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შემაჯამებელი მიმოხილვა
▪ ბუნებრივი და საწარმოო დანაკარგებით ჩამოწერის არსებული საგადასახადო რეჟიმი 

ხელისუფლების ინტერესებს უფრო ემსახურება, ვიდრე კომპანიების

▪ ამჟამად კომპანიებს ხშირად არ ჩამოწერენ ისეთ დანაკარგებს, რომელიც ფიზიკურად ვერ 

შემოწმდება ან რომლის შემოწმებამდე შენახვაც დიდ ხარჯებთანაა დაკავშირებული და 

ასევე იმ შემთხვავებში, თუკი არსებობს რისკი, რომ შემოსავლების სამსახური არ 

აღიარებს მათ მიერ წარდგენილ დანაკარგებს

▪ საჭიროა მეტად დაბალანსებული მიდგომა, რომელიც უფრო ბიზნეს-მეგობრული იქნება 

და ამასთანავე, დააკმაყოფილებს ხელისუფლების ინტერესებს, განსაკუთრებით 

გადასახადების გადახდისგან თავის არიდებასთან ბრძოლაში

▪ ჩვენ გთავაზობთ საერთაშორისო სტანდარტების სისტემაზე გადასვლას, სადაც 

კომპანიებს შეეძლებათ ჩამოწერონ თავიანთი დანაკარგები ბუღალტრული 

სტანდარტების მიხედვით, შემოსავლების სამსახური კი შეამოწმებს წარმოდგენილი 

დანაკარგების ნამდვილობას

▪ ამ სისტემას თან ახლავს ფისკალური რისკები, მაგრამ ის მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს 

კომპანიების მგდომარეობას, განსაკუთრებით მაღალი დანაკარგების მქონე 

ინდუსტრიებში, რაც გამოასწორებს ბიზნეს გარემოს

▪ მიუხედავად იმისა, რომ ფისკალური რისკები განსაკუთრებით თავს იჩენს მკვეთრი 

ცვლილებების დროს, ასეთი მკვეთრი ცვლილებების რეალური ალტერნატივა არ 

არსებობს

2



German Economic Team Georgia

1. კონცეფცია: დანაკრგების ჩამოწერა და მისი როლი საგადასახადო
სისტემაში

2. საქართველოს მიმდინარე საგადასახადო სისტემა

3. ორი ალტერნატიული მიდგომა

I. დანაკარგების ჩამოწერაზე დაწესებული განსაზღვრული
კვოტები

II. სრული ჩამოწერა

4. რეკომენდაციები
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1. ბუნებრივი და საწარმოო დანაკარგების ჩამოწერა

▪ ბუნებრივი და საწარმოო დანაკარგები აისახება კომპანიის გაყიდვებში, 

რომელიც წარმოების საშუალებებთან/ნედლეულთან შედარებით იკლებს 

წონაში ან რაოდენობაში

 ბუნებრივი დანაკარგები:

• ბუნებრივი ფაქტორებით ან პროცესებით გამოწვეული დანაკარგები

• მაგალითად: დამპალი ხილი, აორთქლება

 საწარმოო დანაკარგები:

• მასალის (წონის) დაკარგვა წარმოების პროცესში, როდესაც ნედლეული 

გადაიქცევა საბოლოო პროდუქტად

• მაგალითად: გათლილი ხილი, ხის დამუშავება, ნორმალური საწარმოო 

ცდომილებები

▪ უნდა მოხდეს ასეთი დანაკარგების ჩამოწერა, რათა კომპანიის მარაგები 

ზუსტად შეესაბამებოდეს კომპანიის ფიზიკურ კაპიტალს

▪ საგადასახადო სისტემის გამოწვევა: დამტკიცება, რომ დანაკარგების ჩამოწერა 

მოხდა რეალურად წარმოშობილი დანაკარგების გამო და არა ჩრდილოვანი 

ვაჭრობის ან პირადი სარგებლობლობის გამო
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დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესები

➢ იდეალური საგადასახადო სისტემა: დაინტერესებულ მხარეთა მოთხოვნები უნდა 

იყოს დაკმაყოფილებული და დაბალანსებული

➢ კომპანიის საქმიანობის მნიშვნელოვნება: ბიზნეს-მეგობრული საგადასახადო 

სისტემა აუმჯობესებს ბიზნეს გარემოს  და ხელს უწყობს ინვესტიციების 

შემოსვლასა და ზრდას
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ეფექტური დაბეგვრა

კომპანიები

ხელისუფლე
ბის

ფისკალური
ინსტიტუციე

ბი

ფისკალური
შემოსავლები

გადასახადებმა სრულად უნდა ასახოს რეალური 

დანაკარგები (ეფექტური საგადასახადო განაკვეთი 

= კანონით დადგენილ საგადასახადო განაკვეთი)

აღსრულების ხარჯები
საგადასახადო პროცედურები და ადმინისტრირება 

არ უნდა იყოს ზედმეტად რთული და ხარჯიანი

მაქსიმალურად უნდა შეიზღუდოს გადასახადისგან 

თავის არიდება

უფლებამოსილების
პირობები

საგადასახადო ორგანოს (შემოსავლების სამსახური) 

უფლებამოსილება არ უნდა იყოს გადაჭარბებული

დაინტერესებული
მხარე კრიტერიუმი განმარტება
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2. საქართველოს მიმდინარე საგადასახადო სისტემა

▪ მოგების გადასახადი

▪ 13 პროდუქტისთვის არსებობს კვოტები, რომლებიც განსაზღვრავს მაქსიმალურ მისაღებ
დანაკარგებს

▪ ყველა სხვა პროდუქტისთვის, თუ გადასახადის გადამხდელს უწევს დანაკარგების ჩამოწერა, 
უნდა ეცნობოს შემოსავლების სამსახურს ( 20 ლარი ერთი შეტყობინება) და მიიღოს თანხმობა,

▪ ხშირ შემთხვევაში შემოსავლების სამსახური ითხოვს დანაკარგის ფიზიკური შემოწმებას

▪ შემოსავლების სამსახური ატარებს ოფიციალურ ინვენტირებას საგადასახადო აუდიტის დროს:

i. თუ ფიზიკური კაპიტალი განსხვავდება ბუღალტრული აღრიცხვისაგან ან პროდუქციის ჩამოწერა
მოხდა შემოსავლების სამსახურის თანხმობის გარეშე: განსხვავება განიხილება როგორც მოგების
გადასახადი (დაფარული განაწილებული მოგება)

ii. მეტიც, თუ კომპანიის ფინანსური შედეგები უარყოფითია ან გადასახადის დარღვევის 2 სხვა
შემთხვევა დაფიქსირდა: შემოსაშვლების სამსახურს შეუძლია გამოიყენოს არაპირდაპირი მეთოდები
(შეფასებები), რომ განსაზღვროს დასაბეგრი ბაზა

დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ):

▪ დღგ ერიცხება შეძენილ საქონელზე/მასალაზე

▪ თუ შემოსავლების სამსახურმა არ გასცა ნებართვა ჩამოწერაზე, საქონელი ჯვალიფიცირდება, 
როგორც გაყიდული, დღგ კი დაერიცხება გაყიდვებს

➢ მოგების ახალი დაბეგვრის სისტემასთან დაკავშირებული საკითხები

➢ დაბეგვრის ორივე სისტემისთვის რეალური პრაქტიკა ზოგჯერ გადახრილია ზემოთ აღწერილ
წესებს
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მოქმედი სისტემა: დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესებზე გავლენა

კომპანიები

ეფექტური დაბეგვრა:

▪ ზოგიერთი დანაკარგის ( მაგ. აორთქლება) შემოწმება შეუძლებელია, შესაბამისად, ვერ ჩამოიწერება

▪ პროდუქცია, რომელიც ექვემდებარება კვოტირებას: დანაკარგები, რომლებიც აჭარბებს კვოტას, ვერ ჩამოიწერება

▪ მაღალი ბუნებრივი/საწარმოო დანაკარგების მქონე კომპანიებისთვის უფრო ეფექტური მოგების საგადასახადო 

განაკვეთი

შესაბამისობაში მოსვლის დანახარჯები

▪ შენახვისა და შემოწმების ხარჯებმა შეიძლება გადააჭარბოს საგადასახადო დანაზოგს

▪ სასამართლო შედეგებთან დაკავშირებული რისკები ( დაბეგვრის არაპირდაპირი მეთოდი, სისხლის 

სამართლებრივი დევნა სამართალდარღვევისათვის, რომელიც აჭარბებს 100,000 ლარს)

ფისკალური ინსტიტუტები

ფისკალური შემოსავლები

▪ გადასახადის თავიდან აცილების მინიმიზაცია

▪ არაპირდაპირი მეთოდის ფართო მასშტაბით გამოყენება გაზრდის საგადასახადო შემოსავლებს

▪ ფაქტობრივი დანაკარგების ჩამოუწერლობა იწვევს გადამეტებულ საგადასახადო შემოსავლებს

უფლებამოსილების პირობები

▪ კვოტების გამო ძალიან მცირე მოთხოვნები და აქცენტი ფიზიკურ დათვლაზე
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მოქმედი საგადასახადო სისტემის შედეგები

▪ დაბეგვრის არსებული სისტემა მეტისმეტ ყურადღებას უთმობს შემოწმებას და ფოკუსირდება 

მხოლოდ ფისკალურ ამოცანებზე და უგულებელყოფს ბიზნეს ინტერესებს

▪ ვფიქრობთ,  არსებულ პრაქტიკას განაპირობებს ორი მიზეზი:

- მემკვიდრეობა: ისტორიული საბჭოთა პრაქტიკა ცნობდა ძალიან ცოტა ბუნებრივ ან საწარმოო 

დანაკარგს, რადგან ხშირი იყო პერსონალის მიერ მოპარვის ფაქტები

- შეზღუდული ტექნიკური შესაძლებლობები, რომელიც ხელს უშლის შემოსავლების სამსახურს 

გაიგოს კომპანიის რთული საწარმოო პროცესები

▪ შესაძლებელია, უარყოფითად იმოქმედოს ბიზნეს გარემოსა და ინვესტიციებზე, განსაკუთრებით 

იმ ინდუსტრიებში,  რომლებიც გამოირჩევა დიდი ბუნებრივი და საწარმოო დანაკარგებით

▪ არსებობს უფრო ზომიერი მიდგომა დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესების უკეთ დასაცავად?
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ეფექტური დაბეგვრა
კომპანიები

ფისკალური
ინსტიტუტე

ბი

ფისკალური შემოსავლები

აღსრულების ხარჯები - -

+ + 

უფლებამოსილების
მოთხოვნები

+ +

დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესები

- -

გავლენა
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3. ორი ალტერნატიული მიდგომა
i. დანაკარგებზე მკაცრი კვოტების დაწესება

 შემოსავლების სამსახური აწესებს კვოტის ლიმიტებს სპეციფიკური პროდუქტების ფართო სპექტრზე

 კომპანიებს შეუძლიათ კვოტის ლიმიტის ფარგლებში დასაბუთების გარეშე ჩამოწერონ დანაკარგები

 კვოტირება ამჟამად მოქმედებს მხოლოდ რამდენიმე შერჩეულ პროდუქტზე საქართველოში

 ეს მიდგომა საქართველოში 2009 წლიდან მოქმედებს, თუმცა რეალურად შეჩერებულია

 გერმანიაში ასეთი კვოტები არსებობს შერჩეულ აქციზურ საქონელზე

i. სრული ჩამოწერა: კომპანიები ჩამოწერენ სრულ დანაკარგებს, ნამდვილობას ამოწმებს შემოსავლების 

სამსახური

 სისტემა ეფუძნება შემოსავლების სამსახურისა და კომპანიების თანამშრომლობას

 კომპანიები ჩამოწერენ ბუნებრივ და საწარმოო დანაკარგებს, საერთაშორისო ბუღალტრული 

სტანდარტების მიხედვით, წარმოადგენენ დანაკარგთა დოკუმენტაციას

 შემოსავლების სამსახური ამოწმებს ამ დანაკარგთა ნამდვილობას მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით, 

რომელიც საშუალებას აძლევს შეადაროს თითოეული პროდუქტის ჩამოწერები მოცემულ სექტორთან

 თუ ნამდვილობის შემოწმება გამოავლენს მაღალ წარმოდგენილ დანაკარგებს: საგადასახადო აუდიტი 

ამოწმებს შესაბამის დოკუმენტაციას

 ეს მიგდომა არსებობს ევროკავშირის უმრავლეს ქვეყნებში, გამონაკლისები არსებობს აქციზურ 

საქონელზე
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i. განსაზღვრული კვოტები: დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესებზე 

გავლენა
დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესებზე გავლენაკომპანიები

ეფექტური დაბეგვრის სისტემა

▪ არ აძლევს ჩამოწერის უფლებას, თუ დანაკარგი აჭარბებს კვოტას

▪ არ არის ეს „ნორმალური“ მიდგომა მოგების ახალი გადასახადთან მიმართებაში

შესაბამისობაში მოსვლის დანახარჯები

▪ ძალიან დაბალი, რადგან არაა საჭირო დანაკარგების დუკუმენტაცია ან შენახვა, არანაირი შემდგომი რისკები 

კომპანიებისთვის

ფისკალური ინსტიტუტები

ფისკალური შემოსავლები

▪ ფისკალური რისკები შემცირდება და იქნება კონტროლირებადი

უფლებამოსილების პირობები

▪ ძალიან მარტივი განსახორციელებლად, ფიზიკური შემოწმება აღარაა საჭირო (მარტივი ზედამხედველობა)

▪ კვოტები უფრო მეტ პროდუქციაზე განაპირობებს მოთხოვნას დამატებით კვალიფიკაციასა და 

სიმძლავრეებზე

 საჭიროებს ტექნიკურ შემოწმებას, რაც შემოსავლების სამსახურს არ გააჩნია, უნდა მოხდეს ლობირების 

თავიდან აცილება

 დანაკარგების წილები იცვლება დროთა განმავლობაში და ქვეყნების მიხედვით
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დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესებზე გავლენა, შეჯამება

▪ კვოტირების სისტემა 12 პროდუქტის ნაცვლად გავრცელდებოდა ყველა ან პროდუქტების 

უმეტესობაზე

▪ კომპანიებისთვის გააჯანსარებს შესაბამისობაში მოსვლის დანახარჯებს

▪ მარტივი შესასრულებელია კომპანიებისთვის და შემოსავლების სამსახურისთვის

▪ შეზღუდული და კონტროლირებადი ფისკალური რისკები

▪ თუმცა კარგად განსაზღვრულ კვოტების სისტემასაც კი არ შეუძლია კომპანიების იმ 

სპეციფიკური გარემოებების გათვალისწინება, რომელმაც შეიძლება მაღალ 

დანაკარგებამდე მიიყვანოს კომპანია

▪ მნიშვნელოვანია: დიდი რაოდენობის სპეციფიური კვოტების შემუშავება და მუდმივი 

გადახედვა, რაც აღემატება შემოსავლების სამსახურის შესაძლებლობებს

i. განსაზღვრული კვოტები: შეჯამება

11

ეფექტური დაბეგვრა
კომპანიები

ფისკალური
ინსტიტუტე

ბი

ფისკალური შემოსავლები

აღსრულების ხარჯები + +

+ 

უფლებამომსილების
მოთხოვნები

- -

დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესები

-

გავლენა
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ii. სრული ჩამოწერა: დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესებზე გავლენა

კომპანიები

ეფექტური დაბეგვრის სისტემა

▪ რადგან მთლიანი დანაკარგების ჩამოწერა შესაძლებელია, ეფექტური დაბეგვრის განაკვეთი იქნება
იგივე, რაც კანონით განსაზღვრული განაკვეთი

▪ არანაირი დისკრიმინაცია კომპანიების მიმართ, რომელთაც ახასიათებთ მაღალი/რაოდენობრივად
არაშეფასებადი დანაკარგები

შესაბამისობაში მოსვლის დანახარჯები

▪ ზომიერი, კომპანიებმა მუდმივად უნდა აღრიცხონ დანაკარგები და აუხსნან შემოსავლების სამსახურს

▪ დოკუმენტაცია ნაწილობრივ საჭიროა ახალი ბუღალტრული სტანდარტებისთვისაც

ფისკალური ინსტიტუციები

ფისკალური შემოსავლები

▪ შემცირდება: ლეგიტიმური ჩამოწერები, არაპირდაპირი მეთოდის ნაკლებად გამოყენება, გადასახადების
თავიდან აცილება

▪ პირველადი გათვლებით: შემოსავლები დაიკლებს ძირითადად ლეგიტიმური ჩამოწერების გამო 2018 
წელს სავარაუდოდ 24 მილიონ ლარს ქვემოთ (მშპ-ს 0,06%) => მთლიანი ეფექტი ფისკალურ
შემოსავლებზე სავარაუდოდ შეზღუდული იქნება

უფლებამოსილების პირობები:

▪ ზომიერი, შემოსავლების სამსახურმა უნდა შეძლოს წარმოდგენილი დანაკარგების ნამდვილობის
შეფასება:

– შიდა გამოცდილებით და ინდუსტრიის სექტორების/პროდუქციის გამოკვლევით და/ან

– განახლებულ მონაცემთა ბაზის საშუალებით, რომლითაც შეძლებენ კომპანიების ჯვარედინ
შემოწმებას დანაკარგების განაკვეთების შესახებ
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▪ სისტემის მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც კონტროლის ნაცვლად ეფუძნება შემოსავლების 

სამსახურსა და კომპანიებს შორის ნდობასა და თანამშრომლობას

▪ კომპანიების მდგომარეობის გაუმჯობესება: შეესაბამება მოგების ახალი გადასახადის 

ინტერპრეტაციას, შესაბამისობაში მოსვლის ზომიერი დანახარჯები

▪ მოსალოდნელია ნაკლები ფისკალური შემოსავალი, თუმცა შეიძლება მაინც შეზღუდული 

დარჩეს

▪ შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო ადმინისტრირების უფლებამოსილების პირობები არის 

სტანდარტული

▪ უკეთ დაბალანსებული კომპანიებისა და სახელმწიფოს ფისკალური ინსტიტუტების ინტერესები

▪ საერთაშორისო სტანდარტების პრინციპი სავარაუდოდ დადებითად იმოქმედებს ბიზნეს გარემოზე

ii. სრული ჩამოწერა: შეჯამება

13

ეფექტური დაბეგვრა
კომპანიები

ფისკალური
ინსტიტუტე

ბი

ფისკალური შემოსავლები

აღსრულების ხარჯები +

-

უფლებამოსილების პირობები +

მხარეები

+ +

გავლენაკრიტერიუმი
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4. სისტემების შედარება

რეკომენდაციები:

▪ სრული ჩამოწერის მიდგომა აღმოჩნდა საუკეთესო დაინტერესებულ მხარეთა ინტერესების
სადაბალანდებლად

▪ ეს მიდგომა არის საერთაშორისოდ გავრცელებული და გამოიყენება ევროკავშირის ქვეყნების
უმრავლესობაში

▪ ის დაფუძნებულია შემოსავლების სამსახურსა და კომპანიებს შორის თანამშრომლობასა და
შემოწმების/აუდიტის ნამდვილობაზე

▪ დადებითი ეფექტები ბიზნეს გარემოსა და ინვესტიციებზე გადაწონის ფისკალურ რისკებს

▪ მთავარი გამოწვევა იქნება ახალ სისტემაზე გადასვლის მართვა, რადგან საჭიროა დრო შემოსავლების
სამსახურის გამოცდილებისა და მონაცემთა ბაზის გასავითარებლად

▪ საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია შერჩეულ აქციზურ პროდუქტებზე კვოტების შენარჩუნება ან
შედგენა
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+

-

+

+ +

სრული
ჩამოწერა

+ +

+ 

- -

-

კვოტები

- -

+ + 

+ +

- -

მოქმედი
სისტემა

ეფექტური დაბეგვრა
კომპანიები

ფისკალური
ინსტიტუტებ

ი

ფისკალური შემოსავლები

აღსრულების ხარჯები

უფლებამოსილების პირობები

დაინტერესებული
მხარეები კრიტერიუმი
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რეკომენდაციები ახალ სისტემაზე გადასასვლელად

პრობლემა:

▪ სრული ჩამოწერის სისტემა შესაძლებელს ხდის გადასახადისგან თავის არიდებას, თუ შემოსავლების 

სამსახურს არ აქვს წარდგენილი დანაკარგების ნამდვილობის შემოწმებისთვის საკმარისი რესურსები

▪ შესაძლებლობების ზრდა  (სხვადასხვა ინდუსტრიებში მომუშავე პერსონალის კვალიფიკაცია და 

დანაკარგთა მონაცემთა ბაზა იძლევა ინდუტსტიებს შორის კომპანიების შედარების საშუალებას) 

შესაძლებელია  მხოლოდ სრული ჩამოწერის და არა არსებული, შემოწმებაზე დაფუძნებული სისტემის 

შემთხვევაში. 

შესაძლო მიდგომა

▪ თეორიულად, გარდამავალ პერიოდში, შესაძლებელია სპეციფიკური კვოტებისა და სრული ჩამოწერის 

კომბინირებით მიღბული სისტემის გამოყენება

▪ მსგავს სისტემას რეკომენდაციას უწევს USAID/G4G ანგარიში

▪ შემოსავლების სამსახური ამოწმებს მხოლოდ იმ დანაკარგების ნამდვილობას, რომელიც კვოტაზე 

მაღალია, ასეთი შემთხვევების რაოდენობა კი შედარებით მცირეა

▪ თუმცა ის ძალისხევა, რაც დიდი რაოდენობით კვოტების განსაზღვრას ესაჭიროება, გადაწონის 

ყველანაირ სარგებელს

დასკვნა

▪ ახალი სისტემის ეტაპობრივად შემოტანა არ არის შესაძლებელი. შესაბამისად, გადასახადებისგან თავის 

არიდებით გამოწვეული გარკვული დანაკარგების დაგეგმვა უნდა მოხდეს გარდამავალ პერიოდში
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სრული ჩამოწერის სისტემის დანერგვა

ძირითადი ნაბიჯები ახალი სისტემის დასანერგად 

- საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შესაბამისი ცვლილებების შეტანა

- შემოსავლების სამსახურმა უნდა შეცვალოს ხედვა დანაკარგების ჩამოწერის შესახებ:

▪ როდესაც ვითარება ბუნდოვანია, არ ივარაუდოს გადასახადების თავიდან აცილება

▪ უნდა ეცადოს კომპანიების კონკრეტული სიტუაციებისა და პროცესების გაგებას 

- დინამიურად განვითარებადი მონაცემთა ბაზის შექმნა, რომელიც საშუალებას 

მოგვცემს, შევადაროთ მსგავს ინდუსტრიებში მომუშავე ან მსგავსი პროდუქციის 

მწარმოებელი კომპანიების დანაკართა განაკვეთი. იდეალურ შემთხვევაში, 

ავტომატურად ხდება ინფორმაციის მიღება ელექტრონული საგადასახადო 

დეკლარაციებიდან

▪ მონაცემთა ბაზის გამოყენებით შესაძლებელია იმის განსაზღვრა, წარმოადგინეს თუ არა 

კომპანიებმა ზედმეტი დანაკარგები

- აუცილებელია შემოსავლების სამსახურის პერსონალის, განსაკუთრებით საგადასახადო 

აუდიტის, კვალიფიკაციის ამაღლება 

- კომპანიების მიერ დანაკარგთა დოკუმენტირებისათვის საჭირო პრაქტიკის 

გაუმჯობესება (მაგ. გადაყრილი პროდუქციის დანაკარგთა წიგნი, ფოტოებით ან 

შესაბამისი განმარტებით, თუ როგორ წარმოიქმნა წარმოების დანაკარგები)
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დანართი: საგადასახადო შემოსავლების მოსალოდნელი დანაკარგის მნიშვნელოვნება (I)

▪ კორპორაციული საგადასახადო შემოსავლები საქართველოში 2018 წელს (2018 წლის ბიუჯეტი)

- 630 მლნ. ₾. მშპ-ის 1,6% 

▪ რეკომენდირებულ ცვლილებას შეუძლია საგადასახადო შემოსავლების 3 გზით შემცირება:

1. უფრო მეტი (ლეგიტიმური) ბუნებრივი და წარმოების დანაკარგებით გამოწვეული მარაგების 

ჩამოწერა

2. საგადასახადო ტვირთის განსაზღვრისთვის არაპირდაპირი მეთოდის ნაკლებად გამოყენება

3. გადასახადისგან თავის არიდების ზრდა

▪ წარდგენილი ცვლილებით გამოწვეული ფისკალური ეფექტის სრული შეფასება ამჟამად 

შეუძლებელია

- აუცილებელია არაპირდაპირი მეთოდის გამოყენებით გაზრდილი გადასახადების მონაცამები

- გადასახადებისგან თავის არიდება დამოკიდებულია შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილების 

ზრდაზე

▪ დანაკარგების ჩამოწერის ლეგიტიმურობის შეფასება შესაძლებელია წარდგენილი ცვლილების 

შემდეგ

- არ ითვალისწინებს აქამდე არსებულ დანაკარგების ჩამოწერებს

- შესაბამისად, შეფასება ძალიან მაღალია, იხ. მომდევნო სლაიდზე წარმოდგენილი გამოთვლები

➢ 2018 წლის მოგების ახალი გადასახადის შემოსავლები დაიკლებს დანაკარგების ლეგიტიმურად 

ჩამოწერის გამო სავარაუდოდ 24,3 მლნ. ლარს ქვემოთ, მშპ-ის 0,06%

➢ კორპორაციულ საშემოსავლო გადასახადზე მთლიანი ეფექტი სავარაუდოდ ძალიან შეზღუდული 

იქნება 
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# ფორმულა პუნქტი

კომპანიის ტიპი
მწარმოებ

ლები
მოვაჭრე
მხარეები

1
მოგების გადასახადიდან მიღებული შემოსავლები (2018 
წლის ბიუჯეტი) მლნ. ₾ 630.0

2 დანაკარგების ჩამოწერის განაკვეთი* 4.0%
3 მოგების თანაფარდობა/ბრუნვა 25.0%

4 ნედლეულის თანაფარდობა/ ბრუნვა 30.0% 80.0%

5
მწარმოებლების/მოვაჭრეთა წილი მოგების 
გადასახადის შემოსავლებში ** 35% 17%

6 2*4 დანაკარგების ჩამოწერის თანაფარდობა/ბრუნვა 1.2% 3.2%

7 6/3 დანაკარაგების ჩამოწერის თანაფარდობა/მოგება 4.8% 12.8%

8 1*5*7
მოგების გადასახადის შემოსავლების სავარაუდო 
დანაკარგი ერთ კომპანიაზე, მილიონი ლარი 10.6 13.7

9
მოგების გადასახადის შემოსავლების სავარაუდო 
მთლიანი დანაკარგი, მლნ. ₾ 24.3

10 ... მშპ-ს % 0.06%

11
2018 წლის მშპ-ის ბიუჯეტში გამოყენებული პროგნოზი, 
მილიარდი ლარი 40.4 
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დანაკარგებით გამოწვეული მოგების გადასახადიდან მიღებული შემოსავლების სავარაუდო 

კლება, 2018 წელს *
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დანართი: საგადასახადო შემოსავლების მოსალოდნელი დანაკარგის
მნიშვნელოვნება (II)

წინა სლაიდზე წარმოდგენილი გაანგარიშებების განმარტებები/შენიშვნები

წყარო: საკუთარი გამოთვლები

*ბუნებრივი და საწარმოო დანაკარგების ჩამოწერა

**შეფასებულია შემდეგნაირად: ინდუსტრიის წილებს + სოფლის მეურნეობისა
და სავაჭრო მომსახურების სექტორების 50% (2016 წელს კერძო სექტორის
მთლიანი დამატებული ღირებულება)

▪ უხეში გამოთვლები, გამოყენებული ექსპერტების შეფასებები საშუალო 

ინდუსტრიის ღირებულებაზე  (ხაზი 2-5)

▪ მნიშვნელოვანი: დაშვება, რომ ამჟამად არანაირი დანაკარგების ჩამოწერა არ 

ხდება

▪ შედეგი: მოგების გადასახადის შემოსავლების სავარაუდო შემცირება 24,3 

მილიონი ლარით, მშპ-ის 0,06%

▪ მოსალოდნელია მცირე ეფექტი ბიუჯეტის ბალანსზე გადასახადისგან თავის 

არიდების ან არაპირდაპირი მეთოდის გზით
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