
Fusaqonlo/fiqtiuri operaciis amsaxveli pirveladi sagadasaxado 
dokumentis gamowera 0244

faqtobrivi 
garemoebebi

sagamoZiebo/sagadasaxado 
organoebis mier 

dadgenilia, rom dRg-is 
gadamxdeli piris mier 

gamoweril iqna 
usaqonlo/fiqtiuri 
operaciis amsaxveli 

angariS-
faqtura/zednadebi.

angariS-
faqturaSi/zednadebSi 
asaxuli Tanxa ar aris 
Setanili erTobliv 

SemosavalSi da dRg-iT 
dasabegr brunvaSi.

variantი I
dadgenilia rom 

dokumentis gamoweris 
sanacvlod miRebulia 
konkretuli Tanxa.

 variantი II
sagamoZiebo/sagadasaxa
do organoebis mier 
ver dgindeba angariS-
faqturaSi/zednadebSi 
asaxuli sakompensacio 
Tanxis an misi nawilis 

miRebis faqti.

Sefaseba

orive variantSi 
dadgenili faqtobrivi 

garemoebebi 
kvalificirdeba 

rogorc 
usaqonlo/fiqtiur 

operacia.

varianti I

dokumentis gamoweris 
sanacvlod miRebuli 
(dadgenili) Tanxa 
CairTveba rogorc 

erTobliv 
SemosavalSi, aseve 
dRg-iT dasabegr 

TanxaSi. 

varianti II

imis gaTvaliswinebiT, 
rom ver dgindeba 

angariS-
faqturaSi/zednadebSi 
asaxuli sakompensacio 
Tanxis an misi nawilis 
miRebis faqti, masSi 

dafiqsirebuli 
sakompensacio Tanxa 
ar CairTveba rogorc 

erTobliv 
SemosavalSi, aseve 
dRg-iT dasabegr 

brunvaSi.

RonisZiebebi

varianti I

unda dazustdes 
mogebis gadasaxadiT 
dasabegri Semosavali 
da dRg-iT dasabegri 

brunva.

piri Sesabamis 
deklaraciaSi 
gadasaxadis 
Semcirebis 
SemTxvevaSi 

dajarimdeba ssk-is 
275-e muxliT.

gadamxdeli (rogorc 
gamyidveli, ise 

myidveli) 
dajarimdeba angariS-

faqturaSi 
miTiTebuli dRg-is 

Tanxis 200%-is 
odenobiT ssk-is 282-e 
muxlis me-3 nawilis 

da 280-e muxlis 
Sesabamisad.

varianti II

gadamxdeli (rogorc 
gamyidveli, ise 

myidveli) 
dajarimdeba angariS-

faqturaSi 
miTiTebuli dRg-is 

Tanxis 200%-is 
odenobiT ssk-is 282-

e muxlis me-3 
nawilis da 280-e 

muxlis Sesabamisad.



ანოტაცია
„უსაქონლო/ფიქტიური ოპერაციის ამსახველი პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის 

გამოწერა“ №0244 
სიტუაციური სახელმძღვანელოს თაობაზე

წარმოდგენილი სიტუაციური სახელმძღვანელოს მიზანია უსაქონლო/ფიქტიური ოპერაციის 
ამსახველი პირველადი საგადასახადო დოკუმენტის გამოწერის თაობაზე 0244 მენუალის 
კორექტირება. კერძოდ, არსებული რედაქციით, უსაქონლო/ფიქტიური ოპერაციის ამსახველი 
ანგარიშ-ფაქტურის/ზედნადების გამოწერა ექვემდებარება ამ დოკუმენტების გამომწერი პირის 
ერთობლივ შემოსავალში და დღგ-ით დასაბეგრ ბრუნვაში ჩართვას აღნიშნულის სანაცვლოდ 
მიღებული (დადგენილი) ფაქტობრივი საკომპენსაციო თანხის მიხედვით.

შემოთავაზებული რედაქცია ითვალისწინებს ფაქტობრივი გარემოების 2 ვარიანტს. კერძოდ, 
როდესაც საგამოძიებო ორგანოების მიერ:

- დადგენილია რომ, გამომწერმა საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა/სასაქონლო ზედნადები 
გამოწერა გარკვეული თანხის სანაცვლოდ;

- საგამოძიებო/საგადასახადო ორგანოს მიერ ვერ დგინდება ანგარიშ-
ფაქტურაში/ზედნადებში ასახული საკომპენსაციო თანხის ან მისი ნაწილის მიღების ფაქტი.

ვარიანტი I: დოკუმენტის გამოწერის სანაცვლოდ მიღებული (დადგენილი) თანხა ჩაირთვება 
როგორც ერთობლივ შემოსავალში, ასევე დღგ-ით დასაბეგრ თანხაში.

ვარიანტი II: იმის გათვალისწინებით, რომ ვერ დგინდება ანგარიშ-ფაქტურაში/ზედნადებში 
ასახული საკომპენსაციო თანხის ან მისი ნაწილის მიღების ფაქტი. მასში დაფიქსირებული 
საკომპენსაციო თანხა არ ჩაირთვება როგორც ერთობლივ შემოსავალში, ასევე დღგ-ით დასაბეგრ 
ბრუნვაში.
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