო ქვეყნის ვალუტის მიმართ განსაზღვრული ლარის ოფიციალური გაცვლითი 

კურსის არარსებობის შემთხვევაში − საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს მიერ დადგენილი 

წესით განსაზღვრული კურსით.“ 

 უცხოური ვალუტის ოპერაციები განმარტებულია ბასს 21-ში მე-20 პუნქტში - „უცხოური  

ვალუტით  წარმოებული  ოპერაცია  ისეთი  ოპერაციაა,  რომელიც  განსაზღვრულია  უცხოურ  

სავალუტო  ერთეულებში  ან  მოითხოვს  ანგარიშსწორებას  უცხოური  ვალუტით.  ასეთი  ტიპის 

ოპერაციები წარმოიშობა მაშინ, როდესაც: ა) საწარმო ყიდულობს ან ყიდის უცხოური ვალუტით 

შეფასებულ საქონელსა და მომსახურებას; ბ) საწარმო  იღებს  ან  გასცემს  სესხს,  რომლის  მისაღები  

ან  გადასახდელი  თანხები  განსაზღვრულია უცხოურ სავალუტო ერთეულში; ან გ) საწარმო იძენს 

ან ყიდის უცხოური ვალუტით შეფასებულ აქტივებს, იღებს ან ფარავს უცხოური ვალუტით 

შეფასებულ ვალდებულებებს.“ 

 ამრიგად, თუ ხელშეკრულება დადებულია უცხოურ ვალუტაში გადახდის დღეს არსებული 

კურსის მიხედვით, ამ შემთხვევაში წინასწარ განუსაზღვრელია, რა იქნება გაცვლითი კურსი. 

 
53 სხვა შემთხვევებს არ განვიხილავთ, რადგან ცხადია, რომ კანონმდებლობა უცხოური ვალუტით განხორციელებული 

ოპერაციების ეროვნული ბანკის კურსით გადაანგარიშებას გვავალდებულებს. 
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შესაბამისად, მსგავსი დათქმა არ უნდა ჩაითვალოს წინასწარ შეთანხმებულ ფორმულად საზღაურის 

ეროვნულ ვალუტაში გაანგარიშებისათვის და უნდა ჩაითვალოს უცხოური  ვალუტით  წარმოებულ  

ოპერაციად. შედარებისათვის, თუ დათქმა იქნებოდა თანხის ანაზღაურება კონკრეტულ დღეს 

არსებული კურსით ან კონკრეტული განსაზღვრული კურსით ეროვნულ ვალუტაში, სადაც 

სავალუტო შედეგები წინასწარ განსაზღვრულია და აშკარაა, რომ საზღაურის თანხის განსაზღვრის 

ფორმულა არის წარმოდგენილი, მაშინ ცხადია, რომ აქ ფორმულასთან გვაქვს საქმე და არა უცხოური 

ვალუტით განხორციელებულ ოპერაციასთან. 

 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, გადასახადის გაანგარიშების 

მიზნებისათვის გამოიყენება საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურად დადგენილი კურსი. 

ამასთან, საგადასახადო კოდექსის 154-ე მუხლი შეეხება გადახდის წყაროსთან გადასახადის 

დაკავებას, რომლის მიხედვითაც გადასახადის დაკავება ფაქტობრივად გადახდილი ანაზღაურების 

შესაბამისად უნდა განხორციელდეს54. ამრიგად, ჩვენ მიერ განსახილველი ოპერაციები, შესაძლოა, 

დაბეგვრის თვალსაზრისით წინააღმდეგობრივი იყოს, რადგან, ერთი მხრივ, უცხოურ ვალუტაში 

დათქმული ანაზღაურება, რომელიც ეროვნულ ვალუტაში ხორციელდება, გადასახადის 

განსაზღვრის მიზნებისათვის ეროვნული ბანკის კურსით უნდა განხორციელდეს, ხოლო მეორე 

მხრივ, გადასახადი გადახდილი თანხის მიხედვით უნდა განისაზღვროს. ამ შემთხვევაში 

გადახდილი თანხა და ეროვნული ბანკის კურსით განსაზღვრული თანხა, შესაძლოა, ერთმანეთს არ 

ემთხვეოდეს. თუმცა შესაძლებელია, გარიგება დაიდოს საქართველოს ეროვნული ბანკის 

დადგენილი ოფიციალური კურსის გათვალისწინებით, რათა თავიდან ავიცილოთ გარკვეული 

უხერხულობები და საგადასახადო რისკები. 

  მაგალითი. ფიზიკური პირი არ არის რეგისტრირებული ინდივიდუალურ მეწარმედ. 

ფიზიკური პირი მომსახურებას უწევს ა(ა)იპ-ს. გადახდის პირობა არის შემდეგი: „მომსახურების 

ღირებულება საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით შეადგენს  1000 აშშ დოლარს. გადახდა 

განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) გადახდის დღეს არსებული კომერციული კურსის 

შესაბამისად“. როგორც, წესი კომერციული ბანკების კურსი ჩამორჩება ეროვნული ბანკის კურსს. 

გადახდის დღეს კომერციული ბანკის კურსი შეადგენს 3,074 ლარი/აშშ დოლარს, ხოლო ეროვნული 

ბანკის კურსი შეადგენს 3,114 ლარი/აშშ დოლარს. ოპერაციის ბიუჯეტი შეადგენს 3074 ლარს და 

ფაქტობრივად ასანაზღაურებელი თანხა იქნება 2459,20 ლარი (3074×80%), ხოლო ფაქტობრივად 

ანაზღაურების შესაბამისი გადასახადი იქნება 614,80 ლარი (2459,2/0,8×20%). ამ შემთხვევაში 

ოპერაციის დაბეგვრის მიზნებისათვის გამოყენებული კურსი წარმოადგენს კომერციულ კურსს 

(3,074 ლარი/აშშ დოლარს). ცხადია, გარიგების მხარეები მოელიან, რომ გადასახადის დაკავება უნდა 

მოხდეს გადახდის დღეს არსებული თანხიდან და დარჩენილი თანხის  მომსახურების გამწევი 

პირისთვის გადახდა, მაშასადამე ფინანსურად ოპერაცია, მოცემულ შემთხვევაში არ უნდა გასცდეს 

3074 ლარს, რაც ხელშეკრულებით არის გარანტირებული. 

 შეიძლება თუ არა გადასახადის გადახდა ეროვნული ბანკის კურსით? ამ შემთხვევაში 

საშემოსავლო გადასახადი იქნება  622,8 ლარი (1000*3,114×20%), მაშინ ფიზიკური პირისათვის 

ასანაზღაურებელი თანხა იქნება 2451,2 ლარი (3074-622,8). ეს კი წინააღმდეგობაში მოდის, 

პრინციპთან, რომ გადასახადის დაკავება ფაქტობრივად გადახდილი ანაზღაურების შესაბამისად 

 
54 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 154- ე მუხლის მე-2 ნაწილი. 
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უნდა განხორციელდეს, რადგან ფაქტობრივად გადახდილი თანხის მიხედვით საშემოსავლო 

გადასახადი იქნება 612,8 ლარი (2451,2/80%×20%) და არა 622,8 ლარი. 

 აქედან გამომდინარე, ნათლად განსაზღვრული არ არის, მსგავს შემთხვევებში როგორი უნდა 

იყოს დაბეგვრის პრინციპი - საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მუხლები წინააღმდეგობრივია. 

ამის გათვალისწინებით,  გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავების შემთხვევაში არ შეიძლება 

ვისაუბროთ სწორად განსაზღვრულ  გადასახადზე, რომელიც გაანგარიშებულია ფაქტობრივად 

გადახდილი ანაზღაურებისგან განსხვავებული თანხიდან და, ამასთან, კურსთა შორის გამოწვეული 

ცვლილებები საგადასახადო შედეგების მატარებელი არ არის. საგრანტო პროექტების პრაქტიკიდან 

გამომდინარე კი მსგავსი კურსთა შორის ზარალი კომპენსაციას, ხოლო მოგება დაბრუნებას, 

უიშვიათეს შემთხვევებში ექვემდებარება. 

 ზემოთ განხილული შემთხვევის განსხვავებული თვალსაზრისით გასაანალიზებლად 

შესაძლებელია  სხვა მაგალითების განხილვაც. პირველ მაგალითში მოცემული პირობა იგივეა, იმ 

დათქმით, რომ გადახდის პირობა არის შემდეგი: „მომსახურების ღირებულება საშემოსავლო 

გადასახადის  გარეშე შეადგენს  800 აშშ დოლარს. ანაზღაურება განხორციელდება ეროვნულ 

ვალუტაში (ლარში) გადახდის დღეს არსებული კომერციული კურსის შესაბამისად“. ასეთ 

სიტუაციაში, ცხადია, მომსახურების გამწევი ფიზიკური პირი მოელის, რომ  ანაზღაურების სახით 

მიიღებს  2459,2 ლარს (800×3,074), ხოლო გადასახადის თანხა ფაქტობრივად გადახდილი 

ანაზღაურებიდან იქნება 614,8 ლარი (2459,2/80%×20%). თუ პირი ეროვნული ბანკის კურსით 

იხელმძღვანელებს, მაშინ გადასახადი 622,8 ლარი (800/80%×3,114×20%) იქნება. ამ უკანასკნელ 

შემთხვევაში სულ ოპერაციის ბიუჯეტი იქნება 3082 ლარი (2459,2+622,8), რაც 8 ლარით მეტია 

ოპერაციის დასაფინანსებლად გამოყოფილი ბიუჯეტისგან. 

თუ პირველ მაგალითში პირობა იგივე დარჩება, ხოლო გადახდის პირობა იქნება შემდეგი: 

„მომსახურების ღირებულება საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით შეადგენს  1000 აშშ დოლარს. 

გადახდა განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) გადახდის დღეს არსებული ეროვნული 

ბანკის კურსის შესაბამისად“. მაშინ გამოდის, რომ მომსახურების გამწევი პირისათვის გადასახდელი 

თანხა შეადგენს 2491,2 ლარს (1000/80%×3,114), ხოლო საშემოსავლო გადასახადი 622,8 ლარს 

(2491,2/80%×20%). სულ ოპერაციის ბიუჯეტი იქნება 3114 ლარი, რაც 40 ლარით მეტია ოპერაციის 

დასაფინანსებლად გამოყოფილი სახსრებიდან (3074 ლარი). ამ შემთხვევაში, ცხადია, ა(ა)იპ-ს 

ცალსახად დამატებით ტვირთად დააწვება კურსთა შორის სხვაობით გამოწვეული ზარალი. 

პირობა თანხა 

ჰონორარი საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, აშშ დოლარი 1000 

კომერციული ბანკის კურსი 3.074 

ეროვნული ბანკის კურსის  3.114 

საშემოსავლო გადასახადი 20% 

ვარიანტი 1.1. 1000 აშშ დოლარი გადაანგარიშებული გადახდის დღის კომერციული კურსით, 

გადასახადის ჩათვლით 

მომსახურების გამწევის ფიზიკური პირისათვის გადახდილი თანხა 2459.2 

საშემოსავლო გადასახადი 614.8 

ზარალი 0 

ვარიანტი 1.2. 1000 აშშ დოლარი გადაანგარიშებული გადახდის დღის კომერციული კურსით , 

გადასახადის ჩათვლით 
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მომსახურების გამწევის ფიზიკური პირისათვის გადახდილი თანხა 2451.2 

საშემოსავლო გადასახადი 622.8 

ზარალი 0 

ვარიანტი 2.1. 800 აშშ დოლარი გადაანგარიშებული გადახდის დღის  კომერციული კურსით, 

გადასახადის გარეშე 

მომსახურების გამწევის ფიზიკური პირისათვის გადახდილი თანხა 2459.2 

საშემოსავლო გადასახადი 622.8 

ზარალი -8 

ვარიანტი 2.2.  800 აშშ დოლარი გადაანგარიშებული, გადახდის დღის  კომერციული კურსით, 

გადასახადის გარეშე 

მომსახურების გამწევის ფიზიკური პირისათვის გადახდილი თანხა 2459.2 

საშემოსავლო გადასახადი 614.8 

ზარალი 0 

ვარიანტი 3 1000 აშშ დოლარი გადაანგარიშებულ;ი გადახდის ეროვნული ბანკის კურსით, 

გადასახადის გარეშე 

მომსახურების გამწევის ფიზიკური პირისათვის გადახდილი თანხა 2491.2 

საშემოსავლო გადასახადი 622.8 

ზარალი -40 

 

2.7. მოხალისეობრივი შრომის გამოყენებასთან დაკავშირებული საგადასახადო 

პრობლემების ანალიზი 

მოხალისეობრივი შრომის გამოყენება არაკომერციული სექტორის მნიშვნელოვანი 

მახასიათებელია. იდეალისტური მიზნების მისაღწევად მოხალისეთა ჩართულობა საზოგადოებრივ 

საქმიანობაში სექტორის ბუნებრივი მახასიათებელია. არაკომერციული სექტორი თავისი ბუნებით 

მოხალისეობრივია, რადგან მისი მიზნები არა კერძო, არამედ საზოგადოებრივი ხასიათისაა. 

ამრიგად, მოხალისეობრივი შრომის  გამოყენებას და მისი საგადასახადო სტატუსის 

ერთმნიშვნელოვნად განსაზღვრას მნიშვნელოვანი პრაქტიკული როლი აქვს სექტორის 

სტიმულირებისათვის. 

არსებობს „მოხალისეობის შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომელიც განსაზღვრავს 

მოხალისეობას.55 კანონის თანახმად, მოხალისეობა არის ფიზიკური პირის მიერ საკუთარი ცოდნითა 

და უნარით, ნებაყოფლობით და უანგაროდ განხორციელებული საზოგადოებრივად სასარგებლო 

საქმიანობა. კანონი განმარტავს საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობას, როგორც დახმარების 

გაწევას იმ იურიდიული პირისთვის (მასპინძელი ორგანიზაციისთვის),  რომელიც საქმიანობას 

ახორციელებს ერთ-ერთ შემდეგ სფეროში: ადამიანის უფლებათა დაცვის, დემოკრატიის, 

სამოქალაქო საზოგადოებისა და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების განვითარების, 

განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და ხელოვნების, სიღარიბის დაძლევისა და სოციალური 

დაცვის, ჯანმრთელობის დაცვის, გარემოს დაცვის, ახალგაზრდობისა და ბავშვთა საკითხების, 

გენდერული საკითხების, კონფლიქტების მოგვარების, საერთაშორისო დაცვის მქონე პირთა და 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა დახმარების, მიგრაციის, ეკონომიკისა და 

 
55 სამოქალაქო უსაფრთხოების სფეროში მოხალისეობით ურთიერთობებს არეგულირებს საქართველოს კანონი 

„სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ.“ ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ამ კანონით რეგულირებულ მოხალისეობასთან 

დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების პრინციპები ძირითადად ემთხვევა „მოხალისეობის შესახებ“ საქართველოს 

კანონში მოცემულ პრინციპებს. 
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ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის, სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობის, 

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის, ცხოველთა უფლებების დაცვის სფეროები. კანონს შემოაქვს 

„მოხალისის მასპინძელი ორგანიზაციის“ ცნება, რომლისთვის განხორციელებული 

საზოგადოებრივად სასარგებლო საქმიანობაც მიიჩნევა მოხალისეობად. მასპინძელი ორგანიზაცია  

შეიძლება იყოს: რეზიდენტი ან არარეზიდენტი ა(ა)იპ, სსიპ, ავტორიზებული საგანმანათლებლო 

დაწესებულება, მიუხედავად მისი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა,  სამედიცინო 

დაწესებულება, მიუხედავად მისი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმისა; საერთაშორისო 

ორგანიზაცია, მისი წარმომადგენლობა ან ფილიალი; მუნიციპალიტეტის ორგანო. სხვა პირებთან 

ფიზიკური პირის ურთიერთობას კანონი არ უწოდებს მოხალისეობას. 

მოხალისეობის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, მოხალისის მოთხოვნის 

შემთხვევაში მასპინძელი ორგანიზაცია ვალდებულია, აუნაზღაუროს მას მოხალისეობრივი 

შრომისთვის გაწეული აუცილებელი ხარჯები, მათ შორის:  საკონსულო მომსახურების (შესაბამისი 

ვიზის გაფორმების, ვიზის მოქმედების ვადის გაგრძელების) ხარჯები; მგზავრობის ხარჯები; 

საცხოვრებლის დაქირავების (ადგილის დაჯავშნის და ცხოვრების) ხარჯები; კვების, კომუნიკაციისა 

და სადღეღამისო ხარჯები. 

ამრიგად, ერთი მხრივ, ორგანიზაციამ უნდა ცნოს მოხალისეობრივი შრომის საჭიროება 

ხელშეკრულებით, მეორე მხრივ, უნდა არსებობდეს ხარჯების გაწევის დოკუმენტური 

მტკიცებულებები. ხარჯების გაწევის დოკუმენტური მტკიცებულებები უნდა აჩვენებდეს კავშირს 

გაწეულ ხარჯებსა და ორგანიზაციის კონკრეტულ აქტივობას შორის. თუ ხარჯები წარმოადგენს 

ორგანიზაციის ხარჯებს, მაშინ მოხალისეების მიერ რაიმე სარგებლის მიღებაზე საუბარი ვერ იქნება. 

შესაბამისად, საშემოსავლო გადასახადის დაბეგვრის ვალდებულება არ წარმოიქმნება. 

გასათვალისწინებელია საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-9 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი 

„საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვს, სამეურნეო ოპერაციის ფორმისა და შინაარსის 

გათვალისწინებით შეცვალოს მისი კვალიფიკაცია, თუ ოპერაციის ფორმა არ შეესაბამება მის 

შინაარსს“.  მაშასადამე, როცა საუბარია ნორმების დადგენაზე, იგულისხმება იმგვარი ზღვრები, 

რომელთა ფარგლებშიც საგადასახადო ორგანო არ დააყენებს შინაარსობრივი პრობლემის საკითხს.  

მაგალითად, დაქირავებულისთვის მივლინების დროს კვების ხარჯის ანაზღაურება (დღიური 

ხარჯი) წარმოადგენს ორგანიზაციის ინტერესს და მის ხარჯს, იმისათვის, რომ შეუქმნას 

დასაქმებულს ნორმალური სამუშაო პირობები. შესაბამისად, ხარჯი წარმოადგენს  ორგანიზაციის 

ხარჯს.  თუ მივლინება ორგანიზაციის საქმიანობასთან არის დაკავშირებული, შესაძლოა, 

ორგანიზაციამ, ერთი მხრივ, ბოროტად გამოიყენოს დღიური ხარჯების ნაწილი და პირს 

შინაარსობრივად საჭიროებასთან  არათანაზომადი თანხა აუნაზღაუროს, მეორე მხრივ, დგება 

ხარჯების დოკუმენტურად დადასტურების საკითხი, რა დროსაც რთულია დოკუმენტური 

მტკიცებულებების შეგროვება. აქედან გამომდინარე, 15-ლარიანი ლიმიტი საქართველოს 

ფარგლებში დღიური ხარჯის ანაზღაურებისათვის წარმოადგენს თანხას, რა შემთხვევაშიც 

საგადასახადო ორგანო ვერ იტყვის, რომ პირს აუნაზღაურდა არათანაზომადი თანხა და, მეორე, ამ 

თანხების საქმიანობის მიზნებთან კავშირისათვის მტკიცებულებების მოპოვებისგან (კონკრეტულად 

როგორ მოხდა ამ თანხის გახარჯვა) კანონმდებლობა გვათავისუფლებს. 

მოხალისეობის შემთხვევაში მტკიცებულების სტანდარტი მაღალია, რადგან ორგანიზაციამ 

უნდა დაადასტუროს ამგვარი ხარჯების თანაზომადობა და მიზნობრიობა. მოხალისისთვის 
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ანაზღაურებული თანხა წარმოადგენს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისათვის აუცილებელ 

ხარჯს, რომელიც ორგანიზაციის ინტერესია და არა მოხალისის სარგებელი. 

მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა,  ამ საკითხზე არ არის რაიმე პრეცედენტული 

გადაწყვეტილებები და ერთგვაროვანი პოზიციები, არც კერძო და არც საჯარო სექტორში. კერძო 

სექტორში ხშირად ოპერაციები მოხალისეთა სარგებლად და, შესაბამისად, საშემოსავლო 

გადასახადით დასაბეგრ ოპერაციებად განიხილება. 

2.8. სოციალური საწარმოს არსებობის წინაპირობები, დაფინანსების და დაბეგვრის 

პრობლემები 

საზოგადოებაში სოციალურ  მეწარმეობად  აღიქმება  სამეწარმეო  საქმიანობა, რომლის 

მიზანი, უპირველეს ყოვლისა, სოციალური მიზნების შესრულება ან/და ასეთი მიზნების ფინანსური 

უზრუნველყოფაა. შესაბამისად, სოციალური საწარმო თავისი მოგებას ისევ ძირითადად 

საზოგადოებრივად სასარგებლო სოციალურ მიზნებში უნდა იყენებდეს. 

ამ კონცეფციას არსებულ საკანონმდებლო რეალობაში ყველაზე კარგად ერგება ა(ა)იპ, 

რომელსაც შეუძლია დამხარე სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელება, რომელმაც მოგება სწორედ 

ა(ა)იპ-ის არასამეწარმეო თუ სოციალურ მიზნებს უნდა მოახმაროს. საქართველოს 

კანონმდებლობით აღიარებული  იურიდიული პირების ფორმების გათვალისწინებით, სოციალური 

საწარმოს ორგანიზებისათვის მეტნაკლებად შესაბამისი ფორმაა ა(ა)იპ. ა(ა)იპ თავისი სტრუქტურით 

და  ქონების განკარგვის პრინციპებით ყველაზე მეტად გამოხატავს სოციალური საწარმოს შინაარსს. 

თუმცა სოციალური საწარმოს არაკომერციული ორგანიზაციების  ერთობლიობიდან გამოყოფის 

საჭიროება მაინც არსებობს. ამის, სულ მცირე, ორი ცალსახა მიზეზია. პირველი, ა(ა)იპ-ს არა აქვს 

სამეწარმეო საქმიანობაზე არსებითად გადასვლის უფლება, რაც ნიშნავს, რომ სამეწარმეო საქმიანობა 

მხოლოდ დამატებით ხასიათს უნდა ატარებდეს და ორგანიზაციისთვის მიზნის მიღწევის 

საშუალება უნდა იყოს. თუმცა არსებითობის საზღვარი ა(ა)იპ-ების შემთხვევაში არ არის 

ერთმნიშვნელოვანი.  სოციალური საწარმოების ნაწილის მიზნები მჭიდროდ არის გადაჯაჭვული 

საკუთრივ მათ სამეწარმეო საქმიანობასთან, საკუთრივ სამეწარმეო საქმიანობის მხარდაჭერა 

წარმოადგენს, ერთი მხრივ, სოციალური მიზნის მიღწევის ინსტრუმენტს, ხოლო მეორე მხრივ, 

სოციალური საწარმოს მიზანს, რადგან საქმიანობის უზრუნველყოფა განაპირობებს სოციალური 

საწარმოს სოციალურ მიზნებს. ამრიგად, სოციალური საწარმო შეიძლება იყოს სრულად სამეწარმეო 

ხასიათის და მეწარმეობა არ ატარებდეს მხოლოდ დამხმარე ხასიათს, თუმცა შეიძლება 

უზრუნველყოფდეს სოციალური მიზნების მიღწევას. მეორე, სოციალური საწარმოების ნაწილი, 

საქმიანობის სამეწარმეო ხასიათიდან გამომდინარე, არჩევს სამეწარმეო პირებად რეგისტრაციას, რაც 

დღევანდელი კანონმდებლობის პირობებში სრულად არ ასახავს სოციალური მეწარმეობის და 

სოციალური საწარმოს თავისებურებებს. ამ გაურკვევლობას კი იწვევს ის გარემოება, რომ 

საქართველოს კანონმდებლობა არ გამოყოფს სამოქალაქო ურთიერთობაში ამგვარი მიზნებისა და 

საქმიანობის მქონე პირებს. თუმცა მიგვაჩნია, რომ არსებულ რეალობაში სოციალური საწარმოების 

ორგანიზების ყველაზე რელევანტური ფორმაა ა(ა)იპ. 

საგადასახადო კოდექსი არ აწესებს რაიმე საგადასახადო შეღავათს სოციალური 

საწარმოებისათვის. ა(ა)იპ-ების შემთხვევაში საგადასახადო შეღავათები შეეხება არაეკონომიკურ 

ნაწილს, თუმცა ეკონომიკური საქმიანობის ნაწილში რაიმე შეღავათები არ არსებობს და ა(ა)იპ 

განიხილება ჩვეულებრივ სამეწარმეო სუბიექტად. შესაბამისად, სოციალურ საწარმოში არ არსებობს 
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რაიმე შეღავათები დასაქმებულთათვის და არც საკუთრივ იურიდიული პირის შემოსავლების 

დაბეგვრის თვალსაზრისით. 

 

II. რესპონდენტების გამოკითხვის, ჩაღრმავებული ინტერვიუებისა 

და ფოკუს-ჯგუფის შედეგების მიმოხილვა 
 

1. არაკომერციულ ორგანიზაციებში არსებული პრობლემური საგადასახადო საკითხების 

გამოკვლევა  

წინამდებარე დოკუმენტის მომზადების პროცესში განხორციელდა სხვადასხვა კვლევითი 

ღონისძიებები: არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკითხვა, ინდივიდუალური ჩაღრმავებული 

ინტერვიუები ორგანიზაციების ფინანსურ მენეჯერებთან, საგადასახადო ექსპერტებთან და 

საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლებთან და შეხვედრა ორ ფოკუს-ჯგუფთან. 

გამოკითხვის მიზანი იყო არაკომერციულ სექტორში არსებული პრობლემების მიმოხილვა 

და დამკვიდრებული პრაქტიკის შეფასება.  შეფასებითი და ანალიტიკური ნაწილი წარმოდგენილია  

დოკუმენტის პირველ თავში, შესაბამისი კონტექსტის გათვალისწინებით. გამოკითხვის მიზნით, 

ორგანიზაციებს შემთხვევითი შერჩევის საფუძველზე დაეგზავნათ კითხვარი. 40 ორგანიზაციიდან 

კითხვარი შეავსო 25-მა ორგანიზაციამ. რესპონდენტები იყვნენ ა(ა)იპ-ების დირექტორები, 

ფინანსური მენეჯერები და ბუღალტრები, რომელთა 70%-ზე მეტი 7 წელზე მეტი გამოცდილების 

მქონე პირია (მათ შორის 45%-15 წელზე მეტი გამოცდილების, ხოლო 55% - 15 წელზე ნაკლები 

გამოცდილებისა). რადგან შერჩეული ორგანიზაციების უმეტესობა წარმოადგენს მსხვილ ა.(ა).ი.პ-ს, 

რომლებიც გასცემენ ქვეგრანტებს ქვეყნის უმრავლესი არაკომერციულ ორგანიზაციებისათვის და 

ამიტომ ისინი არაკომერციული სექტორის პრობლემების და სააღრიცხვო სპეციფიკის შესახებ 

ინფორმაციის ფასდაუდებელი მქონენი არიან, გამოკითხვა კვლევის მიზნებისათვის 

რეპრეზენტატულია. 

კვლევის ფარგლებში  ჩატარდა ჩაღრმავებული ინტერვიუები ფინანსურ მენეჯერებთან, 

საგადასახადო ექსპერტებთან და საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლებთან. ინტერვიუებში 

მონაწილე პირები იყვნენ დიდი გამოცდილების მქონე სპეციალისტები56. ჩაღრმავებული ინტერვიუ 

განხორციელდა 7 პირთან. აგრეთვე შედგა შეხვედრა 2 ფოკუს-ჯგუფთან, რომელშიც მონაწილეობა 

მიიღო 14 ა(ა)იპ-ის 16-მა წარმომადგენელმა. შეხვედრის დროს განხილულ იქნა ა(ა)იპ-ებში 

არსებული პრობლემური საგადასახადო საკითხები. 

მთლიანობაში კვლევამ საკმაოდ ფართოდ მოიცვა ა(ა)იპ-ების სხვადასხვა პრობლემური 

საკითხი, რომელთა იდენტიფიცირებაც შემდეგნაირად შეგვიძლია: 

• გრანტის ხელშეკრულებების ფარგლებში შეძენილი საქონლისა და მომსახურებისათვის 

გადახდილი დღგ-ის დაბრუნების საკითხი 

გამოკითხული ორგანიზაციების საკმაოდ დიდი ნაწილი (36%) არ სარგებლობს გრანტის 

ფარგლებში დღგ-ის  დაბრუნების აღნიშნული მექანიზმით. ორგანიზაციები, რომლებიც არ 

 
56 10 წელზე მეტი გამოცდილების მქონე პირებს. 
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სარგებლობენ დაბრუნების მექანიზმით, არ გამოხატავენ კმაყოფილებას ამ მექანიზმის 

ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით. ზოგადად, გრანტის ფარგლებში დღგ-ის  დაბრუნების ამ 

მექანიზმის გამოყენებით კმაყოფილების მაჩვენებელი დაბალია. 

რესპონდენტების უმეტესობას57 მიაჩნია, რომ დღგ-ის დაბრუნების არსებული მექანიზმი 

უნდა შეიცვალოს. სახელდება მექანიზმის შეცვლის ორი ძირითადი მიმართულება: 1) დღგ-ის 

დაბრუნების ელექტრონული დაბრუნების დეკლარაციის ფორმის შექმნა ან დღგ-ის 

დეკლარაციასთან ერთად ჩათვლის უფლების მიღების მინიჭება; 2)  დღგ-ის 3-თვიანი 

ხანდაზმულობის ვადის გადახედვა და გახანგრძლივება საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული 

3-წლიან ხანდაზმულობის ვადამდე. გამოითქვა მოსაზრება, რომ 3-თვიანი ხანდაზმულობის ვადა 

არათანაბარ პირობებში აყენებს არასამეწარმეო სექტორს სამეწარმეო სექტორთან მიმართებაში. 

ამასთან, რესპონდენტები მიიჩნევენ, რომ არ არსებობს დღგ-ის დაბრუნების 3-თვიანი 

ხანდაზმულობის გამოყენების გამამართლებელი არგუმენტები და ეს ნორმა მოქმედ 

კანონმდებლობაში მოძველებულია და საჭიროებს გადახედვას, ისევე, როგორც დაბრუნების ფორმა.  

• ორგანიზაციის მიზნებიდან გამომდინარე, განხორციელებული საზოგადოებრივი, 

არაკომერციული (არასამეწარმეო) პროექტების ფარგლებში გრანტის არსებობის მიუხედავად 

დღგ-ის დაბრუნების საკითხი 

არსებული კანონმდებლობა ორგანიზაციას დღგ-ის დაბრუნების საშუალებას არ აძლევს, თუ 

ის ახორციელებს პროექტს, რომლის დაფინანსების წყაროა არა გრანტი, არამედ  საწევრო შენატანები, 

შემოწირულებები, დამხმარე ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული მოგება. ამ საკითხთან 

დაკავშირებით რესპონდენტთა მოსაზრებები ორ ნაწილად გაიყო. რესპონდენტთა ნაწილი მიიჩნევს, 

რომ საქველმოქმედო საქმიანობის ფარგლებში ორგანიზაციებს უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი 

დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში დღგ-ის დაბრუნების უფლება, რაც გულისხმობს 

საგადასახადო ორგანოს მხრიდან დაბრუნების არსებული მექანიზმისაგან განსხვავებული 

მექანიზმის (მათ შორის კონტროლის)  მექანიზმების შემუშავებას. რესპონდენტთა მეორე ნაწილი 

მიიჩნევს, რომ სახელმწიფო ფისკალური პოლიტიკის მიზანს არ წარმოადგენს სექტორის 

გათავისუფლება დღგ-ისგან, შესაბამისად, არ არსებობს ამ მიმართულებებით ცვლილებების 

განხორციელების წინაპირობები.  

• ზედმეტად გადახდილი გადასახადის თანხის ხაზინიდან დაბრუნების  საკითხი 

გამოკითხული ორგანიზაციების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომლებიც არ სარგებლობენ 

გრანტის ფარგლებში დღგ-ის  დაბრუნების მექანიზმით, არც ზედმეტად გადახდილი გადასახადის 

დაბრუნების მექანიზმით სარგებლობენ. ამის მიზეზი არის ის, რომ ორგანიზაციების გარკვეული 

ნაწილი უბრალოდ არ დგას გადასახადის დაბრუნების პრობლემის წინაშე, ან არ არიან 

ინფორმირებულნი გადასახადის დაბრუნების მექანიზმების არსებობის შესახებ, ან უბრალოდ არა 

აქვთ საგადასახადო რისკის დაზღვევის პოლიტიკა. გამოკითხული ორგანიზაციების უმეტესობა 

(დაახლოებით 50-55%) ზედმეტად გადახდილ გადასახადებს მომავალში სხვა საგადასახადო 

ვალდებულებების დასაფინანსებლად იყენებს, თუმცა გარკვეული, მცირე ნაწილი საგადასახადო 

 
57 8 გამოკითხულიდან 7, მათ შორის გამოკითხული საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლების აბსოლუტური 

უმრავლესობა.   
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შემოწმების ან/და სხვა კონტროლის პროცედურის პროვოცირების თავიდან არიდების მოტივით არ 

ახორციელებს ზედმეტად გადახდილი გადასახადების დაბრუნებასი ფულადი სახით.  

• არარეზიდენტი პირების მომსახურების საკითხი   

არარეზიდენტი პირების  მიერ მომსახურების საკითხი მეტ-ნაკლებად აქტუალურია ა(ა)იპ-

ებისათვის. ოპერაციის ტიპიდან გამომდინარე, საკმაოდ ხშირია არაკომერციულ სექტორში 

არარეზიდენტი პირების მომსახურების ოპერაციები, თუმცა სხვა საკითხებთან შედარებით ნაკლები 

მნიშვნელობა აქვს. უფრო ხშირია არარეზიდენტი იურიდიული პირების მომსახურება, თუმცა 

მნიშვნელოვნებით არც არარეზიდენტი ფიზიკური პირების მომსახურება ჩამოუვარდება მას. 

გამოკითხული ორგანიზაციების 75%-ს სხვადასხვა სიხშირით აქვს მიღებული არარეზიდენტი 

პირების მომსახურება. დაბეგვრის პრაქტიკა მეტწილად ერთგვაროვანია, თუმცა უკუდაბეგვრის 

დღგ-ის და არარეზიდენტის საშემოსავლო(მოგების) გადასახადის თვალსაზრისით გასააზრებელია 

ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების ხელშეკრულებების, ცალკეული საერთაშორისო 

ხელშეკრულებების, მომსახურების შინაარსის, ცალკეული ოპერაციების ფორმა და შინაარსის 

საკითხის გააზრება დაბეგვრისათვის სწორი გადაწყვეტილების მისაღებად. 

• არარეზიდენტი ბენეფიციარების საკითხი   

გარკვეულ შემთხვევებში პროექტების ბენეფიციარებად არარეზიდენტი პირებიც 

გვევლინებიან, რაც დაბეგვრის თვალსაზრისით ა(ა)იპ-ებისათვის პრაქტიკულ პრობლემას 

წარმოადგენს  და საჭიროებს განმარტებებს. გამოკითხული ორგანიზაციების 20%-ს ჰყოლია 

არარეზიდენტი ბენეფიციარები, თუმცა ეს შემთხვევა, როგორც პრობლემა, თავისი მნიშვნელობით 

ჩამოუვარდება სხვა საკითხებს. 

რესპონდენტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ საგრანტო პროექტის მონაწილის აქტივობა შეიძლება 

გაიგივდეს პირის საქმიანობასთან და გრანტის სახით მიღებული შემოსავალი ჩაითვალოს 

აღნიშნული საქმიანობიდან მიღებულ შემოსავლად. თუმცა აქ აზრები ორად იყოფა და მეორე 

ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბენეფიციარის აქტივობის შედეგი არ არის შემოსავლის მიღება და, პირიქით, 

შემოსავალი ხდება ამ აქტივობის განმაპირობებელი. ანუ საკუთრივ აქტივობა არ არის შემოსავლის 

მომტანი, რადგან აქტივობები არაეკონომიკური ხასიათისაა. შესაბამისად, აზრები ორად იყოფა და 

წარმოდგენები ამ საკითხებთან დაკავშირებით არ არის ერთგვაროვანი. რესპონდენტების ნაწილი 

მიიჩნევს, რომ, თუ აქტივობა ხორციელდება საქართველოში, ამგვარი შემოსავლები შეიძლება 

ჩაითვალოს საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავლად და დაიბეგროს 

საშემოსავლო გადასახადით, ხოლო ნაწილი მიიჩნევს, რომ არ უნდა ჩაითვალოს და, შესაბამისად, 

არა აქვს ადგილი დასაბეგრ ოპერაციას. აზრთა სხვადასხვაობის მიზეზი არის ის გარემოება, რომ 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 104-ე მუხლის პირველი ნაწილის „რ“ ქვეპუნქტში58 ჩანაწერს 

კონკრეტულობა აკლია. 

• მოხალისეობრივი შრომის გამოყენების საკითხი   

გამოკითხული ორგანიზაციების 70% იყენებს მოხალისეობრივ შრომას, მათ შორის 25% -  

არარეზიდენტი პირების მოხალისეობრივ შრომას, თუმცა მოხალისეობრივი შრომის როლი 

ორგანიზაციებისათვის  ნაკლებად მნიშვნელოვანია. გამონაკლისია რამდენიმე ორგანიზაცია, 

 
58 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 104-ე მუხლის პირველი ნაწილის „რ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, საქართველოში 

არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალს განეკუთვნება: „საქართველოში საქმიანობით მიღებული სხვა შემოსავალი“. 



88 
 

რომლის საქმიანობის სპეციფიკა მოხალისეობრივ შრომას მნიშვნელოვანწილად ეყრდნობა.59 

კითხვაზე, თუ რა ტიპის ხარჯებს უნაზღაურებენ მოხალისეობრივ ურთიერთობაში მყოფ პირებს, 

ორგანიზაციები პრიორიტეტების მიხედვით შემდეგ საკითხებს ასახელებენ: 1. მგზავრობისა და 

მასთან დაკავშირებული ხარჯი; 2. კომუნიკაციის ხარჯი და კვება; 3. საცხოვრებლით 

უზრუნველყოფა. 

კითხვაზე, დღევანდელი კანონმდებლობით ორგანიზაციის არაკომერციული საქმიანობის 

პროექტის  ფარგლებში მოხალისეებისთვის (რეზიდენტი ან არარეზიდენტი ფიზიკური პირები) 

ანაზღაურებული მგზავრობის, სადღეღამისო, კომუნიკაციის და საცხოვრებლით უზრუნველყოფის 

ხარჯები წარმოადგენს პროექტის/ორგანიზაციის ხარჯს და არ წარმოადგენს სარგებელს? პასუხი  

ორად იყოფა. ნაწილი თვლის, რომ მოქმედი კანონმდებლობით სარგებელია, ხოლო ნაწილი თვლის 

რომ  არ წარმოადგენს სარგებელს და ეს ორგანიზაციის ხარჯია.   

• პროექტების ხარჯებთან დაკავშირებული საშემოსავლო გადასახადის დაკავების საკითხები   

გამოკითხული ორგანიზაციების 80% მიიჩნევს, რომ მივლინების ნორმები ჩამორჩება 

ორგანიზაციის ფაქტობრივ ხარჯებს. ამასთან, ორგანიზაციების 50% მიიჩნევს, რომ ფაქტობრივი 

ხარჯები მნიშვნელოვნად აღემატება მივლინების ნორმებს, რაც ორგანიზაციებისათვის 

საგადასახადო ტვირთია.  

კითხვაზე, არსებული საგადასახადო კანონმდებლობით განსაზღვრული მივლინების 

სადღეღამისო დაუბეგრავი ნორმა შეესაბამება თუ არა ორგანიზაციის რეალურ ხარჯებს? 

რესპონდენტები იძლევიან ერთმნიშვნელოვან პასუხს, რომ ეს ნორმები მოძველებულია და უნდა 

გაიზარდოს. 

პროექტის ფარგლებში ხშირად იწვევენ სხვადასხვა ექსპერტებს, რა დროსაც ექსპერტს 

უზრუნველყოფენ ტრანსპორტით, კვებით და საცხოვრებლით. ამის მიზეზი კი შეიძლება იყოს 

ექსპერტისათვის ღონისძიების არახელსაყრელი მდებარეობა. მოწვეულ ექსპერტებისთვის გაწეული 

ამგვარი ხარჯები მნიშვნელოვან წილს იკავებს ორგანიზაციების ხარჯების სტუქტურაში. 

გამოკითხული ორგანიზაციების 80%-ს სხვადასხვა სიხშირით ჰყავდა მოწვეული ექსპერტები, რა 

დროსაც მათ აუნაზღაურდათ ტრანსპორტირების, კვების და საცხოვრებლით უზრუნველყოფის 

ხარჯები.  

კითხვაზე, დღევანდელი კანონმდებლობით დაქირავებული ექსპერტების (არა შრომითი 

კონტრაქტით) ტრანსპორტით, კვებით და საცხოვრებლით უზრუნველყოფა 

პროექტის/ორგანიზაციის ხარჯს წარმოადგენს თუ სარგებელს? პასუხები  ორად იყოფა: ნაწილი 

თვლის, რომ მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით ეს სარგებელია, ხოლო ნაწილი თვლის რომ არ 

წარმოადგენს სარგებელს და ეს მხოლოდ ორგანიზაციის ხარჯია,  თუმცა პრაქტიკაში 

ორგანიზაციები კანონმდებლობაში არსებული ორაზროვნების გამო აღნიშნულ ხარჯებს ბეგრავენ.  

პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა ტიპის ხარჯების (ტრანსპორტით, კვებით და 

საცხოვრებლით უზრუნველყოფა) ანაზღაურება ხდება აგრეთვე პროექტის ბენეფიციარებისათვისაც. 

ამგვარი ტიპის ხარჯებს მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს ორგანიზაციების ხარჯებში. გამოკითხული 

 
59 მაგალითად, საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება. 
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ორგანიზაციების 70% საშუალოდ პრობლემურად მიიჩნევს ამგვარი ხარჯების სარგებლად 

განხილვის რისკებს. ორგანიზაციების უმეტესობა ოპერაციას დასაბეგრ ოპერაციად მიიჩნევს. 

კითხვაზე, დღევანდელი კანონმდებლობით პროექტის ფარგლებში განხორციელებული 

ღონისძიებების (ტრენინგი, სემინარი და სხვა) ფარგლებში ბენეფიციარების  ტრანსპორტით, კვებით 

და საცხოვრებლით უზრუნველყოფა პროექტის/ორგანიზაციის ხარჯს წარმოადგენს თუ სარგებელს? 

რესპონდენტები ერთმნიშვნელოვან პასუხს იძლევიან, რომ ასეთი ხარჯები არ წარმოადგენს 

სარგებელს ბენეფიციარებისათვის. თუმცა პრაქტიკაში ორგანიზაციების ნაწილი ამგვარ ხარჯებს 

ბეგრავს, როგორც ფიზიკური პირების სარგებელს. 

 კითხვაზე, დღევანდელი კანონმდებლობით ფულის და მომსახურების გადაცემა უნდა 

ჩაითვალოს ქონების გადაცემად 1000 ლარამდე ღირებულების ქონების გადაცემის მიზნებისათვის? 

რესპონდენტების პასუხი ორად იყოფა. ნაწილი თვლის, რომ მხოლოდ ფული მოიაზრება ქონების 

გადაცემაში, ნაწილი თვლის, რომ ხარჯების დაფინანსება, რომელსაც ისინი ახორციელებენ, არ უნდა 

ჩაითვალოს მომსახურების გადაცემად და უნდა მოიაზრებოდეს ქონების გადაცემად. 

• მოგების გადასახადის ახალი მოდელი და ა(ა)იპ-ების შემოსავლების სტრუქტურა 

გამოკითხული ორგანიზაციების 80% მოგების გადასახადის ყოველთვიურ დეკლარაციებს ან 

საერთოდ არ ავსებს, ან ავსებს ნულოვან დეკლარაციებს. ჩანს, რომ საგადასახადო კოდექსის მოგების 

გადასახადის ნაწილის შეცვლამ მნიშვნელოვნად გაამარტივა ორგანიზაციებისათვის მოგების 

გადასახადის ადმინისტრირების საკითხი.  

• არაკომერციულ პროექტებში ბენეფიციარების მიერ განხორციელებული 

თანადაფინანსებისას დღგ-ის დაბრუნების ან  გათავისუფლების პრობლემები  

ეს პრობლემები ძირითადად დამახასიათებელია პროექტის განმახორციელებელი 

ორგანიზაციებისათვის. გამოკითხული ორგანიზაციების 60% ამ საკითხს პრობლემურ საკითხად 

განიხილავს. თანადაფინანსების ნაწილის დღგ-ისგან გათავისუფლების და დღგ-ის დაბრუნების 

საკითხთან დაკავშირებით კი პრაქტიკა ორად იყოფა. ორგანიზაციების ნაწილი მას აქცევს დღგ-ის 

დაბეგვრისაგან გათავისუფლების რეჟიმში, ნაწილი კი - არა და თვლის, რომ მხოლოდ დონორის 

დაფინანსებული თანხები უნდა გათავისუფლდეს დღგ-ისგან. 

• საგრანტო პროექტის დასრულების შემდეგ გადმოცემული ფასეულობების გამოყენების 

საკითხი დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობაში 

რესპონდენტების აზრით, საგრანტო პროექტის დასრულების შემდეგ გადმოცემული 

ფასეულობების გამოყენება დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობაში არ უნდა ქმნიდეს დამატებით 

საგადასახადო ვალდებულებას. ამ შემთხვევაში იგულისხმება, რომ საგრანტო პროექტის 

დასრულების შემდეგ, თუ დონორი არ ითხოვს გადმოცემულ ქონებას უკან და, პირიქით, უტოვებს 

პროექტის განმახორციელებელს/მონაწილეს აქტივებს, ეს ნიშნავს, რომ აქტივების განკარგვა 

სრულად შეუძლია მის მფლობელს და დონორის წინაშე რაიმე ვალდებულებებით არ არის 

შებოჭილი. დაბეგვრის მიზნებისათვის იმ შემთხვევაშიც თუ მოხდება სახელშეკრულებო 

ვალდებულებების დარღვევა, ეს არ ქმნის რაიმე დამატებით საგადასახადო ვალდებულებებს, 

რადგან საკითხი უფრო მეტად სამოქალაქო ურთიერთობების სფეროა და გარიგების მონაწილე 

მხარეების გადასაწყვეტია. მიუხედავად ზემოთქმულისა, ამგვარი ოპერაციების საგადასახადო 
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შედეგები ერთმნიშვნელოვანი არ არის, განსაკუთრებით დღგ-ის ნაწილში განხორციელებული 

ცვლილებების კონტექსტში. 

რესპონდენტები და გამოკითხული ორგანიზაციები საგადასახადო დაბეგვრასთან დაკავშირებით 

გამოყოფენ შემდეგ პრობლემურ საკითხებს: 

1. ორგანიზაციების მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის განსაზღვრა და ერთმნიშვნელოვნად 

ასახვა კანონმდებლობაში; 

2. ერთგვაროვანი საგადასახადო მიდგომა, კომერციული და არაკომერციული პირების 

საგადასახადო ადმინისტრირების საკითხების გამარტივებისათვის. 

3. ორმაგი ინტერპრეტაციის საშუალების მქონე ნორმების განმარტება და ამით 

საგადასახადო ტვირთის შემსუბუქება; 

4. არაკომერციული ორგანიზაციების მდგრადი განვითარებისათვის დამხმარე 

ეკონომიკური საქმიანობის  სტიმულირება ;  

5. საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში შემოწირულებების განხორციელების საგადასახადო 

წახალისების მექანიზმების შემუშავება;  

6. უცხოეთიდან დონორთა მოსაზიდად კანონმდებლობის გამარტივება, მათ შორის  

დონორთა საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლეთა რეესტრში რეგისტრაცია;  

7. შეღავათების იმ დათქმით მიცემა, რომ ორგანიზაციები უნდა შეესაბამებოდნენ გარკვეულ 

სტანდარტებს (სტატუსს);   

8. გრანტის ფარგლებში დღგ-ის დაბრუნების მექანიზმის გამარტივება;  

9. ყველა ტიპის (და არა მარტო საერთაშორისო ხელშეკრულებების ფარგლებში გაცემული 

გრანტების) გრანტების დღგ-ისგან გათავისუფლება ჩათვლის უფლებით; 

10. წარმომადგენლობითი ხარჯების განმარტება ა(ა)იპ-ებისათვის; 

11. სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობა; 

 

III. საგადასახადო კანონმდებლობის გამოყენების პრობლემები, მისი 

გადაჭრის გზები და რეკომენდაციები 
 

3.1. გამოკვლევის შედეგად გამოვლენილი საგადასახადო კანონმდებლობის ბუნდოვან 

დეფინიციასთან დაკავშირებული პრობლემური საკითხების ანალიზი  

ზემოთ განხილული პრობლემური საკითხებიდან შეიძლება გამოიყოს რიგი  საკითხებისა, 

რომლებიც საკანონმდებლო სიცხადით არ ხასიათდება და გარკვეულ ბუნდოვანებებს იწვევს 

პრაქტიკაში. ქვემოთ მოცემულია ამგვარი მნიშვნელოვანი საკითხები, კერძოდ: 

• გრანტის ხელშეკრულებების ფარგლებში შეძენილი საქონლისა და მომსახურებისათვის 

გადახდილი დღგ-ის დაბრუნების საკითხი 

ერთი მხრივ, საქართველოს საგადასახადო კოდექსი ჩათვლის უფლებას ეკონომიკურ 

საქმიანობას და დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციას უკავშირებს, თუმცა, მეორე მხრივ, 

განსაზღვრავს, რომ გრანტის ფარგლებში არსებობს ჩათვლის ან დაბრუნების უფლება. გაუგებარია, 

ჩათვლის უფლებას, რომელსაც გრანტის არსებობის შემთხვევაში იყენებენ, რა კავშირი აქვს 

ზოგადად ჩათვლის უფლების გამოყენების პრინციპებთან, ან რით განსხვავდება მისგან. გრანტის 

ფარგლებში დღგ-ის ჩათვლის უფლება საერთო კონტექსტიდან ამოვარდნილია და არ არის 
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გააზრებული მასთან დაკავშირებული საგადასახადო შედეგები. დღგ-ის დაბრუნება განსხვავდება 

ჩათვლისაგან. როგორც წესი, დღგ-ის დაბრუნებას პრაქტიკაში წინ უძღვის ჩათვლა. დაბრუნება 

ზედმეტად გადახდილი გადასახადად აღიარებული თანხის გამოყენებაა, რომელიც ან უბრუნდება 

გადასახადის გადამხდელს ან სხვა გადასახადების დასაფინანსებლად გამოიყენება. 

მაგალითად, მნიშვნელოვანია საკითხი, როცა ა.(ა.)ი.პ, რომელიც არ არის დღგ-ის 

გადამხდელი და ახორციელებს დღგ-ის ჩათვლას/დაბრუნებას გრანტის ფარგლებში აშენებული 

შენობისათვის შესყიდულ საქონელზე, ან  აქტივებზე და  იყენებს ამ შენობას ან აქტივებს სხვა 

საქმიანობაში, არის თუ არა ეს დასაბეგრი ოპერაცია?  

შენობის შემთხვევაში, იმისათვის, რომ ოპერაცია ჩაითვალოს დასაბეგრ ოპერაციად, ადგილი 

უნდა ჰქონდეს ორგანიზაციის მიერ შენობის ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებას. თუ 

ნებისმიერი უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში განხორციელებული დღგ-ით 

დასაბეგრი საქონლის მიწოდების/მომსახურების გაწევის ოპერაციების ჯამური თანხა 100 000 ლარს 

გადააჭარბებს (მათ შორის შენობის აშენების ფასის ჩათვლით), მაშინ პირს უნდა დაუდგეს დღგ-ის 

გადამხდელად რეგისტრაციისა და დღგ-ის გადახდის ვალდებულება. მაგრამ, თუ გრანტის 

ფარგლებში დღგ-ის ჩათვლას/დაბრუნებას განვიხილავთ როგორც ჩათვლას, ეს ნიშნავს, რომ 

გრანტის ფარგლებში შენობის შეძენის შემთხვევაში პირი სრულად მიიღებდა დღგ-ის ჩათვლას. 

ამასთან, გრანტის ფარგლებში ბუნდოვანია, ვრცელდება თუ არა ამგვარ შემთხვევაზე დღგ-ის 

პროპორციული ჩათვლა. თუ გრანტის ფარგლებში დღგ-ის ჩათვლას/დაბრუნებას არ განვიხილავთ 

როგორც ჩათვლას, მაშინ ცხადია, რომ ფორმალური ნიშნებით ჩათვლის მიღება სრულად ვერ 

განხორციელდებოდა და მაშინ არ უნდა ვისაუბროთ დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის 

ვალდებულებაზე და ოპერაციის დაბეგვრაზე.  

დანარჩენი აქტივების (გარდა საკუთრივ წარმოების შენობა-ნაგებობისა) შემთხვევაში, 

იმისათვის, რომ ოპერაცია ჩაითვალოს დასაბეგრ ოპერაციად, ადგილი უნდა ჰქონდეს 

ორგანიზაციის მიერ აქტივის არაეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებას (გამოყენებას საკუთარი 

საქმიანობის მიზნისგან განსხვავებული მიზნით, თუ მას ამ საქონელზე ან მასზე გაწეულ ხარჯზე 

დღგ სრულად ან ნაწილობრივ აქვს ჩათვლილი). აქვე უნდა ვიგულისხმოთ, რომ  პირს ოპერაციაზე 

ჰქონდა დღგ-ის ჩათვლის უფლება და შეძენილ ძირითად საშუალებაზე მიიღო ჩათვლა და გამოიყენა 

ოპერაციაში, რომელზეც არ ჰქონდა ჩათვლის უფლება. თუ გრანტის ფარგლებში დღგ-ის 

ჩათვლას/დაბრუნებას განვიხილავთ როგორც ჩათვლას, ეს ნიშნავს, რომ გრანტის ფარგლებში 

აქტივის შეძენის შემთხვევაში პირი სრულად მიიღებდა დღგ-ის ჩათვლას და აქტივის სხვა 

საქმიანობაში გამოყენების შემთხვევაში ოპერაცია იქნებოდა დასაბეგრი. თუ გრანტის ფარგლებში 

დღგ-ის ჩათვლას/დაბრუნებას არ განვიხილავთ როგორც ჩათვლას, მაშინ ცხადია, რომ ფორმალური 

ნიშნებით ჩათვლის მიღება ვერ განხორციელდებოდა და აქტივის სხვა საქმიანობაში გამოყენების 

შემთხვევაში ოპერაცია დასაბეგრი არ იქნებოდა. ამასთან, დანამდვილებით რთულია იმის თქმა, თუ 

რას ნიშნავს საკუთარი საქმიანობის მიზნისგან განსხვავებული მიზნით აქტივის გამოყენება. ა(ა)იპ-

ის შემთხვევაში მის მიზნად უნდა ვიგულისხმოთ ის არასამეწარმეო (არაკომერციული) მიზნები, 

რომელიც კანონმდებლობით და წესდებით არის განსაზღვრული. ამასთან, ორგანიზაციის 

მიზნისგან განსხვავებულია საქმიანობა, რომელიც შეიძლება ხასიათით იყოს განსხვავებული, მაგრამ 

შედეგები უნდა ემსახურებოდეს ა(ა)იპ-ის მიზნებს. ამრიგად, ა.(ა).ი.პ-ების შემთხვევაში  ძნელად 

წარმოსადგენია ორგანიზაციის საქმიანობის მიზნისგან განსხვავებული მიზნით აქტივის 

გამოყენების შემთხვევა. სავარაუდოდ, აქ უნდა ვიგულისხმოთ ა(ა)იპ-ის მხრიდან რაიმე 
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არამართლზომიერი ქმედებები, რომელსაც საგადასახადო ორგანო, დასაბეგრ ოპერაციებად 

განიხილავს (მაგალითად, აქტივების არამიზნობრივად გამოყენება ორგანიზაციების 

ხელმძღვანელობის კერძო ინტერესების სასარგებლოდ). თუმცა, საწარმოების შემთხვევაში 

იგულისხმება აქტივის არაეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენება. მიუხედავად ზემოთქმულისა, 

ბუნდოვანია, როგორ უნდა იქნეს  გამოყენებული აღნიშნული მუხლი ორგანიზაციებთან 

მიმართებაში. 

• არაკომერციულ პროექტებში გრანტის მიმღები პირის მხრიდან თანადაფინანსების 

უზრუნველყოფის შემთხვევაში დღგ-ის დაბრუნების ან დღგ-ისaგან გათავისუფლების 

პრობლემები 

დღგ-ის ჩათვლა/დაბრუნება და დღგ-ისგან გათავისუფლება დაკავშირებულია  

საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული და ძალაში შესული საერთაშორისო 

ხელშეკრულებების ფარგლებში განხორციელებულ პროექტებთან და, ასევე, საგრანტო 

პროექტებთან. ხშირ შემთხვევაში პროექტის ბენეფიციარებისათვის გადაცემული აქტივები 

წარმოადგენს ბენეფიციარების თანადაფინანსებით შესყიდულ აქტივებს. ამ შემთხვევაში 

წარმოიქმნება საკითხი, თუ როგორ უნდა მოხდეს შესყიდულ საქონელზე „ნულოვანი“ 

საგადასახადო ანგარიშფაქტურის გამოწერა ან დღგ-ის ჩათვლა/დაბრუნება. მთავარი საკითხია, 

ითვლება თუ არა ბენეფიციარის მიერ თანადაფინანსებული საქონლის ღირებულების ნაწილი 

პროექტის (საგრანტო/ საერთაშორისო ხელშეკრულების) ფარგლებში განხორციელებულ ხარჯად.  

როცა ორგანიზაცია გარკვეული თანადაფინანსების სანაცვლოდ აწვდის აქტივს  

ბენეფიციარს, ოპერაცია ფორმით ჰგავს გარკვეული კომპენსაციის სანაცვლოდ აქტივის მიწოდებას. 

ამ შემთხვევაში იქმნება ორი პრობლემა: 1) შესყიდვის ნაწილში ორგანიზაციამ უნდა 

ჩაითვალოს/დაიბრუნოს დღგ სრულად, ან ისარგებლოს ნულოვანი დაბეგვრით; 2)  

ბენეფიციარისთვის აქტივის გადაცემის ნაწილში ორგანიზაციამ უნდა დაბეგროს ოპერაცია დღგ-ით.  

საერთაშორისო ხელშეკრულებების ფარგლებში განხორციელებული პროექტების 

შემთხვევაში, ორგანიზაცია აქტივის შესყიდვას ახორციელებს იმის გამო, რომ შეღავათით 

მოსარგებლეთა რეესტრში ხშირად დონორი სწორედ პროექტის განმახორციელებელ პირს უთითებს, 

რაც დონორის  მხრიდან დახმარების მართვის პოლიტიკით არის ნაკარნახევი. თუმცა, 

ხელშეკრულების შინაარსიდან გამომდინარე, ხშირად პროექტის ბენეფიციარები პროექტის 

თანადაფინანსების ნაწილით დაფინანსებული პირები არიან. საერთაშორისო ხელშეკრულების 

მიზანია აქტივის დღგ-ისაგან დაბეგვრის გარეშე ბენეფიციარისათვის მიწოდება. ამ შემთხვევებში 

ცხადია, რომ შინაარსობრივად აქტივის  გადაცემა კომპენსაციის სანაცვლოდ არ ხდება და ოპერაცია 

დღგ-ით დასაბეგრი არ არის. თუმცა დღგ-ის ნულოვანი დაბეგვრით სარგებლობის  საკითხი 

არაერთმნიშვნელოვანია. ტექნიკურად შესაძლებელია ფაქტურა გაიყოს ორ ნაწილად: დაფინანსების 

წყაროების მიხედვით და  საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურებში დღგ-ის თანხის აღმნიშვნელ 

სტრიქონში ნული მიეთითოს იმ ნაწილში, რომელიც დონორის მიერ არის დაფინანსებული,  ხოლო 

იმ ნაწილში რომელიც ორგანიზაციის მიერ არის თანადაფინანსებული, დღგ-ის თანხა მიეთითოს 

სრული განაკვეთით. თუმცა საქონლის/მომსახურების რეალიზაციისას გამყიდველი ორიენტირდება 

საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლეთა რეესტრით. საგადასახადო შეღავათით მოსარგებლე 

პირისათვის საქონლის მიწოდებისას ან/და მომსახურების გაწევისას სავალდებულოა საფ-ის 

გამოწერა, რომელშიც დღგ-ის თანხის აღმნიშვნელ სტრიქონზე მიეთითება ნული. ამრიგად, ორმაგი 

ინტერპრეტაციის საგანს წარმოადგენს, პროექტი მთლიანად გათავისუფლებულია დღგ-ისგან 
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ორგანიზაციის თანადაფინანსების ჩათვლით, თუ გათავისუფლებულია მხოლოდ დონორის მიერ 

დაფინანსებული თანხა. საერთაშორისო ხელშეკრულებების მიხედვით, მხოლოდ დონორის მიერ 

დაფინანსებული თანხა უნდა გათავისუფლდეს დღგ-ისაგან, თუმცა როგორი უნდა იყოს ამ საკითხის 

ტექნიკური გადაწყვეტა, კანონმდებლობის არსებული დეფინიციით ბოლომდე ნათელი არ არის. 

ისეთი საგრანტო პროექტის განხორციელებისას, რომელიც არ არის დაკავშირებული 

საერთაშორისო ხელშეკრულებით განხორციელებულ პროექტებთან, თანადაფინანსება არ უნდა 

იქნეს ასოცირებული კომპენსაციის სანაცვლოდ მიწოდებასთან, თუმცა პრაქტიკაში რთულია 

ამგვარი შემთხვევების ერთმანეთისაგან გამიჯვნა. კარგი გამოსავალია სამმხრივი 

ხელშეკრულებების გაფორმება, რომლის მონაწილეებიც იქნებიან პროექტის განმახორციელებელი, 

პროექტის მონაწილე და საქონლის მომწოდებელი. ასეთ შემთხვევებში შინაარსობრივად ნათლად 

მოხდება დემონსტრირება, რომ აქტივის შესყიდვას  უზრუნველყოფს პროექტის 

განმახორციელებელი, ხოლო დაფინანსება ხდება ბენეფიციარის მიერ თანადაფინანსებით. ამგვარი 

შეძენა შეიძლება იქნეს ორგანიზაციის მიერ გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში შენაძენად 

კვალიფიცირებული. თუმცა აქაც დგება  ამ ოპერაციების ტექნიკურად გამართულად გაფორმების 

საკითხები. წარმოვიდგინოთ სიტუაცია, როცა ორგანიზაციამ სრულად შეისყიდა აქტივი და 

გრანტის სახით გადასცა ბენეფიციარ ფიზიკურ პირს. ამ შემთხვევაში ორგანიზაცია სრულად 

დაიბრუნებდა დღგ-ს და შედარებით ნაკლები დანახარჯებით გადასცემდა ბენეფიციარს აქტივს. თუ 

ორგანიზაცია გადასცემდა ფულს აქტივის შესაძენად  ფიზიკურ პირს, ეს პირი ვერ ისარგებლებდა 

დღგ-ის ჩათვლის/დაბრუნების მექანიზმით და ის დღგ-ის ჩათვლით შეიძენდა აქტივს. ამრიგად, 

კანონმდებლობით ცალსახად არ არის გამოკვეთილი საგადასახადო პოლიტიკის მიზნები და 

გადაწყვეტის გზები ამგვარი საქმიანობის დაბეგვრასთან დაკავშირებით (თუ რა არის დღგ-ის 

დაბრუნების მიზანი და რა არის მათი ტექნიკური გადაწყვეტის გზები). 

• ხარჯები, რომლებიც წარმოადგენს ორგანიზაციის ხარჯებს და განიხილება ფიზიკური პირის 

მიერ მიღებულ დასაბეგრ სარგებლად 

ორგანიზაციების საქმიანობის მნიშვნელოვანი ნაწილი მიმართულია საზოგადოებრივი 

სარგებლისა და დოვლათის შექმნისკენ, რა დროსაც პროექტის მონაწილე ბენეფიციარი ფიზიკური 

პირები ხდებიან სარგებლის მიღების სუბიექტები. თუმცა საგადასახადო კოდექსი ფიზიკური 

პირებისათვის ათავისუფლებს სარგებლის გარკვეულ კატეგორიებს, როგორიცაა 1000 ლარამდე 

უსასყიდლოდ მიღებული ქონება და გრანტები (რომელიც შეიძლება ნატურალური ფორმით 

გარკვეული მიზნის ფარგლებში განხორციელდეს). ბენეფიციარებისთვის გრანტის სახით მიცემული 

თანხები წინააღმდეგობაში არ უნდა მოდიოდეს დონორთან გაფორმებულ ძირითად საგრანტო 

ხელშეკრულებასთან. 

განაცემის გრანტად აღიარების ერთ-ერთი წინაპირობა წერილობითი ხელშეკრულების 

არსებობაა. ეს წინაპირობა ქმნის ფორმალურ ბარიერს განაცემის გრანტად აღიარების 

თვალსაზრისით.   

1000 ლარამდე ქონების გადაცემის შემთხვევაში, გაუგებარია კანონმდებლობის მიზანი, თუ 

რატომ არ არის შესაძლებელი, მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევის შემთხვევაში ეს ოპერაციაც 

გადახდის წყაროსთან იქნეს დაბეგრილი. გადახდის წყაროსთან ოპერაციის დაბეგვრის მიზანი 

დასაბეგრი ოპერაციების ადმინისტრირების გაიოლებაა. საქართველოში ფიზიკური პირები უმეტეს 

ოპერაციებზე გადახდის წყაროსთან იბეგრებიან, მათ შორის სრულფასოვანი ეკონომიკური 
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საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაშიც, როცა ისინი ახდენენ მომსახურების მიწოდებას, 

მაგრამ, როცა ისინი იღებენ მომსახურებას და არა ქონებას, მათ გადასახადის გადამხდელად 

რეგისტრაციის ვალდებულება წარმოექმნებათ. ამასთან, რთულია, ერთმნიშვნელოვნად   ითქვას, თუ 

რომელი ოპერაციები წარმოადგენს ხარჯის ანაზღაურებას და რომელი მომსახურების მიწოდება 

(მისი ფორმის მიუხედავად) შეიძლება ჩაითვალოს ქონების მიწოდებად.  

რა პრაქტიკული საგადასახადო რისკები შეიძლება არსებობდეს, თუ ორგანიზაცია 

მომსახურების მიწოდებას განიხილავს 1000 ლარამდე ღირებულების ფარგლებში ქონების 

მიწოდებად? ამ შემთხვევაში ორგანიზაციას სსკ-ის 154-ე მუხლის მიხედვით გადასახადის დაკავების 

ვალდებულება, 1000 ლარამდე ღირებულების ზღვრის მიუხედავად, მაინც არ წარმოექმნება. 

შესაბამისად, ორგანიზაციას რაიმე საგადასახადო ვალდებულება და რისკები ამ ოპერაციაზე არ 

ექმნება. ფიზიკური პირი, რომელმაც  მომსახურება უსასყიდლოდ მიიღო, უნდა დადგეს 

გადასახადის გადამხდელად და დაბეგროს მიღებული სარგებელი. თუ მომსახურების ღირებულება 

სცდება 1000 ლარს, მაშინ ორგანიზაციას გადასახადის დაკავების ვალდებულება წარმოექმნება. თუ 

ორგანიზაცია დააკავებს საშემოსავლო გადასახადს ასეთი ოპერაციიდან, მაშინ ორგანიზაციას 

შეიძლება დაუდგეს ზედმეტად დაბეგრილი ოპერაცია. თუმცა, ეს გარემოება მიღებული სარგებლის 

დაბეგვრისგან არ გაათავისუფლებს იმ ფიზიკურ პირებს, რომლებმაც  მომსახურება უსასყიდლოდ 

მიიღეს60. 

• ორგანიზაცია საკუთარი საქმიანობის განხორციელებისათვის სწევს გარკვეულ ხარჯებს, 

რომლებიც ორგანიზაციის პირდაპირ ინტერესს წარმოადგენს.  

ასეთი ხარჯებია: თანამშრომლების, მოწვეული ექსპერტების და მოხალისეების სამუშაო პირობების 

უზრუნველყოფის ხარჯები, რაც მოიცავს  ტრანსპორტის, კვების, საცხოვრებლით უზრუნველყოფის 

გარკვეული შემთხვევების დაფინანსებას. ამასთან, ზოგჯერ ხარჯების ანაზღაურება არ 

ითვალისწინებს ზემოაღნიშნული პირებისთვის მსგავს კომპენსაციებს და ამ პირების მხრიდან 

ხარჯის გაწევა კი არაგონივრულია. სხვაგვარად რომ ითქვას, ამგვარი ხარჯების გაწევა 

ორგანიზაციის პირდაპირ ინტერესში შედის. შესაბამისად, არ იკვეთება  თანამშრომლის, მოწვეული 

ექსპერტის ან მოხალისის პირდაპირი ინტერესი. მაგალითად, მოწვეულია ექსპერტი, რომელიც 

ცხოვრობს თბილისში და საჭიროა მისი ტრანსპორტით და სასტუმროთი უზრუნველყოფა 

ქუთაისში, სადაც, ტარდება ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობენ სხვადასხვა რეგიონებიდან 

ჩამოსული ბენეფიციარები. ცხადია, ასეთი ხარჯი არ წარმოადგენს რაიმე სარგებელს მოწვეული 

ექსპერტისათვის, რადგან მისთვის სამუშაო პირობების უზრუნველყოფა ორგანიზაციის ინტერესშია 

და, შესაბამისად, მისი ხარჯია. სწორედ ორგანიზაციის ინტერესში შედის, რომ დაგეგმილი 

ღონისძიება მის მიზნებთან შესაბამისობაში განხორციელდეს. შინაარსობრივად ამგვარი ხარჯი 

მივლინების ხარჯია, რომელიც ხშირად მხოლოდ დაქირავებულ პირებთან ასოცირდება. ამის 

მიზეზი არის ის, რომ საგადასახადო კანონმდებლობა გამოყოფს დაქირავებული პირების 

მივლინების საკითხს, თუმცა თავისი დატვირთვით მივლინების მექანიზმი შეიძლება სხვა პირების 

მიმართაც იქნეს გამოყენებული. ნებისმიერ შემთხვევაში მივლინების ხარჯი ორგანიზაციის 

ინტერესია და არა დაქირავებულისა, ისევე, როგორც მოწვეული ექსპერტებისათვის და 

მოხალისეებისათვის ანაზღაურებული მსგავსი თანხები. საგადასახადო კოდექსი არ ავლებს მკაფიო 

 
60 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 82-ე მუხლი ითვალისწინებს საშემოსავლო გადასახადისაგან 

გათავისუფლებულ ოპერაციებს, რაც ამ კონტექსტში ფიზიკური პირების მიერ უნდა იქნეს გათვალისწინებული. 
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საზღვრებს ამგვარ ხარჯებსა და სარგებლის საკითხებს შორის. ამ საკითხის მიმართ ერთგვაროვანი 

და მკაფიო მიდგომა გაამარტივებდა საგადასახადო ადმინისტრირებას.  

3.2. კვლევისას გამოვლენილი  პრობლემები, რომელთა გადაწყვეტა საჭიროებს ახალი 

საგადასახადო მექანიზმების შემუშავებას  

გამოკვლევის შედეგად გამოყოფილი პრობლემური საკითხების ნაწილი მოითხოვს სახელმწიფოს 

მხრიდან ახალი მიდგომების და საგადასახადო მექანიზმების ეფექტიანი ფორმების შემოტანას, მათ 

შორის არსებული მოწინავე საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით, რომელიც კვლევაშიც 

ავსახეთ.  მათგან აღსანიშნავია: 

• ქველმოქმედების სტიმულირების საკითხები  

ორგანიზაციისათვის, რომელიც დაფინანსების მხოლოდ ერთ წყაროზეა დამოკიდებული, 

სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, გადაიდგას ნაბიჯები დაფინანსების დივერსიფიკაციის მიზნით. 

საჭიროა ცვლილებები, რომელთან ერთადაც ბიზნესსექტორმა და არაკომერციულ სფეროში 

მომუშავე ორგანიზაციებმა უნდა გამონახონ შემოსავლების ალტერნატიული წყაროების მოძიების 

დამატებითი გზები. სასურველია, ბიზნესმა გამოიჩინოს მეტი კრეატიულობა და მოსინჯოს მისთვის 

ხელსაყრელი თანამშრომლობის შესაძლებლობები სხვადასხვა არაკომერციულ სფეროებში, ხოლო 

არაკომერციულ სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებმა უნდა შეძლონ და დაარწმუნონ პოტენციური 

სპონსორები/პარტნიორები მათთან თანამშრომლობის აუცილებლობაში. ხელსაყრელ საგადასახადო 

სისტემას ამ პროცესის დადებით დინამიკაზე, რასაკვირველია, მასტიმულირებელი ეფექტის 

მოხდენა შეუძლია. 

სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილების საფუძველზე შეგვიძლია, გამოვყოთ სტიმულირების 

სხვადასხვა მექანიზმები: 

1) კორპორაციული შემოწირულებები - კორპორაციული შემოწირულებები არის საჩუქრები 

ნაღდი ფულით ან ნატურით, რომელიც კომპანიებმა და/ან იურიდიულმა სუბიექტებმა გასწიეს 

არაკომერციული ორგანიზაციების სასარგებლოდ. კორპორაციული შემოწირულებების 

ხელშემწყობი ღონისძიებები ხშირად საგადასახადო წახალისების ფორმას იღებს. სხვადასხვა 

სახელმწიფოში წახალისების სხვადასხვა მოდელი გვხვდება. ზოგიერთი ქვეყანა, რომელიც 

გულისხმობს გარკვეული შეზღუდვით (მაგ., დასაბეგრი მოგების 10%-ის დაუბეგრავად 

გამოქვითვის შესაძლებლობა) ორგანიზაციებისათვის შემოწირულების განხორციელებას 

სპეციალური სტატუსის არსებობას არ საჭიროებს61 (მაგალითად, ბულგარეთი, ჩეხეთი, 

სლოვენია, პოლონეთი, საფრანგეთი, იტალია და სხვ.). ზოგიერთი ქვეყანა, რომელიც 

გულისხმობს ორგანიზაციებისათვის შემოწირულების განხორციელებას გარკვეული 

შეზღუდვით (მაგ., დასაბეგრი მოგების 10%-ის დაუბეგრავად გამოქვითვის შესაძლებლობა), 

მაგრამ სპეციალური სტატუსის (მაგ., საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსი) არსებობით, 

იყენებს გარკვეული სტიმულირების მექანიზმს (გამოქვითვა ხორციელდება გაწეული 

შემოწირულების თანხაზე მეტი ოდენობით)62.  

სტიმულირების მექანიზმების მაგალითებია: 

 
61Institute for International Relations, V. Čopič, A. Uzelac, J. Primorac, D. A. Jelinčić, A. Srakar, A. Žuvela. 2011, pages 46-47. 
62 ibid, pages 119-197. 
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ლატვიაში63 დონორ საწარმოებს უფლება აქვთ, შემოწირულების სახით განხორციელებული 

ფულადი და ნატურალური ფორმით წარმოებული განაცემები: 

• გამოქვითონ წინა წლის დასაბეგრი მოგების 5% შემოსავლიდან; 

• გამოქვითონ წინა წლის მთლიანი ხელფასების (გადასახადების ჩათვლით) 2% 

შემოსავლიდან; 

• არ გამოქვითონ შემოსავლიდან, თუმცა დაიბრუნონ გაწეული შემოწირულების 85%,  

მაგრამ არა უმეტეს გადახდილი გადასახადის 20%-ისა. 

 

ესპანეთში64 დონორ საწარმოებს უფლება აქვთ, შემოწირულების სახით განხორციელებული 

ფულადი და ნატურალური ფორმით წარმოებული განაცემები: 

• არ გამოქვითონ შემოსავლიდან, თუმცა დაიბრუნონ გაწეული შემოწირულების 35%,  

მაგრამ არა უმეტეს გადახდილი გადასახადის 10%-ისა. 

• არ გამოქვითონ შემოსავლიდან, თუმცა დაიბრუნონ გაწეული შემოწირულების 40%,  თუ 

ბოლო ორი წლის მანძილზე აფინანსებდნენ ერთსა და იმავე არაკომერციულ 

ორგანიზაციას, მაგრამ დაბრუნება არ უნდა აღემატებოდეს  გადახდილი გადასახადის 

10%-ს. 

• პრიორიტეტული დარგების დაფინანსების შემთხვევაში გამოქვითვის ლიმიტი შეიძლება 

გაიზარდოს 10%-დან 15%-მდე. 

 

უნგრეთში65 დონორ საწარმოებს უფლება აქვთ, გამოქვითონ გადახდილი თანხის: 

• 20% - საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმიანობისათვის. 

• 40% - გრძელვადიანი პარტნიორული შეთანხმებების შემთხვევაში (3 წელი და მეტი). 

• 50% - თუ შემოწირულება მიმართულია უნგრულ დახმარების ფონდში, ეროვნული 

კულტურის ფონდში, ზიანის შემცირების ფონდში. 

• 50% - თუ შემოწირულება მიმართულია უმაღლესი სასწავლებლისათვის გადაცემული 

გრანტის ფარგლებში (საგრანტო ხელშეკრულების ვადა უნდა იყოს, სულ მცირე, 5 წელი). 

 

პორტუგალიაში66 დონორ საწარმოებს უფლება აქვთ, გამოქვითონ გადახდილი თანხის 120%, 

130%, 140% და 150%. გამოქვითვის ზღვრული ოდენობა კი შეიძლება იყოს მთლიანი 

შემოსავლის  0,8% და 0,6%. წახალისების მექანიზმის სხვადასხვა კომბინაცია დამოკიდებულია 

ბენეფიციარის ტიპზე და საქმიანობის სფეროზე. მაშასადამე, ამგვარად სახელმწიფოს აქვს 

არაკომერციული სექტორის განვითარების სტიმულირების გარკვეული სტრატეგია, რისთვისაც 

იყენებს საგადასახადო ინსტრუმენტებს. 

 

2) პროცენტული ფილანთროპია67 ან პროცენტული ქველმოქმედება არის საგადასახადო 

ღონისძიება, რომლის საშუალებითაც გადასახადის გადამხდელებს შეუძლიათ, განსაზღვრონ 

თავისი საშემოსავლო გადასახადის გარკვეული პროცენტი, რომელიც  გამოეყოფა კონკრეტულ 

 
63 https://www.vid.gov.lv/lv/nodoklu-atvieglojumi. 
64  Royal decree 49/2002 of 23 December on the taxation of non-profit entities and tax incentives for patronage. 
65 A társasági adó legfontosabb szabályai 2021, page 16. 
66 Decreto-Lei n.º 215/89 - Diário da República n.º 149/1989, Série I de 1989-07-01, Aprova o Estatuto dos Benefícios Fiscais. 
67 Institute for International Relations et. al. 2011.pages 44-45. 
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არაკომერციულ, არასამთავრობო ორგანიზაციას და ზოგიერთ შემთხვევაში სხვა 

ორგანიზაციებს, მაგალითად, ეკლესიებს. 

პროცენტული კანონმდებლობა ხელს უწყობს დონორებსა და ბენეფიციარებს შორის 

კომუნიკაციის გაუმჯობესებას, აგრეთვე ქველმოქმედების და ფილანთროპიის კულტურის 

განვითარებას. პროცენტული ფილანთროპია არსებობს  უნგრეთში, სლოვაკეთში, სლოვენიაში, 

ლიტვაში, პოლონეთში და რუმინეთში. სხვადასხვა ქვეყნების პრაქტიკით პროცენტული 

ფილანთროპიის გამოყენების უფლება აქვთ ფიზიკურ პირებს. ზოგიერთ ქვეყანაში 

საშემოსავლო გადასახადის ფონდიდან ამ მექანიზმით მიმართული გადასახადის ოდენობა 

მერყეობს გადახდილი გადასახადების 0,5%-3%-მდე, ხოლო ბენეფიციარების რაოდენობა 

შეიძლება იყოს როგორც ერთი, ისე რამდენიმე. 

პროცენტული ფილანთროპიას დიდი მნიშვნელობა აქვს ისეთი განვითარებადი 

ქვეყნებისათვის, სადაც არ არის ჩამოყალიბებული ფილანთროპიის და ქველმოქმედების 

კულტურა. 

 

3) არაპირდაპირი ხარჯებისგან საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გათავისუფლება - 

სტიმულირების მექანიზმის თვალსაზრისით აგრეთვე მნიშვნელოვანია კანონმდებლობაში 

არაპირდაპირი ხარჯებისაგან საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გათავისუფლება. კერძოდ,  

საქართველოში საქველმოქმედო ორგანიზაციის სტატუსის მოპოვება დაკავშირებულია 

გარკვეული საქველმოქმედო გამოცდილების ქონასთან. სტატუსის მოპოვებისათვის საჭიროა 

ერთწლიანი გამოცდილება. აგრეთვე, სტატუსის მოპოვების მიზნით, ორგანიზაციამ უნდა 

წარადგინოს აუდიტორის მიერ დადასტურებული ფინანსური ანგარიში. გარდა ამისა, 

კანონმდებლობა საქველმოქმედო სტატუსის მქონე ორგანიზაციას  ყოველწლიურად 

აუდიტორის მიერ დადასტურებული ფინანსური ანგარიშის წარდგენასაც ავალდებულებს. 

ამგვარად, ორგანიზაცია სტატუსის მოპოვებისათვის და შენარჩუნებისათვის მნიშვნელოვან 

ხარჯებს სწევს, რის დაფინანსების წყაროს მოპოვებაც ორგანიზაციებისათვის პრობლემურია. 

ამგვარი მკაცრი კონტროლის წინაპირობები საგადასახადო ორგანოს არსებული 

საკანონმდებლო სივრცის პირობებში მხოლოდ ორგანიზაციების დესტიმულირებას 

განაპირობებს. რეალურად ორგანიზაციებს არა აქვთ შესაძლებლობა, შემოწირულების ან სხვა 

სახით მიღებული შემოსავლები გამოიყენონ ორგანიზაციის მიზნებისგან განსხვავებული 

მიმართულებით, რადგან არსებობს  სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმები  ორგანიზაციების 

მიერ შეღავათების არაკეთილსინდისიერად გამოყენების პრევენციისათვის. მნიშვნელოვანი 

ხელშესახები შეღავათი, რომელიც დაბეგვრასთან ასოცირდება, უკავშირდება საწარმოს მიერ 

შემოწირულების დაუბეგრავად  განხორციელებას საქველმოქმედო ორგანიზაციაში, გარკვეული 

შეზღუდვის გათვალისწინებით. თუმცა, რადგანაც ორგანიზაციას არა აქვს სახსრების 

არამიზნობრივი გამოყენების უფლება, ისივე როგორც საწარმოებს არ აქვთ დაუბეგრავად 

საწარმოდან თანხის განკარგვის უფლება, ორგანიზაციების ამგვარი მკაცრი კონტროლი 

არაფრისმომცემი, კონტრპროდუქტიულია და ხელს უშლის საქველმოქმედო სტატუსის 

ეფექტიან გამოყენებას. არსებულ რეალობაში ასევე სრულიად ზედმეტი და ქველმოქმედების 

სტიმულირების მექანიზმის სრულფასოვნად მუშაობისათვის ხელის შემშლელია 

საქველმოქმედო სტატუსის მქონე ორგანიზაციისათვის დაწესებული აუდიტორის მიერ 

დამოწმებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის ვალდებულება. 
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• დღგ-ის დაბრუნების მექანიზმის განზოგადება 

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საგადასახადო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, უნდა  

განხორციელდეს დღგ-ის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული გარკვეული ცვლილებები, 

კერძოდ: 

1) აღსანიშნავია, რომ საწარმოებისათვის დღგ-ის ჩათვლა ეკონომიკურ 

საქმიანობასთან დაკავშირებულ ოპერაციებზე შეიძლება განხორციელდეს ოპერაციის  

კალენდარული წლის დასრულებიდან 3 წლის განმავლობაში, მაშინ, როცა გრანტის 

ფარგლებში დღგ-ის ჩათვლა/დაბრუნება შეიძლება მოხდეს დასაბეგრი ოპერაციის 

დასრულებიდან 3 თვის ვადაში. გაუგებარია ორგანიზაციების უფლებების 

საწარმოების უფლებებისგან განსხვავებულობის მიზეზი, მაშინ, როცა საგადასახადო 

ორგანოს მხრიდან გადასახადის თანხის დარიცხვისა და საგადასახადო 

ვალდებულების შესახებ საგადასახადო მოთხოვნის წარდგენის ხანდაზმულობის 

ვადა 3 წელია, როგორც საწარმოს, ისე ორგანიზაციისათვის. 

 

2) ამრიგად, დღგ-ის ჩათვლის და დაბრუნების საკითხები ორგანიზაციებისათვის 

საჭიროებს გადახედვას. სულ მცირე, ჩათვლის ცნება უნდა გაფართოვდეს და 

განიმარტოს, როგორც გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში შეძენილი საქონლის 

ან/და მომსახურების დღგ-ის ჩათვლის უფლება.  უნდა არსებობდეს ამ ოპერაციების 

საერთო წესით, დღგ-ის დეკლარაციის საშუალებით ჩათვლის შესაძლებლობა 

დეკლარაციაში შესაბამისი ველის ან დანართის დამატებით, ჩათვლის უფლება კი 

საერთო ხანდაზმულობის ვადის ფარგლებში უნდა მოექცეს. 

 

3) აქვე უნდა შევნიშნოთ, რომ ორგანიზაციას, რომელიც იღებს არასაგრანტო 

შემოსავალს,  უფლება აქვს, მისცეს გრანტი სხვა ა(ა)იპ-ს. შესაბამისად, პროექტის 

განმახორციელებელს ექნება უფლება, გრანტის ფარგლებში დაიბრუნოს დღგ. 

ამრიგად, არსებობს მექანიზმი, რომ პირმა ისე  დაგეგმოს პროექტის ორგანიზება, რომ  

ისარგებლოს საგადასახადო შეღავათით დღგ-ის ნაწილში.  მთავარი პრობლემა არის 

ის, რომ პირი, იმის ნაცვლად, რომ თავად განახორციელოს პროექტი, იძულებულია, 

სხვა პირს გადასცეს გრანტის სახით მიღებული შემოსავალი. ამრიგად, 

ორგანიზაციებს, უმცირდებათ სტიმული, ორგანიზაციების მიზნების 

განსახორციელებლად მოიზიდონ სხვა დაფინანსების წყაროებიდან მიღებული 

შემოსავლები. ეს საკითხი კიდევ უფრო საინტერესო ელფერს იძენს სოციალური 

საწარმოების კონტექსტში. სოციალური საწარმოები, რომლებიც სამეწარმეო 

საქმიანობიდან მიღებულ შემოსავალს მიმართავენ სოციალური პროექტებისაკენ, 

თავად უნდა იყვნენ არაკომერციული პროექტების განმახორციელებლები. 

შესაბამისად, არაკომერციული სექტორის სტიმულირებისათვის მნიშვნელოვანი 

იქნებოდა არსებული საკანონმდებლო შეზღუდვის მოხსნა და არასამეწარმეო 

(არაკომერციული) იურიდიული პირს, რომელმაც საგადასახადო კოდექსის მე-10 

მუხლის პირველი ნაწილის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიების ან 

განხორციელებული პროექტის ფარგლებში შეიძინა საქონელი ან/და მომსახურება, 

უფლება ჰქონდეს, ჩაითვალოს ან დაიბრუნოს ამ საქონლისთვის/მომსახურებისთვის 

გადახდილი დღგ, საგადასახადო ორგანოში საგადასახადო ანგარიშფაქტურის ან 
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უკუდაბეგვრისას ბიუჯეტში დღგ-ის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის 

წარდგენის საფუძველზე. 

 

• სოციალური საწარმოების სტატუსის განსაზღვრა. საქართველოში რეალურად სოციალური 

საწარმოები არაკომერციული იურიდიული პირების  და შეზღუდული პასუხისმგებლობის 

საზოგადოების  ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმით არსებობს. ასეთი საწარმოების 

დაფუძნების ძირითადი მიზანი საქველმოქმედო საქმიანობის ხელშესაწყობად ბიზნესის 

წარმოების შესაძლებლობაა, იმ სპეციფიკით, რომ სოციალური საწარმოს დამფუძნებელს 

მოგებიდან გარკვეული წილის მიღების შესაძლებლობა ექმნება. ქვეყანაში არსებული 

საკანონმდებლო ბაზა, სოციალური საწარმოს სიკეთეების სრულად გამოყენების 

შესაძლებლობას ვერ იძლევა და საჭიროებს სათანადო ახალი მექანიზმების შემოტანას და 

სოციალური საწარმოების სამართლებრივად აღიარებას. 

 

3.3. კვლევის დროს იდენტიფიცირებული პრობლემების საერთო  შეჯამება 

 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში და სამოქალაქო კოდექსში არსებული გარკვეული 

რეგულაციები, მიუხედავად არსებული განმარტებებისა, საჭიროებს დამატებით დაზუსტებას. 

ერთმნიშვნელოვანი და ცალსახა საკანონმდებლო ჩარჩო  ორგანიზაციების ეფექტიანი საქმიანობის 

და ფუნქციონირების, განუსაზღვრელობის შემცირების, ასევე მათი სწორი საგადასახადო 

ადმინისტრირების მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ზოგიერთი ქეისი კი საჭიროებს სახელმწიფოს 

მხრიდან ახალი მიდგომების, მექანიზმების შემუშავებას. კვლევის შედეგად შეჯამების სახით 

გამოკვეთილი პრობლემური საკითხებია: 

1. მომსახურების გამწევი, გადასახადის გადამხდელად არარეგისტრირებული, ფიზიკური 

პირებისთვის ტრანსპორტირების, სასტუმროს და კვების ხარჯების ორგანიზაციების მიერ 

ანაზღაურების სარგებლად განხილვის და დაბეგვრის საკითხი; 

2. არაკომერციულ პროექტში მონაწილე არადაქირავებული (მომსახურების არგამწევი) 

ბენეფიციარი ფიზიკური პირებისთვის ტრანსპორტირების, სასტუმროს და კვების ხარჯების 

ორგანიზაციის მიერ ანაზღაურების სარგებლად განხილვის და დაბეგვრის საკითხი; 

3. მოხალისეებისთვის ტრანსპორტირების, სასტუმროს და კვების ხარჯების ანაზღაურების 

სარგებლად განხილვის და დაბეგვრის საკითხი; 

4. არადაქირავებული ფიზიკური პირებისათვის 1000 ლარამდე ღირებულების ქონების 

გადაცემის შემთხვევაში, წლის მანძილზე 1000 ლარამდე ღირებულების ქონების 

გაანგარიშების საკითხი. რა შემთხვევაში წარმოიქმნება ორგანიზაციისათვის საგადასახადო 

აგენტის ფუნქციის შესრულების ვალდებულება და რა შემთხვევაში უნდა დადგეს თავად 

ფიზიკური პირი გადასახადის გადამხდელად? 

5. წარმოადგენს თუ ა(ა)იპ-ის მიერ  საქონლის უსასყიდლოდ განხორციელებული მიწოდება ან 

მომსახურების გაწევა დღგ-ის მიზნებისათვის ეკონომიკური საქმიანობას, თუ ორგანიზაციას 

აქტივი შესყიდული აქვს გრანტის ფარგლებში, რომლის დღგ დაბრუნებული აქვს? 

6. საგრანტო პროექტის დასრულების შემდეგ დონორის მიერ  ორგანიზაციისათვის 

გადმოცემული მატერიალური ფასეულობების დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობაში 

გამოყენების საკითხი; 
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7. გრანტის ფარგლებში განხორციელებულ შესყიდვებზე გადახდილი დღგ-ის ზედმეტად 

გადახდილად აღიარება ჩათვლას წარმოადგენს თუ  დაბრუნებას? რა სხვაობაა ამ ორ ცნებას 

შორის? გაუგებარია, ჩათვლის უფლებას, რომელსაც ორგანიზაცია საგრანტო პროექტის 

განხორციელებისას იყენებს, რა კავშირი აქვს ზოგადად ჩათვლის უფლების გამოყენების 

პრინციპებთან, ან რით განსხვავდება მისგან? 

8. საერთაშორისო ხელშეკრულებების ფარგლებში, როცა დონორის მიერ დაფინანსებული 

თანხები გათავისუფლებულია დღგ-ისგან, რამდენად ეხება ეს შეღავათი პროექტის 

თანადაფინანსების ნაწილს? მაგალითად, პროექტის განმახორციელებელი 

რეგისტრირებულია გადასახადის გადამხდელთა რეესტრში. მომწოდებელმა საწარმომ 

პროექტის განმახორციელებელს თანადაფინანსების (და არა დაფინანსების) ფარგლებში 

გამოუწერა „ნულოვანი“ ანგარიშ-ფაქტურა. გაუგებარია, რომელ მხარეს უნდა ჩაეთვალოს 

ასეთ შემთხვევაში საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოწერა სამართალდარღვევად და რა 

საფუძვლით, თუ დავეთანხმებით მოსაზრებას, რომ ანგარიშ-ფაქტურა არ უნდა ყოფილიყო 

„ნულოვანი“. გაურკვეველია, თვით  მოსაზრება, რომ ასეთ შემთხვევაში „ნულოვანი“ 

საგადასახადო ანგარიშფაქტურის გამოწერა სამართალდარღვევაა, რამდენად სამართლიანია; 

9. ორგანიზაციები, რომლებიც არ  ახორციელებენ დამხმარე ეკონომიკურ საქმიანობას, 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 97-ე მუხლის მე-2 ნაწილით „დასაბეგრი 

ოპერაციების“ განხორციელების შემთხვევაში ვერ იქნებიან განხილული საწარმოებად და, 

შესაბამისად, არც მოგების გადასახადის გადახდის ვალდებულება წარმოექმნებათ. 

გაუგებარი ხდება, არაეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლების 

არამიზნობრივი განკარგვის შემთხვევაში რომელი გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი 

შეიძლება იყოს მსგავსი ოპერაციები.  ეს საკითხი  დაზუსტებას  საჭიროებს საგადასახადო 

კანონმდებლობაში; 

10. იმგვარი სუბიექტების სამართლებრივი აღიარების საკითხი, რომლებიც სამეწარმეო 

საქმიანობას და მისგან მიღებულ შემოსავლებს იყენებენ არაკომერციული შედეგების 

მისაღწევად (სოციალური საწარმოები); 

11. უცხოურ ვალუტაში დადებული ხელშეკრულებების, კომერციული ბანკის(და არა 

საქართველოს ეროვნული ბანკის) მიერ დადგენილი კურსით ანაზღაურების 

შესაძლებლობის საკითხი, იმის გათვალისწინებით, რომ  ამ ხელშეკრულებით წარმოქმნილი 

ოპერაცია დაბეგვრას ექვემდებარება. 
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 გამოყენებული ლიტერატურა 

 

1.  „ბიუჯეტების შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და ანგარიშსწორების 

განხორციელებისა და ბიუჯეტში ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი შემოსულობის 

თანხის დაბრუნების, აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ“ ბრძანება, საქართველოს 

ფინანსთა მინისტრი,  N916, 30/12/2009. 
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