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ცვლილებები საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 
ბრძანებაში №996 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის ბრძანებაში 
№996, რომელიც გადასახადების ადმინისტრირებას შეეხება, შევიდა შემდეგი 
სახის ცვლილებები: 

 არსებული მე-9 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: 
საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია სასაქონლო ზედნადებში 
მითითებული გამყიდველის/გამგზავნის ან/და მყიდველის/მიმღების ან/და 
ტრანსპორტირების განმახორციელებელი პირის, მათ შორის, მძღოლის 
დასახელების/სახელის და გვარის, საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომრის, 
სატრანსპორტო საშუალების სახელმწიფო ნომრის და ტრანსპორტირების 
თარიღის შესახებ ინფორმაცია გასცეს მხოლოდ აღნიშნულ სასაქონლო 
ზედნადებში დაფიქსირებული: 
ა) სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრის/მოიჯარის მომართვის 
შემთხვევაში; 
ბ) ტრანსპორტირების განმახორციელებელი პირის, მათ შორის, 
მძღოლის მომართვის შემთხვევაში.“ 

 
ცვლილებები საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 
ბრძანებაში №994 
 

25 თებერვალს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის 
ბრძანებაში №994, რომელიც მიმდინარე კონტროლის პროცედურების 
ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, 
აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, საგადასახადო 
დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების 
განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესს შეეხება, 
შევიდა შემდეგი სახის ცვლილება: 

 
 45-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით: 

„1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 241-ე მუხლის საფუძველზე, 
ქონებაზე დადებული ყადაღა უქმდება:  
ა) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 239-ე მუხლის მე-9 ნაწილით 
გათვალისწინებულ შემთხვევებში; 
ბ) თუ გადასახადის გადამხდელს პირადი აღრიცხვის ბარათზე აღარ 
ერიცხება აღიარებული საგადასახადო დავალიანება (გარდა ამავე 
კოდექსის 241-ე მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებული 
შემთხვევისა).“ 
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XV პრიმა 1 თავის შემდეგ დაემატა XV პრიმა 2 თავი და 65 
პრიმა 3-65 პრიმა 6 მუხლები: 
 მუხლი 65 პრიმა 3. აღიარებული საგადასახადო 

დავალიანების გადახდევინების გადავადების პროცედურა 
 მუხლი 65 პრიმა 4. გადაწყვეტილება აღიარებული 

საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების 
გადავადების შესახებ 

 მუხლი 65 პრიმა 5. ხელშეკრულება აღიარებული 
საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების 
გადავადების შესახებ 

 მუხლი 65 პრიმა 6. აღიარებული საგადასახადო 
დავალიანების გადახდევინების გადავადების შესახებ 
გადაწყვეტილების გაუქმება 

უფრო დეტალურად იხილეთ შესაბამისი ლინკი: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5156249?publication=0 
 
 ნივთის 37 პრიმა 20 მუხლის შემდეგ ბრძანებას დაემატა 

შემდეგი შინაარსის 37 პრიმა 21 მუხლი: 

„მუხლი 37 პრიმა 21.  „გადასახადის გადამხდელის 
საინფორმაციო ბარათში“ ასახული  მონაცემების სისწორის 
შესწავლის პროცესი. 

1. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია, საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსის 491 მუხლის შესაბამისად, ზოგადი 
ანალიტიკური პროცედურების ფარგლებში, 
განახორციელოს „გადასახადების ადმინისტრირების 
შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 
31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული 
ინსტრუქციის 111 მუხლით განსაზღვრულ „გადასახადის 
გადამხდელის საინფორმაციო ბარათში“ ასახული 
მონაცემების სისწორის შესწავლა და შესაბამისი 
ინფორმაციის ანალიზი. 

2. „გადასახადის გადამხდელის საინფორმაციო ბარათში“ 
ასახული მონაცემების სისწორის შესწავლა შესაძლებელია 
განხორციელდეს გადასახადის გადამხდელთან 
კომუნიკაციით, რა დროსაც გადასახადის გადამხდელი 
ვალდებულია, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი 
პირის მოთხოვნის შემთხვევაში, წარუდგინოს მას ახსნა-
განმარტება ან/და შესაბამისი დოკუმენტაცია. 

3. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი შესაბამისი 
მონაცემების შესწავლის პროცესში მიღებულ ინფორმაციას 
ასახავს შესაბამის პროგრამულ მოდულში.“ 
 

 შემოსავლების სამსახურის ინდივიდუალურ-
ადმინისტრაციული აქტი 

 
შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანება №13617 2021 
წლის 29 აპრილი, ცალკეულ  შემთხვევებში  გადასახადის  
გადამხდელისათვის  საგადასახადო  ანგარიშ-ფაქტურებისა  და  
საგადასახადო  დოკუმენტების  გამოწერის/დადასტურების  
უფლების  შეზღუდვის  შესახებ. 

შემოსავლების სამსახურის უფროსის ბრძანების №13617 
საფუძველზე განისაზღვრა შემდეგი:  
 

1. დღგ-ის გადამხდელად ახლად დარეგისტრირებული პირი 
დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის მომენტიდან 
ჩაითვალოს არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელად. 
 

2. კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მქონე 
პირს ავტომატურად, არაუგვიანეს შესაბამისი თვის 
მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, სპეციალური პროგრამის 

 
მეშვეობით, გაუუქმდეს კვალიფიციური დღგ-ის 
გადამხდელის სტატუსი და მიენიჭოს არაკვალიფიციური 
დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი, თუ მას ნებისმიერი უწყვეტი 
12 კალენდარული თვის განმავლობაში არ უფიქსირდება 
გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე 
გატარებული ოპერაცია (ასეთ შემთხვევაში, მხედველობაში 
არ მიიღება ოპერაცია, რომლის შესაბამისადაც, 
გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე 
გატარებული თანხა 0-ის ტოლია). 
 

3. კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მქონე 
პირს ავტომატურად, სპეციალური პროგრამის მეშვეობით, 
გაუუქმდეს კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი 
და მიენიჭოს არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის 
სტატუსი, თუ მას შემოსავლების სამსახურში არსებული 
ინფორმაციის მიხედვით, არ უფიქსირდება მოქმედი 
საბანკო ანგარიშის ნომერი. 
 

4. საგადასახადო ორგანოს მიერ განსაზღვრულ, 
აღიარებული საგადასახადო დავალიანების მქონე 
კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მქონე 
პირს გაუუქმდეს კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის 
სტატუსი და მიენიჭოს არაკვალიფიციური დღგ-ის 
გადამხდელის სტატუსი. 
 

5. არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელისთვის 
კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მინიჭების 
ან მინიჭებაზე უარის თქმის თაობაზე გადაწყვეტილებას 
იღებს საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი (მათ 
შორის, დაინტერესებული პირის მიმართვის შემთხვევაში), 
შემოსავლების სამსახურის უფროსის მიერ დადგენილი 
წესით, საკითხის შესწავლის შედეგად. 
 

6. „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 
ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 563 მუხლის 
პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული 
შეზღუდვა გავრცელდეს დღგ-ის გადამხდელად 
რეგისტრირებულ პირზე არაკვალიფიციური დღგ-ის 
გადამხდელის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში, 
აღნიშნული სტატუსის მოქმედების პერიოდში. 
 

7. იმ საანგარიშო პერიოდზე ან საკითხზე, რომელზეც 
საგადასახადო ორგანომ განახორციელა საგადასახადო 
შემოწმება ან დარიცხვა, პროგრამულად განხორციელდეს 
ზემოაღნიშნულ პერიოდში/პერიოდებში საგადასახადო 
ანგარიშ-ფაქტურის/საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერის 
შეზღუდვა. 
 

8. ამ ბრძანების მე-7 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის/საგადასახადო 
დოკუმენტის გამოწერა დასაშვებია გადასახადის 
გადამხდელის შემოსავლების სამსახურში განცხადების და 
შესაბამისი არგუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, 
რომელსაც შეიწავლის აუდიტის დეპარტამენტი და 
სათანადო გადაწყვეტილების მიღებიდან არაუგვიანეს 3 
სამუშაო დღის ვადაში გადასახადის გადამხდელს მიეცემა 
საშუალება მოახდინოს შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-
ფაქტურის/საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერა 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი 
წესით. 
 

აღნიშნული ბრძანებით, ძალადაკარგულად გამოცხადდა 
„დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელისათვის 
სპეციალური სტატუსის მინიჭების შესახებ“ შემოსავლების 
სამსახურის 2021 წლის 15 იანვრის №107 ბრძანება. 

 

 

 

 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5156249?publication=0


 

 

 
 

 

ჩვენს შესახებ 

MOORE abc წარმოადგენს აუდიტორული და საკონსულტაციო ფირმების გლობალური ქსელის “Moore Global 
Network Limited “- ის წევრ კომპანიას. Moore Global - ი წარმოადგენს საბუღალტრო და ბიზნეს საკონსულტაციო 
კომპანიას რომელიც მსოფლიოს 114 ქვეყანაშია წარმოდგენილი. 2019 წლისათვის ქსელის საერთო შემოსავალმა 
შეადგინა 3.05 მილიარდი აშშ დოლარი. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOORE abc არის ერთ-ერთ ლიდერი კომპანია ქვეყანაში, რომელიც 2008 წლიდან უწევს საბუღალტრო და 
საგადასახადო აღრიცხვა-ანგარიშგების, ქონების შეფასების, აუდიტსა და დაკავშირებულ პროფესიულ მომსახურებას 
მთელი საქართველოს მასშტაბით. 

ჩვენი სერვისები 

  

  
 

 
 

 

აუდიტი და მარწმუნებელი 
გარიგებები 

ბუღალტერია 

საშემფასებლო 
მომსახურება 

საგადასახადო და 
იურიდიული მომსახურება 

 

ხელფასების 
ადმინისტრირება 

We believe the information contained herein to be correct at the time of going to press, but we cannot accept any responsibility for any loss occasioned to any person because of action or refraining from 
action as a result of any item herein. Printed and published by © Moore Global International Limited. Moore Global International Limited, a company incorporated in accordance with the laws of England, 
provides no audit or other professional services to clients. Such services are provided solely by member and correspondent firms of Moore Global International Limited in their respective geographic areas. 
Moore Global International Limited and its member firms are legally distinct and separate entities. They are not and nothing shall be construed to place these entities in the relationship of parents, subsidiaries, 
partners, joint ventures, or agents. No member firm of Moore Global International Limited has any authority (actual, apparent, implied, or otherwise) to obligate or bind Moore Global International Limited or 
any other Moore Global International Limited member or correspondent firm in any manner whatsoever. 
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