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გუ რამ უფ ლი საშ ვი ლი
ეკო ნო მი კის დოქ ტო რი, ასო ცი რე ბუ ლი პრო ფე სო რი, ქუ თა ი სის უნი ვერ სი ტე ტი, სა ქარ თვე ლო
guram.uphlisashvili@unik.edu.ge

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სი, და მა ტე ბუ ლი  
ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დი, ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბა.

 J.E.L. classification: H2, E6, K2

ანოტაცია
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში იც-

ვლებადამატებულიღირებულების გადასახა-
დისნაწილი.ცვლილებებისმთავარიმიზეზია
ჩვენი საგადასახადო კანონმდებლობის ევრო-
კავშირისშესაბამისსტანდარტებთანჰარმონი-
ზირებისაუცილებლობა.

განხილულიარამდენიმემნიშვნელოვანისი-
ახლე,რომელთაც შეუძლიათ სხვადასხვა გავ-
ლენისმოხდენა,როგორცგადასახადისგადამ-
ხდელთა მდგომარეობაზე, ისე სახელმწიფოს
ფისკალურინტერესებზე.

საჭიროა ევროკავშირთან  გაფორმებული
ასოცირების შეთანხმების რეალიზაცია. ასევე
დგას საგადასახადო სისტემის სამართლიანო-
ბის დაადმინისტრირებისსიმარტივისპრინ-
ციპებისდაცვისაუცილებლობა.ამასთან,ვინა-
იდანგადასახადებისახელმწიფოსთვისუმნიშ-
ვნელოვანესფისკალურფუნქციასასრულებენ,
ცვლილებების შედეგები გათვლილი უნდა
იყოსდეტალურად.

შესავალი
2020 წლიდან საქართველოს საგადასახადო

კანონმდებლობაში შედისუმნიშვნელოვანესი,

სა გა და სა ხა დო კა ნონ მდებ ლო ბა ში დღგ-ის კუ თხით  
და გეგ მი ლი ცვლი ლე ბე ბის სა კი თხის თვის

შეიძლებაითქვასრადიკალური,ცვლილებები.
კერძოდ, მთლიანად იცვლება საგადასახადო
კოდექსისკარიVI–დამატებულიღირებულე-
ბისგადასახადიროგორცფორმით,ისეშინა-
არსობრივიკუთხით.

ცნობილია, რომ აღნიშნული ცვლილებე-
ბისუმთავრესიმიზეზიაევროკავშირთან2014
წელს გაფორმებული ასოცირების შეთანხმება,
კერძოდმისიისდანართი,რომლითაცსაქარ-
თველომ აიღო ვალდებულება, ევროკავშირის
საბჭოს შესაბამისი დირექტივის ჩარჩოებში,
განსაზღვრულვადებში ეტაპობრივადდაუახ-
ლოვოს საგადასახადო კანონმდებლობა ევრო-
კავშირის შესაბამის სამართლებრივ სტანდარ-
ტებს.ამცვლილებებისაუცილებლობასსაფუძ-
ვლადუდევსისგარემოება,რომევროკავშირი
წარმოადგენს ერთიან სავაჭროეკონომიკურ
სივრცესდასრულიადბუნებრივიამასშიშემა-
ვალიქვეყნებისკანონმდებლობების(მ.შ.საგა-
დასახადო ნორმების) ჰარმონიზირების საჭი-
როება,მ.შ.შესაძლოორმაგიდაბეგვრისთავი-
დან აცილების მიზნით. ამგვარი მოთხოვნები
ვრცელდებაარამხოლოდკავშირისწევრ,არა-
მედიმქვეყნებზეც,რომელთადეკლარირებუ-
ლიმიზანიევროკავშირშიგაერთიანებაა.
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ძირითადინაწილი
დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებე-

ბი საინტერესო და მეტად მნიშვნელოვანია
იქიდან გამომდინარეც, რომ სადღეისოდ სა-
ხელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების უმეტე-
სი წილი სწორედ ამ გადასახადებზე მოდის.
ამდენად, აღნიშნული მასშტაბური რეფორმის
განხორციელებას შეიძლება ჰქონდეს მნიშვნე-
ლოვანიშედეგებიარამარტოევროინტეგრაცი-
ისპროცესებისგანვითარების,ანთუნდაცსამე-
წარმეოგარემოსცვლილებისკუთხით,არამედ
მოსალოდნელიფისკალურიშედეგების მხრი-
ვაც.

რაცშეეხება შინაარსობრივცვლილებებს, აქ
ჩვენს ყურადღებას იპყრობს რამდენიმე მნიშ-
ვნელოვანი სიახლე, რომელთაც შეუძლიათ
სხვადასხვა მიმართულების გავლენის მოხ-
დენა, როგორც გადასახადის გადამხდელთა
მდგომარეობაზე(დაბეგვრისტვირთისშემსუ-
ბუქებისთუდამძიმებისკუთხით),ისესახელ-
მწიფოსფისკალურინტერესებზე. გამოვყოფთ
რამდენიმემნიშვნელოვანცვლილებას:
•	 ადრინდელი რედაქციისაგან რამდე

ნადმეგანსხვავებულადგანიმარტებამომსახუ
რებისგაწევის ადგილი  საქართველოშიათუ
სხვაქვეყანაში.ამისგამიჯვნასდიდიმნიშვნე
ლობა აქვს ერთიდა იგივედასაბეგრიოპერა
ციის ორმაგი დაბეგვრის თავიდან ასაცილებ
ლად. ძირითადი წესი მდგომარეობს იმაში,
რომ 2020 წლიდან არამეწარმე ფიზიკური პი
რისათვისმომსახურებისგაწევისშემთხვევაში,
მომსახურების გაწევის ადგილად ჩაითვლება
მომსახურების გამწევის ადგილმდებარეობა,
სხვა შემთხვევაში  მომსახურების მიმღების
ადგილმდებარეობა. თუმცა ამ ზოგადი წესის
გარდაცალკე არისჩამოთვლილიმომსახურე
ბის სახეების საკმაოდ ფართო ჩამონათვალი,
რომლისგაწევისადგილადყველაშემთხვევაში
მომსახურების მიმღების ადგილმდებარეობა
ჩაითვლებატელესაკომუნიკაციო,საკონსულ

ტაციო, სარეკლამო, საბანკოსაფინანსო და
სხვამომსახურებები.ახალინორმასხვადასხვა
შემთხვევაში სხვადასხვა გავლენას იქონიებს
გადამხდელებზედაგადასახადების ადმინის
ტრირებაზე;
•	 ვფიქრობთ, ასევე უფრო გარკვევით

არის დაზუსტებული საქონელის მიწოდების
ადგილები, რომლის კვალიფიცირება დამო
კიდებულია სხვადასხვა მომენტზე, მ.შ.ტრან
სპორტირება,დამონტაჟებაგაშვებადაა.შ.;
•	 შეიცვლება საკუთარი ძალებით აშენე

ბულიშენობანაგებობებისეკონომიკურსაქმი
ანობაში გამოყენებისასდაბეგვრის წესი. ამიე
რიდან საკუთარი ძალებით საკუთარი მიზნე
ბისთვისასეთიძირითადისაშუალებისწარმო
ებაანრემონტიდაიბეგრებამხოლოდიმშემ
თხვევაში,თუესპირისრულადვერმიიღებდა
დღგის ჩათვლას ამ საქონელისთუმომსახუ
რების სხვა პირისგან შეძენის შემთხვევაში. ეს
დადებითადიმოქმედებსიმგადამხდელებზე,
რომელთა ოპერაციები დღგით ჩვეულებრივ
იბეგრება(ე.ი.არააგათავისუფლებული).მათ,
დღემდეჯერკიდევარსებულიწესით,საკუთა
რიწარმოებისშენობისსაკუთარსაქმიანობაში
ჩართვა ეთვლებოდათ დასაბეგრ ოპერაციად
თუმცაიგივერაოდენობითეძლეოდათჩათ
ვლისუფლება.ამითასეთგადამხდელებსგაუ
მარტივდებათგადასახადებისადმინისტრირე
ბააღარდასჭირდებათმომდევნოათიწლის
განმავლობაშიდღგის აღდგენის კონტროლი.
ხოლო ის, რომ ამიერიდან საკუთარი ძირი
თადი საშუალებების გარემონტებაც დღგით
დაბეგვრას დაექვემდებარება, დამამძიმებელი
ცვლილებაიმბიზნესსუბიექტებისათვის,რო
მელთასაქმიანობადღგისაგანგათავისუფლე
ბულიაჩათვლისუფლებისგარეშეესენია:მა
გალითად, საბანკო, სამედიცინო, საგანმანათ
ლებლოსფეროსსუბიექტები;
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•	 გადასახადის გადამხდელებს (განსა
კუთრებით ეს ეხებათ სადისტრიბუციო ფირ
მებს) გაუმარტივდებათ უსასყიდლო მიწო
დებების განხორციელება. შემოღებულ იქნა
ე.წ.მცირეღირებულებისსაჩუქარისცნება (50
ლარამდეღირებულებისა),რომლისუსასყიდ
ლოდ მიწოდება დღგით აღარ დაიბეგრება 
თუ მასზე შესყიდვის მომენტში დღგის ჩათ
ვლა განხორციელებული არ იყო. ეს უდავოდ
შეღავათია გადასახადის გადამხდელებისათ
ვის,თუმცაფისკალურიდასაგადასახადოად
მინისტრირების კუთხით გარკვეული რისკის
მატარებელია;
•	 საგადასახადო კოდექსის ამჟამად მოქ

მედი რედაქციით საქონელის უსასყიდლო
მიწოდება ექვემდებარება საბაზრო ფასებით
დღგ–ითდაბეგვრას.2020წლიდანკიუსასყიდ
ლო მიწოდება დაიბეგრება  მხოლოდ მაშინ,
როცაგადამხდელსმიღებულიექნება ჩათვლა
ამსაქონელისშესყიდვისას;
•	 2020 წლიდან მომსახურების გაწევა

უსასყიდლოდ დაიბეგრება მხოლოდ იმ შემ
თხვევაში, თუ ეს გადამხდელის მიზნებიდან
არ გამომდინარეობს ან გაწეულია მისი თა
ნამშრომლების პირადი სარგებლობისათვის.
ე.ი. აღარ დაიბეგრება მომსახურების იმგვარი
უსასყიდლო მიწოდება, რომელიც გადამხდე
ლის საქმიანობის მიზნებიდან გამომდინარე
ობს.ჯერჯერობითმოქმედიწესით,უსასყიდ
ლო მიწოდება დღგით დაბეგვრის ობიექტია
მისისაბაზროფასით.ამიტომ,ესგადამხდელ
თათვის პოზიტიური ცვლილებად შეიძლება
ჩავთვალოთ.ცუდიკიისარის,რომჯერჯერო
ბითგანმარტებისგარეშეადარჩენილი,თურა
შეიძლებაშედიოდესგადასახადისგადამხდე
ლისსაქმიანობისმიზნებშიდაროგორია არა
მიზნობრივიგამოყენებისკრიტერიუმები.ამან
აზრთა სხვადასხვაობა შეიძლება გამოიწვიოს

სადავოსიტუაციებისინტერპრეტირებისასგა
დამხდელსადასაგადასახადოორგანოსშორის;
•	 დამატებულიღირებულებისგადასახა

დის მიზნებისათვის რამდენადმე განსხვავე
ბულადუფროშემსუბუქებულადგანიმარ
ტა საბაზრო ფასის ცნება და გამოყენების პი
რობები. ზოგიერთ შემთხვევაში დაშვებულია
არარეალიზაციის,არამედშესყიდვისფასების
აღება;
•	 დაზუსტდა დაბეგვრის წესი სამშენებ

ლო სფეროში. უძრავი ქონების მიწოდება და
მის მიწოდებასთან დაკავშირებული სამშე
ნებლო, სამონტაჟო და სარემონტო მომსახუ
რება დაიბეგრება გაერთიანებულად შენობის
ექსპლუატაციაში შესვლის მომენტში (იმ შემ
თხვევაში, თუ მანამდე ადგილი არ ჰქონდა
ღირებულების წინასწარ, ავანსად გადახდას).
აქამდე უძრავი ქონების დაბეგვრის მომენტი
უკავშირდებოდა საკუთრების უფლების რე
გისტრაციის მომენტს. ახალი წესი გაამარტი
ვებსგადასახადებისადმინისტრირებას;
•	 შემოღებულ იქნა ცალკეული საქო

ნელის მიწოდების დაბეგვრის სპეციალური
სქემა, რომელიც ეხება მეორად ნივთების, ხე
ლოვნების ნიმუშების, საკოლექციო ან ანტიკ
ვარული ნივთების მიწოდებას. მისიდილერი
დაიბეგრება მხოლოდ დასაბეგრი მარჟის (მი
წოდებისდაშეძენისფასებსშორისსხვაობის)
სიდიდიდანგამომდინარე.ესსქემაიქნებანე
ბაყოფლობითიდასანაცვლოდდილერსარექ
ნებაჩათვლისუფლება;
•	 განიმარტა ერთჯერადი და მრავალ

ჯერადი ვაუჩერების არსიდადარეგულირდა
მათზე განხორციელებული ოპერაციების და
ბეგვრის საკითხი. ერთჯერადი ვაუჩერის გა
დაცემა განიხილება მასთან დაკავშირებული
საქონელის/მომსახურების მიწოდებად და ეს
მომენტიაიღებადასაბეგრიოპერაციისდროდ.
ხოლომრავალჯერადივაუჩერისშემთხვევაში
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დაბეგვრისდროდაიღებასაქონელისფაქტობ
რივი გადაცემისდრო. ვფიქრობთ,რომ ამ სა
კითხებთანდაკავშირებითაღწერილიკონკრე
ტულიწესებიცუდადიკითხებადასაჭიროებს
ფორმულირებისგამარტივებას;
•	 ავანსების(წინასწარიგადახდების)წესი

გავრცელდებაუწყვეტდარეგულარულმიწო
დებების ნაწილზე, მ.შ. საიჯარო, დაცვის, სა
კონსულტაციო მომსახურებებზე. ეს ერთგვა
რადგაურთულებსაღნიშნულპირებსგადასა
ხადებისაღრიცხვისსისტემას,თუმცამათიდა
ბეგვრის წესი სხვა გადამხდელების საგადასა
ხადოადმინისტრირებისშესაბამისიგახდება;
•	 მნიშვნელოვანი ცვლილებაა  დღგის

გადამხდელად რეგისტრაციის წესთან დაკავ
შირებით.დღგისრეგისტრაციისმიზნისთვის
დღგითდასაბეგრიოპერაციებისჯამურთან
ხაში ჩაირთვება ექსპორტიც, ასევე უძრავ ქო
ნებასთან დაკავშირებული და დღგისგან გა
თავისუფლებულიფინანსურიდასხვაოპერა
ციები. ეს ნიშნავს, რომ დღგის რეგისტრაცია
მოუწევთმაგალითადფინანსურინტიტუტებ
საც, მიუხედავად იმისა ექნებათ თუ არა მათ
დღგითდასაბეგრი ოპერაციები ფაქტიურად.
ვფიქრობთ ამ ცვლილების მიზანშეწონილება
შეიძლებაიყოსმსჯელობისსაგანი;
•	 გარკვეულად დამძიმდა არარეზიდენ

ტიპირებისსაგადასახადოადმინისტრირების
ტვირთი. თუ ჯერჯერობით დღგის გადამ
ხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება უჩ
ნდებოდათ არარეზიდენტ პირებს საქართვე
ლოში მუდმივი დაწესებულების არსებობის
შემთხვევაში, 2020 წლიდან ამისათვის საკმა
რისი იქნება დღგის მიზნებისათვის სპეცი
ალურად განმარტებული ე.წ „ფიქსირებული
დაწესებულების“არსებობა,რაცბევრადუფრო
იოლად წარმოეშვება არარეზიდენტ პირებს,
ვიდრემუდმივიდაწესებულება;
•	 გაფართოვდა შეღავათები სამედიცინო,

განათლების,კულტურის,სპორტისდასოცია
ლურსფეროში.თავისუფლდებაისეთისაქონ
ლის მიწოდება, რომლის გამოყენება მოხდება
მხოლოდ სამედიცინო, განათლების, კულტუ
რის, სპორტისდა სოციალურ სფეროში არსე
ბულგათავისუფლებულოპერაციებშიდათუ
აღნიშნულ საქონელზე არ დღგის ჩათვლის
უფლება არ იყო წარმოშობილი. გადამხდელ
თათვის პოზიტიური ცვლილებაა ისიც, რომ
დღგისგან თავისუფლდება არა მხოლოდ სა
განმანათლებლოდაწესებულებებისმიერგაწე
ულისაგანმანათლებლომომსახურება,არამედ
ასევეკერძომასწავლებლისმიერსასკოლოდა
საუნივერსიტეტომომსახურებისგაწევაც;
•	 გადასახადის გადამხდელთათვის სა

გადასახადო ადმინისტრირების ტვირთის
დამამძიმებელი ცვლილებაა ის, რომ დღგის
ჩათვლაარმოხდებაიმჩათვლისანგარიშფაქ
ტურებით, რომელიც ვერ იქნა ჩათვლილი 3
წლისვადაში.მე3წელსდღგისჩათვლისშემ
თხვევაში მოხდება გადამხდელის შემოწმების
ხანდაზმულობის ვადის გადავადება 1 წლით.
ამასთანავე,დღგის ჩათვლაუნდა მოხდეს ამ
უფლების წარმოშობის საანგარიშო პერიოდის
შესაბამისიდეკლარაციით (მ.შ. შესწორებული
დეკლარაციით).

უნდაითქვას,რომხშირშემთხვევაშისაქარ
თველოსსაგადასახადოკოდექსისაღნიშნული
კარის ახალი რედაქცია ძველთან შედარებით
უფრო პირდაპირ განმარტავს დღგის გადამ
ხდელებს, დასაბეგრ ოპერაციებს, დაბეგვრის
ობიექტებს, დაბეგვრის კონკრეტულ პროცე
დურულმომენტებს.ამავედროს,აშკარააისიც,
რომ შემდგომდაზუსტებას მოითხოვს ცვლი
ლებებისტექსტშიჯერ–ჯერობითბუნდოვნად
ჩამოყალიბებულიზოგიერთმომენტი.

საინტერესოა, რომ დამატებული ღირებუ
ლებისგადასახადითდაბეგვრისმიზნებისათ
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ვის ამავე კარში ცალკე არის წარმოდგენილი
ზოგიერთი მნიშვნელოვანიტერმინის განმარ
ტება,მ.შ.არისახალიტერმინებიც.თუმცა,ზო
გიერთ შემთხვევაში განიმარტება საგადასახა
დო კოდექსისზოგად ნაწილში (იხ. მუხლი 8.
ტერმინთა განმარტება) უკვე აღწერილი ტერ
მინოლოგიაც,როგორიცაა,საბაზროფასი,ეკო
ნომიკური საქმიანობა, საქონელის მიწოდება,
მომსახურებისგაწევადაა.შ.ესერთისმხრივ,
კარგია, რადგან აღნიშნული დეფინიციების
დაკონკრეტებითმიიღწევადღგითდაბეგვრის
შესაბამისი ობიექტების დაზუსტება. მაგრამ,
მეორე მხრივ, მიიღება ერთგვარი დუბლირე
ბა საგადასახადო კოდექსის ზოგად ნაწილით
უკვეგანმარტებულიიგივეანანალოგიურისა
ხის ტერმინებთან. ამან შესაძლოა გარკვეული
ორაზროვნება წარმოშვას,როგორცგადამხდე
ლისმიერკონკრეტულისიტუაციებისგაგების,
ისე იგივე სიტუაციების საგადასახადო ორგა
ნოების მხრიდან ინტერპრეტირების კუთხით.
ვფიქრობთ,მიზანშეწონილიიქნებოდასაგადა
სახადოტერმინოლოგიისუნიფიცირება.

დასკვნა
საგადასახადო კოდექსის ზემოთაღწერილი

მასშტაბურიცვლილებებიემსახურებასაგადა
სახადო კანონმდებლობის ევროკავშირის შე
საბამის სტანდარტებთან ჰარმონიზირებას და
საბოლოოდ რათქმაუნდადადებით გავლე
ნასმოახდენსჩვენიქვეყნისევროინტეგრაციის
პერსპექტივებზე.თუნდაცამიტომ,ვფიქრობთ,
რომესსაკანონმდებლოცვლილებებიაუცილე
ბელიდამისასალმებელია.ამავედროს,სასურ
ველიიქნებოდა ძალაში შესვლამდე ამ ცვლი
ლებების ისე კორექტირება, რომ მიუხედავად
არსებული ობიექტური შეზღუდვებისა (მ.შ.
შესაბამისი ევროდირექტივის ჩარჩოებით), ის
მაქსიმალურად მოერგოს საქართველოს არსე

ბულთავისებურებებს.
შეძლებისდაგვარად უნდა იქნას დაცული

ერთგვარიბალანსი:ერთიმხრივ,ევროკავშირ
თან  გაფორმებული ასოცირების შეთანხმების
რეალიზაციასაჭიროა.მეორემხრივ,დგასსაგა
დასახადოსისტემისსამართლიანობის, ადმი
ნისტრირებისსიმარტივისდაეკონომიურობის
პრინციპებისდაცვისაუცილებლობა.არშეიძ
ლებაიმისუგულვებელყოფაც,რომგადასახა
დები ასრულებენ სახელმწიფო შემოსავლების
ფინანსურიუზრუნველყოფისუმნიშვნელოვა
ნესფუნქციასდაყოველიამგვარიცვლილების
შესაძლოფისკალურიშედეგიგათვლილიუნ
დაიყოსდეტალურადსაქართველოშიდღეს
მოქმედი გადასახადებიდანდამატებული ღი
რებულებისგადასახადისაბიუჯეტოშემოსავ
ლებისუმთავრესიწყაროა.

ლიტერატურადაწყაროები:

1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი,
კონსოლიდირებული ვერსია, საქართველოს
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