deklaraciis
wardgenis vadebi

gadaxdis
vadebi

___ _

___ _

ganakveTebi

___ _

___ _

gadasaxadis ganakveTebi da gadaxdis pirobebi

gadasaxadis saxe

saxazino
kodebi

მომდევნო წლის პირველ
აპრილამდე;
საქმიანობის შეწყვეტისას
– 30 სამუშაო დღის ვადაში
მომდევნო წლის პირველ
აპრილამდე;
საშემოსავლო გადასახადი

ფიქსირებული საშემოსავლო გადასახადი

20%

გათავისუფლებულია

ფიქსირებული გადასახადი

ერთობლივი შემოსავლის 5%,
3%

თონეში
წარმოებული/საწარმოებელი
(ნახევარფაბრიკატი)
საქონლის მიწოდება ან/და
თონეთი გაწეული
მომსახურება

50 ლარი ერთ თონეზე
(საანგარიშო პერიოდი
კალენდარული თვე)

სოლარიუმის მომსახურება

ერთ სამუშაო ადგილზე
(სოლარიუმის კაბინა) – 70 ლარი.“.

მანიკიურის და პედიკიურის
(მათ შორის, ფრჩხილების
დაგრძელების) მომსახურება

ერთ სამუშაო ადგილზე
(სკამი/მაგიდა) – 30 ლარი

ავტომობილების ტექნიკური
მომსახურება და რემონტი,
მათ შორის, სალტეების,
საბურავების აღდგენა და
რეგენერაცია, აღნიშნული
მომსახურებისათვის
განკუთვნილ ფართობზე
გაწეული სხვა მომსახურება
(ხალიჩების რეცხვა)

ერთი ავტომობილის
მომსახურებისათვის
განკუთვნილი სამუშაო ადგილი –
100 ლარი; იმ შემთხვევაში, თუ
ერთმნიშვნელოვნად ვერ
დგინდება, რამდენი
ავტომობილის
მომსახურებისთვისაა
განკუთვნილი სამუშაო ადგილი –
ყოველ 40 კვ.მ–ის ფარგლებში
ფართობზე – 100 ლარი

შენიშვნა: მეწარმე ფიზიკური
პირის შემთხვევაში
მიმდინარე გადასახდელები
გადაიხდევინება:
ა)არა უგვიანეს 15 მაისისა – 25
პროცენტი ;
ბ) არა უგვიანეს 15 ივლისისა –
25 პროცენტი ;
გ) არა უგვიანეს 15
სექტემბრისა – 25 პროცენტი ;
დ) არა უგვიანეს 15
დეკემბრისა – 25 პროცენტი .

არა უგვიანეს შესაბამისი
კვარტალის მომდევნო
თვის 15 რიცხვისა

კალენდარულ თვეში - 10 ლარი 1
კვადრატულ მეტრზე.

მიკრო ბიზნესის გადასახადი

მცირე ბიზნესის გადასახადი

საქმიანობის შეწყვეტისას – 30
სამუშაო დღის ვადაში

მომდევნო წლის პირველ
აპრილამდე

1004

1004

გათავისუფლებულია

მომდევნო წლის პირველ
აპრილამდე

მომდევნო წლის პირველ
აპრილამდე
შენიშვნა: მცირე ბიზნესის
სტატუსის მქონე პირის
შემთხვევაში მიმდინარე
გადასახდელები
გადაიხდევინება ყოველი
კვარტლის მომდევნო
თვის 15 რიცხვამდე.

1004

ფიქსირებული გადასახადის
გადამხდელი პირი აღნიშნული
საქმიანობიდან მიღებულ
შემოსავალზე საგადასახადო
ორგანოს არ წარუდგენს
საშემოსავლო/მოგების
გადასახადის შესახებ
დეკლარაციას

ყოველთვიურად,
წინასწარ საანგარიშო
თვის დაწყებამდე

1004

თმის შეჭრის, შესწორების,
დაწყობის (მათ შორის, თმის
დაგრძელების), შეღებვის,
დახვევის, გასწორების,
გაპარსვის, წვერის
შესწორების, მაკიაჟის (მათ
ერთ სამუშაო ადგილზე
შორის, წამწამების
(სკამი/მაგიდა/ სავარძელი) – 50
დაგრძელების), მასაჟის
ლარი (საანგარიშო პერიოდი
(სამედიცინო მასაჟის
კალენდარული თვე)
გარდა), წარბების კორექციის,
ეპილაციის (ლაზერული
ეპილაციის გარდა),
დეპილაციის,
კოსმეტოლოგის
მომსახურება

ხელფასი

5%

1005

5%

1006

როიალტი

20%

1018

სსზ-ის ტერიტორიაზე
სავაჭრო ობიექტის ან/და
სავაჭრო ადგილის
დამქირავებელი პირის
შემოსავლის დაბეგვრა

3%

10%

„ნავთობისა და გაზის
შესახებ“ საქართველოს
კანონით განსაზღვრული
ნავთობისა და გაზის
ოპერაციების
განხორციელებისას
არარეზიდენტი
ქვეკონტრაქტორების მიერ
მიღებული შემოსავალი

4%

არარეზიდენტი ფიზიკური
პირისათვის გადახდილი
საიჯარო მომსახურების
თანხა

20%

info@rs.ge

1003

თანხის გადახდისთანავე

საერთაშორისო
კავშირგაბმულობის
ტელესაკომუნიკაციო
მომსახურებისათვის და
საერთაშორისო
გადაზიდვების
სატრანსპორტო
მომსახურებისათვის
გადახდილი თანხები

სხვა თანხები, რომლებიც
ამ კოდექსით ითვლება
საქართველოში არსებული
წყაროდან მიღებულ
შემოსავლად

1

1003

20%

პროცენტი

ყოველ საანგარიშო პერიოდზე, არა უგვიანეს მომდევნო თვის 15 რიცხვისა.

გადახდის წყაროსთან დასაბეგრი შემოსავალი:

დივიდენდი

1008(ფიზიკური
პირის
შემთხვევაში)
1029
(იურიდიული
პირის
შემთხვევაში)

1008(ფიზიკური
პირის
შემთხვევაში)
1029
(იურიდიული
პირის
შემთხვევაში)

1008

1008(ფიზიკური
პირის
შემთხვევაში)
1029
(იურიდიული
პირის
შემთხვევაში)

10%

მომდევნო წლის პირველ
აპრილამდე;

2012 წელი

10%

ganakveTebi

deklaraciis
wardgenis vadebi

gadaxdis
vadebi

___ _

gadasaxadis saxe

1008

20%

gadasaxadis ganakveTebi da gadaxdis pirobebi

___ _

___ _

სხვა თანხები, რომლებიც
ამ კოდექსით ითვლება
საქართველოში არსებული
წყაროდან მიღებულ
შემოსავლად

___ _

არარეზიდენტი ფიზიკური
პირისათვის გადახდილი
საიჯარო მომსახურების
თანხა

1008(ფიზიკური
პირის
შემთხვევაში)
1029
(იურიდიული
პირის
შემთხვევაში)

saxazino
kodebi

მომდევნო წლის პირველ
აპრილამდე;
საწარმოს ლიკვიდაციისას–
15 დღის განმავლობაში
მომდევნო წლის პირველ
აპრილამდე;
15%

მოგების გადასახადი

„ნავთობისა და გაზის შესახებ “საქართველოს კანონით
განსაზღვრული „არსებული ხელშეკრულებების“
განხორციელების შედეგად ნავთობისა და გაზის
ოპერაციებით მიღებული მოგება(თუ
ხელშეკრულებები დადებულია 1998 წლის 1
იანვრამდე)

ფიზიკური პირის ქონების
გადასახადი

მომდევნო წლის პირველ
აპრილამდე;

მომდევნო წლის პირველ
აპრილამდე;

18%

ყოველ საანგარიშო
პერიოდზე, არა უგვიანეს
მომდევნო თვის 15
რიცხვისა.

ყოველ საანგარიშო პერიოდზე,
არა უგვიანეს მომდევნო თვის
15 რიცხვისა.

ყოველ საანგარიშო
პერიოდზე,არა უგვიანეს
მომდევნო თვის 15
რიცხვისა.

არა უგვიანეს კალენდარული
წლის 1 ნოემბრისა

არა უგვიანეს
კალენდარული წლის 15
ნოემბრისა

1034

არა უგვიანეს კალენდარული
წლის 1 აპრილისა;
საწარმოს ლიკვიდაციისას– 15
დღის განმავლობაში

არა უგვიანეს
კალენდარული წლის 1
აპრილისა;
მიმდინარე
გადასახდელი–არა
უგვიანეს საგადასახადო
წლის 15 ივნისისა
საწარმოს

1031

არა უგვიანეს კალენდარული
წლის 1 აპრილისა (საწარმო/
ორგანიზაციები);
არა უგვიანეს კალენდარული
წლის 1 ნოემბრისა(ფიზ. პირები)

არა უგვიანეს
კალენდარული წლის 15
ნოემბრისა

188–ე მუხლით დადგენილი
კანაკვეთები

10%

100 000 ლარამდე
შემოსავლის მქონე
ოჯახისთვის.

არანაკლებ 0,05% და არაუმეტეს
0,2%

100 000 ლარი და მეტი
შემოსავლის მქონე
ოჯახისთვის.

არანაკლებ 0,8%–ისა და
არაუმეტეს 1%–ისა

საწარმოების/ორგანიზაციების ქონების გადასახადი

1020

ყოველ საანგარიშო პერიოდზე,
არა უგვიანეს მომდევნო თვის
15 რიცხვისა.

უკუდაბეგვრის დღგ

მობილური საკომუნიკაციო მომსახურეობაზე

შენიშვნა: მიმდინარე
გადასახდელები
გადაიხდევინება:
ა)არა უგვიანეს 15 მაისისა – 25
პროცენტი ;
ბ) არა უგვიანეს 15 ივლისისა –
25 პროცენტი ;
გ) არა უგვიანეს 15
სექტემბრისა – 25 პროცენტი ;
დ) არა უგვიანეს 15
დეკემბრისა – 25 პროცენტი .

10%

დღგ

აქციზი

საწარმოს ლიკვიდაციისას– 15
დღის განმავლობაში

არაუმეტეს –1%–ისა

1082 –1089

1083

კლასიფიცირებულ
ია პროდუქციის
მიხედვით;
1122

სასოფლო–სამეურნეო (ჰა)

მიწის გადასახადი:

სათიბები და საძოვრები
სახნავი და საკარმიდამო

არასასოფლო–სამეურნეო

1039(ფიზიკური
პირისათვის);
1040
(იურიდიული
პირის
შემთხვევაში)

1,5 ლ–დან 20 ლ–მდე.
50ლ–დან 100ლ–მდე

განაკვეთი განისაზღვრება ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ,
რომლის ოდენობაც არ უნდა აღემატებოდეს საბაზისო განაკვეთების
150 %–ს.

0,24 ლ;

(მ 2 )

განაკვეთი განისაზღვრება ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ,
რომლის მიხედვითაც საბაზისო განაკვეთი მრავლდება ტერიტორიულ
კოეფიციენტზე, რომელიც არ შეიძლება იყოს 1,5–ზე მეტი

1041(ფიზიკური
პირისათვის)
1042
(იურიდიული
პირის
შემთხვევაში)

*შ ე ნ იშ ვ ნ ა : ს ა ხა ზინ ო კოდის შ ე დგე ბ ა 9 ს იმ ბ ოლოს გა ნ , რომ ლიდა ნ ა ც
• პირვ ე ლი ს იმ ბ ოლო გა ნ ს ა ზღვ რა ვ ს გა და ს ა ხა დის ა მ კრე ფის კოდი
• მ ე ორე და ნ მ ე ხუთე ს იმ ბ ოლოს ჩ ა თვ ლით –თვ ითმ ა რთვ ე ლი ე რთე ულის კოდს
• ბოლო 4 ს იმ ბ ოლო გა ნ ს ა ზღვ რა ვ ს ბ იუჯ ე ტ ის შ ე მ ოს ულობ ე ბის ს ა ხე ს .

2

info@rs.ge

2012 წელი

