
გადასახადის განაკვეთები და გადახდის პირობები
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5%                                    
 ფიზიკური პირის მიერ - 

საცხოვრებელი ფართობის 
ორგანიზაციაზე, იურიდიულ 

პირზე ან ფიზიკურ პირზე 
საცხოვრებელი მიზნით 

გაქირავება;  საცხოვრებელი 
ბინის (სახლის) და მასზე 

დამაგრებული მიწის ნაკვეთის 
რეალიზაციისას მიღებული 

ნამეტი შემოსავალი 
ავტოსატრანსპორტო 

საშუალების მიწოდებით 
მიღებული ნამეტი 

შემოსავალი

101001000საშემოსავლო 
გადასახადი

20%

გადასახადის სახე განაკვეთები დეკლარაციის
წარდგენის ვადები

გადახდის ვადები სახაზინო კოდი

მომდევნო წლის 
პირველ აპრილამდე;                         

მეწარმე ფიზიკური პირი 
საქმიანობის შეწყვეტისას 
30 სამუშაო დღის ვადაში

ყოველ საანგარიშო 
პერიოდზე,

არა უგვიანეს 
მომდევნო თვის

15 რიცხვისა.

ყოველ საანგარიშო 
პერიოდზე, არა 

უგვიანეს მომდევნო 
თვის 15 რიცხვისა.

მომდევნო წლის 
პირველ აპრილამდე; 

საქმიანობის 
შეწყვეტისას – 30 

სამუშაო დღის ვადაში

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

ტოტალიზატორის 
სისტემურ-

ელექტრონული 
ფორმით მოწყობა

ყოველი 
საანგარიშო 

თვის 
განმავლობაში 

მიღებული 
ფსონების 7%

მიკრო ბიზნესი გათავისუფლებულია გათავისუფლებულიამომდევნო წლის პირველ
აპრილამდე

მცირე ბიზნესი
101001000დასაბეგრი შემოსავლის    

1%
3%

ყოველ საანგარიშო 
პერიოდზე, არა უგვიანეს 

მომდევნო თვის
15 რიცხვისა.

ყოველ საანგარიშო 
პერიოდზე, არა უგვიანეს

 მომდევნო თვის
15 რიცხვისა.
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50 ლარი ერთ თონეზე
(საანგარიშო პერიოდი
კალენდარული თვე)

101001000

ფიქსირებული 
გადასახადის 
გადამხდელი

გადასახადის სახე განაკვეთები
დეკლარაციის

წარდგენის 
ვადები

გადახდის ვადები სახაზინო კოდი

ერთ სამუშაო ადგილზე
(სოლარიუმის კაბინა) – 70 ლარი

თონეში
წარმოებული/საწარმ

ოებელი
(ნახევარფაბრიკატი)
საქონლის მიწოდება 

ან/და
თონეთი გაწეული

მომსახურება

სოლარიუმის 
მომსახურება

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

ავტომობილების 
ტექნიკური

მომსახურება და 
რემონტი,

მათ შორის, 
სალტეების,
საბურავების 
აღდგენა და

რეგენერაცია, 
აღნიშნული

მომსახურებისათვის
განკუთვნილ 
ფართობზე

გაწეული სხვა 
მომსახურება

(ხალიჩების რეცხვა)

თმის შეჭრის, 
შესწორების,

დაწყობის (მათ 
შორის, თმის

დაგრძელების), 
შეღებვის,
დახვევის, 

გასწორების,
გაპარსვის, წვერის

შესწორების, 
მაკიაჟის (მათ

შორის, წამწამების
დაგრძელების), 

მასაჟის
(სამედიცინო 

მასაჟის
გარდა), წარბების 

კორექციის,
ეპილაციის 

(ლაზერული
ეპილაციის გარდა),

დეპილაციის,
კოსმეტოლოგის

მომსახურება

მანიკიურის და 
პედიკიურის
(მათ შორის, 
ფრჩხილების

დაგრძელების) 
მომსახურება

ერთ სამუშაო ადგილზე
(სკამი/მაგიდა)  - 30 ლარი

ერთ სამუშაო ადგილზე
(სკამი/მაგიდა/ 

სავარძელი) – 50
ლარი (საანგარიშო 

პერიოდი
კალენდარული თვე)

ყოველთვიურად,
წინასწარ საანგარიშო

თვის დაწყებამდე

ყოველთვიურად,
წინასწარ საანგარიშო

თვის დაწყებამდე

ყოველთვიურად,
წინასწარ საანგარიშო

თვის დაწყებამდე

ყოველთვიურად,
წინასწარ საანგარიშო

თვის დაწყებამდე

ყოველთვიურად,
წინასწარ საანგარიშო

თვის დაწყებამდე

ყოველთვიურად,
წინასწარ საანგარიშო

თვის დაწყებამდე
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15%

101001000

მოგების 
გადასახადი

გადასახადის სახე განაკვეთები
დეკლარაციის

წარდგენის 
ვადები

გადახდის ვადები სახაზინო კოდი

10%

ახალ მოდელზე 
გადასული 
რეზიდენტი 
საწარმოები; 

არარეზიდენტი 
საწარმოს მუდმივი 

დაწესებულება, 
ეკონომიკური 
საქმიანობის 

განმახორციელებე
ლი ორგანიზაციები 

(აიპ;სსიპ...)

15%

5%

ყოველი საანგარიშო თვის 
განმავლობაში მიღებული 

ფსონების 7%

„ნავთობისა და 
გაზის შესახებ 

“საქართველოს 
კანონით

განსაზღვრული 
„არსებული 

ხელშეკრულებების“
განხორციელების 

შედეგად ნავთობისა 
და გაზის

ოპერაციებით 
მიღებული 
მოგება(თუ

ხელშეკრულებები 
დადებულია 1998 

წლის 1
იანვრამდე)

კომერციული ბანკი, 
საკრედიტო 

კავშირი, 
სადაზღვევო 
ორგანიზაცია, 

მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაცია და 
სესხის გამცემი 

სუბიექტი

ტოტალიზატორის 
სისტემურ-

ელექტრონული 
ფორმით მოწყობა

საერთაშორისო 
კომპანია

ყოველ 
საანგარიშო 
პერიოდზე,

არა უგვიანეს 
მომდევნო თვის

15 რიცხვისა.

ყოველ 
საანგარიშო 
პერიოდზე,

არა უგვიანეს 
მომდევნო თვის

15 რიცხვისა.

მომდევნო 
წლის პირველ
აპრილამდე

მომდევნო 
წლის პირველ
აპრილამდე

ყოველ საანგარიშო 
პერიოდზე,

არა უგვიანეს 
მომდევნო თვის

15 რიცხვისა.

ყოველ საანგარიშო 
პერიოდზე,

არა უგვიანეს 
მომდევნო თვის

15 რიცხვისა.

მომდევნო 
წლის პირველ
აპრილამდე

მომდევნო 
წლის პირველ
აპრილამდე

ყოველ საანგარიშო 
პერიოდზე,

არა უგვიანეს 
მომდევნო თვის

15 რიცხვისა.

ყოველ საანგარიშო 
პერიოდზე,

არა უგვიანეს 
მომდევნო თვის

15 რიცხვისა.

დღგ 18% 101001000

ყოველ საანგარიშო 
პერიოდზე,

არა უგვიანეს 
მომდევნო თვის

15 რიცხვისა.

ყოველ საანგარიშო 
პერიოდზე,

არა უგვიანეს 
მომდევნო თვის

15 რიცხვისა.
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101001000

ქონების 
გადასახადი

გადასახადის სახე განაკვეთები
დეკლარაციის

წარდგენის 
ვადები

გადახდის ვადები სახაზინო კოდი

ფიზიკური პირის 
ქონების

გადასახადი

აქციზი 101001000
განაკვეთი განისაზღვრება 

სსკ-ის 188 და 188 1 მუხლების 
შესაბამისად

ყოველ საანგარიშო 
პერიოდზე,

არა უგვიანეს 
მომდევნო თვის

15 რიცხვისა.

ყოველ საანგარიშო პერიოდზე,
არა უგვიანეს მომდევნო თვის

15 რიცხვისა.

საქონლის იმპორტისას აქციზი 
გადაიხდება იმპორტის 
გადასახდელისათვის 

დადგენილი წესის 
შესაბამისად

100 000 ლარამდე
შემოსავლის მქონე

ოჯახისთვის - საგადასახადო 
პერიოდის ბოლოსთვის 

დასაბეგრი ქონების საბაზრო 
ღირებულების არანაკლებ 0,05 

პროცენტისა და არა უმეტეს 0,2% 
არა უგვიანეს 

კალენდარული
წლის 1 

ნოემბრისა

არა უგვიანეს
კალენდარული 

წლის 15
ნოემბრისა

საწარმოების/
ორგანიზაციებ

ის ქონების 
გადასახადი

მიწაზე ქონების 
გადასახადი

არა უგვიანეს
კალენდარული 

წლის 15
ნოემბრისა

არა უგვიანეს
კალენდარული 

წლის 15
ნოემბრისა

არა უგვიანეს 
კალენდარული

წლის 1 
ნოემბრისა

არა უგვიანეს 
კალენდარული

წლის 1 
ნოემბრისა

სასოფლო-
სამეურნეო მიწა 

(ჰა)

საბაზისო
 განაკვეთები 
სსკ.204-ე მ.

სახნავისა და 
საკარმიდამოსთვის

56 ლარიდან
100 ლარამდე

მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი 
ორგანოს გადაწყვეტილებით  

განისაზღვრება განაკვეთი, რომლის 
ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს წლიური 

საბაზისო განაკვეთის 150 პროცენტს

არასასოფლო- 
სამეურნეო მიწა 

(კვ.მ.)

საბაზისო
 განაკვეთი 

0,24ლ.

განაკვეთი განისაზღვრება 
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი 

ორგანოს -საკრებულოს 
გადაწყვეტილებით, რომლის მიხედვითაც 

საბაზისო განაკვეთი მრავლდება 
ტერიტორიულ კოეფიციენტზე, რომელიც 

არ შეიძლება იყოს 1,5–ზე მეტი

სათიბისა და 
საძოვრისათვის 

5 ლარიდან - 
20 ლარამდე

100 000 ლარი და მეტი
შემოსავლის მქონე

ოჯახისთვის - საგადასახადო 
პერიოდის ბოლოსთვის 

დასაბეგრი ქონების საბაზრო 
ღირებულების არანაკლებ 

0,8%–ისა და
არაუმეტეს 1%–ისა

შენიშვნა: გადასახადისგან გათავისუფლებლია ფიზიკური პირის დასაბეგრი ქონება (გარდა მიწისა), თუ ამ პირის ოჯახის 
მიერ მიმდინარე კალენდარული წლის წინა წლის განმავლობაში მიღებული შემოსავლები არ აღემატება 40 000 ლარს

დასაბეგრი ქონების 
ღირებულების არა უმეტეს 1 

არაუმეტეს –1%–ისა

არა უგვიანეს 
კალენდარული

წლის 1 
აპრილისა

ქონების გადასახადი არა უგვიანეს
კალენდარული წლის 1

აპრილისა;
მიმდინარე

გადასახდელი–არა
უგვიანეს საგადასახადო

წლის 15 ივნისისა;                                     
მიწაზე ქონების გადასახადი - არა 

უგვიანეს
კალენდარული წლის 15

ნოემბრისა 


