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ფაქტობრივი 
გარემოებები

საქართველოს მოქალაქე 
ფიზიკურმა პირმა  2021 

წლის 31 აპრილს მის 
საკუთრებაში არსებული 
საცხოვრებელი ფართობი 

(ბინა), საცხოვრებელი 
მიზნით მიაქირავა 

ფიზიკურ პირს 1 წლის 
ვადით, ყოველი მომდევნო 

თვის 5 რიცხვში ქირის 
თანხის ნაღდი 

ანგარიშსწორებით 
გადახდის პირობით.

აღნიშნულის თაობაზე  
გამქირავებელმა  წარადგინა 

შესაბამისი განცხადება 
შემოსავლების სამსახურში 

მისი მონაცემების 
საცხოვრებელი ფართობის 

გამქირავებელ პირთა 
რეესტრში  შესატანად.

საცხოვრებელი ფართობის 
დამქირავებელმა 5 მაისს 
ნაღდი ანგარიშსწორებით 
გადაუხადა ქირის თანხა 

გამქირავებელს, რომელმაც 
არ გამოიყენა 

საკონტროლო-სალარო 
აპარატი. 

შეფასება

სსკ-ის 259-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „დ" ქვეპუნქტის 
თანახმად, საკონტროლო-სალარო აპარატის 

გამოყენების ვალდებულებისაგან თავისუფლდება 
ეკონომიკური საქმიანობის განმახორციელებელი 

ფიზიკური პირი, რომელსაც არ აქვს მეწარმე 
ფიზიკურ პირად რეგისტრაციის ვალდებულება. 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 36-ე მუხლის 
პირველი ნაწილის „ა" ქვეპუნქტის თანახმად, მეწარმე 
ფიზიკურ პირად ითვლება ინდივიდუალური მეწარმე 

– ფიზიკური პირი, თუ ის „მეწარმეთა შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მიხედვით არის 

ინდივიდუალური მეწარმე. ხოლო „მეწარმეთა 
შესახებ" საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის მე-2 
პუნქტისა და მე-4 მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების 

შესაბამისად, ინდივიდუალური მეწარმე, როგორც ამ 
კანონით გათვალისწინებულ უფლება-მოვალეობათა 

სუბიექტი, წარმოიშობა მხოლოდ მეწარმეთა და 
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირების რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან, რაც 
ამავდროულად მოიცავს  საგადასახადო 

რეგისტრაციას (გადასახადის გადამხდელად 
აღრიცხვას).

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ" 
საქართველოს  ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 

დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული 
ინსტრუქციის 1112  მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად, 
ფიზიკური პირის მიერ რეესტრში ასახვის მიზნით 
წარდგენილი განცხადება არ წარმოადგენს ამ პირის 

გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის 
(რეგისტრაციის) საფუძველს. 

ზემოხსენებული ნორმების გათვალისწინებით, 
ვინაიდან მეწარმე ფიზიკური პირი არის პირი, 

რომელსაც გააჩნია სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული 
სააგენტოს მიერ ინდივიდუალური მეწარმედ (რაც 
ამავდროულად მოიცავს საგადასახადო აღრიცხვას)  

რეგისტრაციის ვალდებულება, ხოლო საცხოვრებელი 
ფართობის გამქირავებელ პირს შესაბამის რეესტრში 

ასახვის მიზნით განცხადების წარდგენისას არ გააჩნია 
გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის ვალდებულება 

(განცხადება არ წარმოადგენს ამ პირის გადასახადის 
გადამხდელად აღრიცხვის საფუძველს), საცხოვრებელი 

ფართობის გამქირავებელი პირზე ვრცელდება სსკ-ის 
259-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ე" ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული შეღავათი.

ღონისძიებები

საცხოვრებელი 
ფართობის (ბინის) 

გამქირავებელი 
საქართველოს 

მოქალაქე ფიზიკური 
პირის ქმედებაში

საგადასახადო 
სამართალდარღვევა 

არ იკვეთება.

ამდენად, მის მიმართ 
საქმიანობის ამ 

ნაწილში არ  
გამოიყენება 

საკონტროლო-
სალარო აპარატის 

გამოყენების წესების 
დარღვევისათვის 

სსკ-ის 281-ე მუხლით 
გათვალისწინებული 

ჯარიმა.


