
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ცვლილებები საგადასახადო 

კანონმდებლობაში 
 

2019 წლის 28 ივნისს, საქართველოს 

პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო საბაჟო 

კოდექსი და მასთან დაკავშირებული 

კანონპროექტები. შესაბამისად საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის რეგულირების 

სფეროდან ამოღებულ იქნა საქართველოს 

საბაჟო საზღვარზე მგზავრის, საქონელის და 

სატრანსპორტო საშუალების 

გადაადგილებასთან დაკავშირებული 

სამართლებრივი ურთიერთობები. ამასთანავე 

აღსანიშნავია ისიც, რომ საგადასახადო 

კოდექსში სხვა ისეთი ცვლილებებიც იქნა 

მიღებული, რომელიც საბაჟო კოდექსის მიღებას 

არ უკავშირდება.  ამ ცვლილებებიდან 

აღსანიშნავია საერთაშორისო კომპანიის ცნების 

შემოღება, რომლისთვისაც დგინდება 

განსხვავებული დაბეგვრის რეჟიმი, ხდება 

ფარმაცევტული საწარმოს სტატუსის 

განსაზღვრა, რომელიც ისარგებლებს 

საგადასახადო შეღავათებით, ზედმეტად 

გადახდილი გადასახადების დაბრუნებასთან 

დაკავშირებით მარტივდება პროცედურები, 

საგადასახადო კოდექსის 98¹-98⁴  მუხლებით 

გათვალისწინებული გადახდების/განაცემების 

არაფულადი ფორმით განხორციელების 

შემთხვევაში, ახლებურად განისაზღვრება 

მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტი, 

ხდება საგადასახადო კოდექსით 

გათვალისწინებული ცრუმაგიერი 

მფლობელობის დადგენის პროცედურების 

ნათლად განსაზღვრა, ასევე ცვლილებები ეხება 

არაერთ მნიშვნელოვან საკითხს. 

ახალი საბაჟო კოდექსის, ისევე როგორც 

საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული 

ცვლილებების, დეტალურ მიმოხილვას ადგილი 

ექნება საგადასახადო და სხვა საკანონმდებლო 

აქტების თაობაზე ჩვენს შემდგომ მიმოხილვაში.    

 

 

სხვა საკანონმდებლო ცვლილებები 
 
 

ივნისის თვე საქართველოს კანონმდებლობაში 

დაგეგმილი ცვლილებების მხრივ საკმაოდ 

დატვირთული გამოდგა, რადგან საქართველოს 

პარლამენტს არაერთ საკანონმდებლო აქტში 

განსახორციელებელ ცვლილებებზე წარედგინა  

შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივები. ამ 

ცვლილებების კუთხით გამოსაყოფია რამდენიმე 

საკანონმდებლო აქტი: 

 

უცხოელთა და მოქალაქეობის აქმქონე პირთა 

სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ 

საქართველოს კანონი 
 

მოცემულ ნორმატიულ აქტში განხორციელდა 

რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც 

ამოქმედდება 2019 წლის 5 ივლისიდან. 

ცვლილებების მიხედვით უცხოელების მიერ 

ბინადრობის ნებართვის მოპოვებასთან 

დაკავშირებით იზრდება ფინანსური 

მოთხოვნები, ახლებურად ყალიბდება 

საინვესტიციო, მოკლევადიანი ბინადრობის 

ნებართვის და D5  კატეგორიის ვიზის გაცემის 

საფუძვლები და მოქმედების ფარგლები, ასევე 

ხდება ნებართვის გაცემის საფუძვლების 

შენარჩუნების კონტროლის მექანიზმების 

შემოღება.   

კანონის მიხედვით, შრომითი ან სამეწარმეო 

საქმიანობის განხორციელების მიზნით 

შრომითი ბინადრობის ნებართვის გაცემისთვის 

სავალდებულო მოთხოვნად დგინდება: ა) 

შრომითი საქმიანობის განხორციელება ისეთ 

ორგანიზაციაში, რომლის წლიური ბრუნვა, 

შრომითი ბინადრობის ნებართვის მსურველი 

თითოეული უცხოელისათვის შეადგენს 

არანაკლებ 50 000 ლარს (სამედიცინო ან 

საგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის 

ფინანსური ზღვარი შეადგენს არანაკლებ 



წლიურ 30 000 ლარიან ბრუნვას); ბ) სახელმწიფო 

სერვისების განვითარების სააგენტოსათვის 

ცნობის წარდგენა, რომლითაც დადასტურდება, 

რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქის 

სამეწარმეო/შრომითი საქმიანობიდან 

მიღებული შემოსავალი/ანაზღაურება შეადგენს 

საქართველოში არსებული საშუალო 

მომხმარებლის საარსებო მინიმუმის არანაკლებ 

ხუთმაგ ოდენობას. 

საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვასთან 

დაკავშირებით იცვლება მისი მოქმედების ვადა 

და მისი გაცემა მოხდება მხოლოდ 5 წლის 

ვადით (მანამდე არსებული რედაქციით, 

საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა მუდმივი 

ცხოვრების უფლებას იძლეოდა). ასევე ამ ტიპის 

ნებართვის მოსაპოვებლად უცხოელმა 

საქართველოში უნდა განახორციელოს 

არანაკლებ 300 000 აშშ დოლარის ლარში 

ექვივალენტის (ნაცვლად ძველი რედაქციით 

არსებული 300 000 ლარისა) ინვესტიცია ან უნდა 

შეიძინოს არანაკლებ 300 000 აშშ დოლარის 

ლარში ექვივალენტის ღირებულების უძრავი 

ნივთ(ებ)ი. 

მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვის 

მოსაპოვებლად უცხო ქვეყნის მოქალაქეს 

საკუთრების უფლება უნდა გააჩნდეს 

საქართველოში უძრავ ნივთზე, რომლის 

საბაზრო ღირებულება იქნება არანაკლებ 100 000 

აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარში, ნაცვლად 

მანამდე არსებული 35 000 აშშ დოლარის 

ოდენობის ღირებულების უძრავი ნივთისა).  

კანონის მიხედვით იქმნება ახალი კატეგორიის 

ბინადრობის ნებართვა - უვადო ბინადრობის 

ნებართვა, რომელიც შეიძლება მიეცეს 

საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვის 

მფლობელს, რომელიც შეძლებს 5 წლის 

განმავლობაში კანონით გათვალისწინებული 

ოდენობების წლიური ბრუნვის დადასტურებას 

ან უძრავ ნივთზე 5 წლის განმავლობაში 

შეინარჩუნებს საკუთრების უფლებას. 

 

საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს 

შრომის კოდექსი 

დასაქმებულთა უფლებების მეტად დაცვის 

მოტივაციით შემუშავებულ იქნა და 

საქართველოს პარლამენტს, პარლამენტის 

წევრის მიერ წარედგინა შრომის კოდექსში 

შესატან ცვლილებებზე საკანონმდებლო 

ინიციატივა. ცვლილებების მიზანს 

წარმოადგენს სამუშაო და დასვენების დროების, 

არანორმირებული სამუშაო გრაფიკის, ასევე 

სამუშაო დროის აღრიცხვის კუთხით შესაბამისი 

რეგულაციების შემოღება.   

საკანონმდებლო ინიციატივის მიხედვით 

იგეგმება ,,სამუშაო დროის”, ,,დასვენების და 

შესვენების დროის” დეფინიციის შემოღება, 

ამასთანავე დგინდება, რომ 1 კვირის 

განმავლობაში 1 დღე აუცილებლად უნდა იყოს 

დასვენების დღე. შესვენების დროის  

დეფინიციით ხდება დამსაქმებლის შეზღუდვა, 

რომ შესვენების დრო გამოიყენოს თავის 

სასარგებლოდ. შესაბამისად დგინდება, რომ 

შესვენების დროის განმავლობაში დასაქმებული 

არ არის ვალდებული შეასრულოს სამუშაო, ან 

იმყოფებოდეს დამსაქმებლის განკარგულებაში. 

დასაქმებულს ექნება შესვენების დროის 

თავისუფლად განკარგვის უფლება. 

შრომის კოდექსის14¹ მუხლის დამატებით 

იგეგმება სამუშაო დროის აღრიცხვის შემოღება, 

რაც დაავალდებულებს დამსაქმებელს 

ყოველდღიურად აღწეროს დასაქმებულთა 

ნამუშევარი დრო წერილობით ან/და 

ელექტრონული ფორმით. ამ ვალდებულების 

შეუსრულებლობის შემთხვევაში, დგინდება 

მტკიცების ტვირთის სპეციალური განაწილების 

წესი, კერძოდ დავის არსებობის შემთხვევაში, 

ნამუშევარი საათების თაობაზე დავის 

ფაქტობრივი გარემოებების მტკიცების ტვირთი 

დამსაქმებელს დაეკისრება.  

იმის გათვალისწინებით, რომ შრომის კოდექსის 

დღეს მოქმედი რედაქციით განსაზღვრული არ 

არის ზეგანაკვეთური სამუშაოს მაქსიმალური 

დრო, ცვლილებით ხდება ზეგანაკვეთური 

სამუშაო დროის მაქსიმალური ოდენობის 

შრომის კოდექსით განსაზღვრა. შესაბამისად 

დგინდება, რომ დასაქმებულისთვის სამუშაო 

დროის ხანგრძლივობა ზეგანაკვეთური 

სამუშაოს ჩათვლით არ უნდა აღემატებოდეს 

კვირაში 60 საათს. 16 წლიდან 18 წლამდე ასაკის 

არასრულწლოვნისთვის - 42 საათს, ხოლო 14 

წლიდან 16 წლამდე ასაკის 

არასრულწლოვნისთვის - კვირაში 28 საათს. 

ამასთანავე სავალდებულო ხდება 



ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულების 

თაობაზე მხარეთა წინასწარი წერილობითი  

შეთანხმება, სულ მცირე ასეთი სამუშაოების 

შესრულებამდე ერთი კვირით ადრე მაინც, 

გარდა ისეთი შემთხვევისა, როდესაც წინასწარ 

შეთანხმება შეუძლებელია. ასევე საინტერესოა 

ის, რომ ცვლილებით შემოთავაზებულია 

ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისთვის 

ანაზღაურების განსაზღვრის წესი. თუ შრომის 

კოდექსის დღეს მოქმედი რედაქცია მხოლოდ 

ბუნდოვან მითითებას შეიცავს, რომ 

ზეგანაკვეთური შრომისთვის ანაზღაურება 

უნდა იყოს ხელფასის საათობრივი განაკვეთის 

გაზრდილი ოდენობა, ცვლილებით დგინდება, 

რომ ასეთი ოდენობა არ შეიძლება იყოს 

ხელფასის საათობრივი განაკვეთის 50%-ზე 

ნაკლები. 

 

რეკლამის შესახებ საქართველოს კანონი 

კანონში დაგეგმილი ცვლილებების მიღების 

შემთხვევაში შეიზღუდება აზარტული 

თამაშობის, ტოტლიზატორის, აზარტული 

თამაშობის ორგანიზატორის ან/და 

ტოტალიზატორის ორგანიზატორის შესახებ 

რეკლამის გავრცელება. 

რეკლამის შესახებ კანონს ემატება 8³ მუხლი, 

რომლითაც იკრძალება აზარტული თამაშობის, 

ტოტალიზატორის, აზარტული თამაშობის 

ორგანიზატორის ან/და ტოტალიზატორის 

ორგანიზატორის შესახებ რეკლამის გავრცელება 

გარდა იმ შემთხვევისა, თუ: ა) აღნიშნული 

რეკლამა იმ ვებგვერდზე განთავსებით 

ვრცელდება, რომელზედაც აზარტული 

თამაშობა ან/და ტოტალიზატორი ეწყობა; ბ) 

აღნიშნული რეკლამის გავრცელება სპორტული 

ღონისძიების, სპორტული შეჯიბრების ან/და 

სპორტული ორგანიზაციის საქმიანობის 

სპონსორობის სანაცვლო პირობაა; გ) 

აღნიშნული რეკლამა გარე რეკლამაა და იგი 

ზოგადსაგანმანათლებლო და რელიგიური 

დაწესებულებებიდან არანაკლებ 100 მეტრის 

დაშორებით განთავსებით ვრცელდება; დ) 

აღნიშნული რეკლამა ვიზუალურად 

განთავსებულია იმ ობიექტზე, სადაც 

აზარტული თამაშობა ან/და ტოტალიზატორი 

ეწყობა, ამასთანავე, ამ რეკლამის განთავსების 

ფართობი 10 კვადრატულ მეტრს არ აღემატება 

და იგი აზარტული თამაშობის, 

ტოტლიზატორის, აზარტული თამაშობის 

ორგანიზატორის ან/და ტოტალიზატორის 

ორგანიზატორის შესახებ ერთადერთი რეკლამაა 

აღნიშნულ ობიექტზე. 
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