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ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის დაბრუნების დამატებითი
პროცედურების და „გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნაზე“ დასართავი საბუთების
ნუსხის განსაზღვრის თაობაზე

მუხლი

1. „ბიუჯეტების შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და ანგარიშსწორების

განხორციელებისა და ბიუჯეტში ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი შემოსულობის თანხის
დაბრუნების, აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის 30
დეკემბრის N916 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის მე-13 მუხლის მე-12 პუნქტის და
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს „ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის

დაბრუნების

დამატებითი პროცედურების და „გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნაზე“ დასართავი საბუთების
ნუსხა“ დანართთან ერთად (დანართი N1).
2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის
თანხის დაბრუნების დამატებითი პროცედურების და „გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნაზე“
დასართავი საბუთების ნუსხის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2017 წლის
30 მარტის N101 ბრძანება.
მუხლი 2. დაევალოს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – შემოსავლების სამსახურს ამ
ბრძანების საჯაროდ გამოცხადება უზრუნველყოს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის 57-ე მუხლის შესაბამისად საგადასახადო ორგანოების ადმინისტრაციულ შენობებში.

გიორგი თაბუაშვილი

მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი

ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის დაბრუნების
დამატებითი პროცედურების და „გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნაზე“
დასართავი საბუთების ნუსხა

მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი
1. ამ ბრძანებით განისაზღვრება ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის
თანხის

დაბრუნების

ზოგადი

პროცედურები

და

„გადასახადის

გადამხდელის

მოთხოვნაზე“ დასართავი საბუთების ნუსხა.
2. ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის დაბრუნების მიზნით
გადასახადის გადამხდელის (შემდგომში - „გადამხდელი“) უფლებამოსილია მიმართოს
საგადასახადო

ორგანოს

(შემდგომში

-

„საგადასახადო

ორგანო“)

და

წარადგინოს

„გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა“ (შემდგომში - „მოთხოვნა“), რომელსაც უნდა
დაერთოს ამ პროცედურებით განსაზღვრული დოკუმენტები.
3. „მოთხოვნა“ ფორმდება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის N996 ბრძანებით დამტკიცებული
ინსტრუქციის VI თავის მე-18 მუხლის NI-13 დანართის შესაბამისად.
4.

გადამხდელი

უფლებამოსილია

„მოთხოვნა“,

ამ

მუხლის

მე-2

პუნქტში

მითითებულ დოკუმენტებთან ერთად, ასევე დამატებით დასართავი დოკუმენტები
საგადასახადო ორგანოში წარადგინოს მატერიალური ან ელექტრონული ფორმით.
მუხლი 2. „მოთხოვნაზე“ დასართავი საბუთების ნუსხა
1. დღგ-ის გადამხდელის მიერ საქონლის ექსპორტის განხორციელების დროს
წარმოქმნილი ზედმეტად გადახდილი თანხის შემთხვევაში წარდგენილ „მოთხოვნაში“
აღწერილ უნდა იქნეს ზედმეტად გადახდილი თანხის გამომწვევი მიზეზები.
2. დღგ-ის გადამხდელის მიერ

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 111-ე

მუხლის შესაბამისად ამორტიზაციას დაქვემდებარებული ძირითადი საშუალებების
იმპორტისას, შეძენისას და ასევე, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 111-ე მუხლის
მე-3

ნაწილის

მე-4

ჯგუფით

გათვალისწინებული

ძირითადი

საშუალებების

წარმოებისათვის შეძენილ (მათ შორის იმპორტირებულ) საქონელზე გადახდილი დღგ-ის
თანხის ჩათვლის შედეგად წარმოქმნილი ზედმეტობის შემთხვევაში წარდგენილ
„მოთხოვნაში“

აღწერილ

უნდა

იქნეს,

თუ

რა

სახის

ძირითადი

საშუალებების

იმპორტი/შეძენა განხორციელდა, რა სახის ძირითადი საშუალებების წარმოება ხდება, სად
გამოიყენება (მათ შორის რა მიზნით) ან იქნება გამოყენებული ძირითადი საშუალებები
(პასუხისმგებლობა „მოთხოვნით“ წარმოდგენილი ინფორმაციის სისწორეზე ეკისრება
გადამხდელს).

3. შეცდომით გადახდილი გადასახადით წარმოქმნილი ზედმეტობის შემთხვევაში
წარდგენილ „მოთხოვნაში“ აღწერილი უნდა იქნეს ზედმეტად გადახდილი თანხის
გამომწვევი მიზეზები.
4.

საქართველოს

გათვალისწინებულ

საგადასახადო

შემთხვევაში

კოდექსის

153-ე

წარმოქმნილი

მუხლის

მე-4

ზედმეტობისას,

ნაწილით

წარდგენილ

„მოთხოვნაში“ აღწერილი უნდა იქნეს ზედმეტად გადახდილი თანხის გამომწვევი
მიზეზები და მას უნდა დაერთოს საგადასახადო შეღავათით სარგებლობის უფლების
დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტი (პასუხისმგებლობა დაქირავებულისთვის
გაცემული და დაკავებული თანხის სისწორეზე ეკისრება საგადასახადო აგენტს).
5. საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მოთხოვნის შემთხვევაში
გადასახადის

გადამხდელი

ვალდებულია

საგადასახადო

ორგანოს

წარუდგინოს

საგადასახადო აგენტის მიერ გაცემული ცნობა ამ პირის გვარისა და სახელის, პირადი
ნომრის, საანგარიშო წლისთვის
გადასახადის

საერთო

შემოსავლის

თანხის

საერთო თანხისა და დაკავებული

მითითებით

(გარდა

იმ

შემთხვევისა,

როდესაც

საგადასახადო აგენტი ლიკვიდირებულია, რაც დასტურდება საგადასახადო ორგანოში
არსებული ინფორმაციით).
6.

საქართველოს

გათვალისწინებულ

საგადასახადო

შემთხვევაში,

კოდექსის

134-ე

წარმოქმნილი

მუხლის

მე-3

ზედმეტობისას,

ნაწილით

წარდგენილ

„მოთხოვნაში“ აღწერილი უნდა იქნეს ზედმეტად გადახდილი თანხის გამომწვევი
მიზეზები (პასუხისმგებლობა საანგარიშო პერიოდში გაცემული და დაკავებული
გადასახადის სისწორეზე ეკისრება საგადასახადო აგენტს).
7. „ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებით
განსაზღვრული საგადასახადო შეღავათით სარგებლობისა და არარეზიდენტისათვის
საქართველოში გადახდილი გადასახადის

დაბრუნების

წესის

დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის N633 ბრძანებით
დამტკიცებული

წესის

მე-3

მუხლის

შესაბამისად

საქართველოს

წყაროდან

შემოსავლის მიმღები არარეზიდენტისათვის ზედმეტად დაკავებული გადასახადის
თანხის დაბრუნების მიზნით
„ორმაგი

დაბეგვრის

განსაზღვრული

არარეზიდენტის

თავიდან აცილების

საგადასახადო შეღავათით

მიერ

წარდგენილი

უნდა იქნეს

შესახებ საერთაშორისო

შეთანხმებით

სარგებლობისა და არარეზიდენტისათვის

საქართველოში გადახდილი გადასახადის დაბრუნების წესის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს

ფინანსთა მინისტრის 2011

წლის

28

დეკემბრის

დამტკიცებული ფორმა N2 (შემდგომში – ფორმა N2), რომელიც

N633
ამავე

ბრძანებით
დროს

არის

მოთხოვნა თანხის დაბრუნების თაობაზე.
8.

საქართველოს

საგადასახადო

კოდექსის

63-ე

მუხლის

მე-7

ნაწილით

გათვალისწინებულ შემთხვევებში წარდგენილ „მოთხოვნაში“ აღწერილი უნდა იქნეს
ზედმეტად გადახდილი თანხის გამომწვევი მიზეზები.
9. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 194-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „ზ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ

შემთხვევებში

წარდგენილ

„მოთხოვნაში“,

აღწერილი უნდა იქნეს ზედმეტად გადახდილი თანხის გამომწვევი მიზეზები და უნდა
დაერთოს შესაბამისი განმარტება იმპორტირებული აქციზური საქონლის მოძრაობისა და
რელიზაციის შესახებ (პასუხისმგებლობა იმპორტირებული საქონლის დანიშნულებით
გამოყენებაზე ეკისრება გადამხდელს).
10.

საქართველოს საგადასახადო

გათვალისწინებულ

შემთხვევაში

კოდექსის

189-ე

მუხლის

მე-8

ნაწილით

წარმოქმნილი ზედმეტობისას თანხის დაბრუნების

დროს წარდგენილ „მოთხოვნაში“ აღწერილი უნდა იქნეს ზედმეტად გადახდილი თანხის
გამომწვევი მიზეზები და მითითებული უნდა იქნეს მონაცემები მსუბუქი ავტომობილის
იმპორტის და ექსპორტის დამადასტურებელი საბაჟო დეკლარაციებიდან (დეკლარაციის
ნომერი, თარიღი, შასს-ის ნომერი, დეკლარაციით დაანგარიშებული აქციზის თანხა).
11. ამ მუხლის პირველი - მე-10 პუნქტებით გათვალისწინებული შემთხვევების
გარდა, სხვა შემთხვევებში წარმოქმნილი ზედმეტობისას, წარდგენილ „მოთხოვნაში“
აღწერილ უნდა იქნეს ზედმეტად გადახდილი თანხის გამომწვევი მიზეზები.
12. ამ მუხლის პირველი - მე-11 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში
გადამხდელის მიერ წარმოდგენილ განაცხადში ასახული უნდა იყოს დღგ-ისაგან
ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული
დროს,

ოპერაციების

ან

იმ ოპერაციების

რომლებიც დღგ-ის მიზნებისათვის არ ითვლება დღგ-ის დასაბეგრ ოპერაციად,

გათავისუფლებული საქმიანობის დეტალური აღწერა.
13. თუ „მოთხოვნა“ ეფუძნება ზედმეტობის წარმოშობის რეალობის დადგენის
მიზნით კანონიერ ძალაში შესულ სასამართლო გადაწყვეტილებას, მაშინ „მოთხოვნას“
უნდა დაერთოს მხოლოდ გადაწყვეტილება.
მუხლი 3. „მოთხოვნის“ წარდგენა
1. „მოთხოვნის“ მატერიალური ფორმით წარდგენა შესაძლებელია უშუალოდ
საგადასახადოორგანოში ჩაბარებით ან დაზღვეული საფოსტო გზავნილის გაგზავნით,
ხოლო
„მოთხოვნის“ ელექტრონული

ფორმით

წარდგენა

შესაძლებელია

ვებ-გვერდის

www.rs.ge- ის მეშვეობით. ყველა შემთხვევაში ამ წესით განსაზღვრული ვადები აითვლება
საგადასახადო ორგანოში „მოთხოვნის“ რეგისტრაციის მომდევნო დღიდან.
2. გადასახადის გადამხდელს უფლება აქვს
გადაწყვეტილების მიღების დადგენილი ვადის

საგადასახადო

ორგანოს

მიერ

დარღვევა მიიჩნიოს „მოთხოვნის“

დაკმაყოფილებაზე უარის თქმად და გაასაჩივროს იგი საქართველოს საგადასახადო
კოდექსით დადგენილი წესით. თუ საგადასახადო ორგანოს მიერ გადაწყვეტილება
გამოცემული იქნება დადგენილი ვადის დარღვევით, ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების
გასაჩივრების ვადა აითვლება პირისათვის მისი ჩაბარების მომდევნო დღიდან.
3. საქართველოს წყაროდან შემოსავლის მიმღები არარეზიდენტისათვის თანხის
დაბრუნების მიზნით მოთხოვნის განხილვის შემთხვევაში საგადასახადო ორგანო
ხელმძღვანელობს „ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების
შეთანხმებით

განსაზღვრული

საგადასახადო

შეღავათით

შესახებ საერთაშორისო
სარგებლობისა

და

არარეზიდენტისათვის
წესის დამტკიცების

საქართველოში

გადახდილი

გადასახადის

დაბრუნების

შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 28

დეკემბრის N633 ბრძანებით დამტკიცებული წესის მე-3 მუხლით დადგენილი წესის
შესაბამისად.
მუხლი

4.

უფლებამოსილი

საგადასახადო

ორგანოს

მიერ

შესამოწმებელი

დოკუმენტაცია „მოთხოვნის“ წარმოდგენისას
1. საგადასახადო ორგანოს მიერ ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და
სანქციის თანხაზე „მოთხოვნის“ რეგისტრაციის მომდევნო დღიდან 11 კალენდარული
დღის ვადაში: მოთხოვნის რეგისტრაციის თარიღიდან წინა პერიოდზე, ხანდაზმულობის
ვადის გათვალისწინებით, (გარდა იმ პერიოდისა, რომელიც უკვე შემოწმებულია
შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტის ან/და შემოსავლების სამსახურის
შესაბამისი

სტრუქტურული

ერთეულისმიერ

ან

ის

პერიოდი,

რომელიც

უკვე

გადამოწმებულია ზედმეტად გადახდილი თანხის დაბრუნებისას) მოწმდება:
ა) „მოთხოვნის“ შევსების და მასზე თანდართული დოკუმენტების სისრულე;
ბ) ზედმეტად გადახდილი გადასახადის წარმოშობის თარიღი, დადგენილი წესის
შესაბამისად წარმოდგენილი საგადასახადო დეკლარაციების და ანგარიშგების ფორმების
პირადი აღრიცხვის ბარათზე სრულად ასახვა.
გ) საგადასახადო დეკლარაციაში მითითებული ჩასათვლელი თანხის საგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურებით/საბაჟო დეკლარაციებით გათვალისწინებული ჩასათვლელი თანხების
ჯამთან თანხვედრის მდგომარეობა შემოსავლების სამსახურის ელექტრონულ ბაზაში
არსებულ შესაბამისი რეპორტის - „დღგ-ს დეკლარაციის მონაცემების შედარება ანგარიშფაქტურებით ჩასათვლელ თანხებთან და საბაჟო ინფორმაციებთან“ - მიხედვით.
დ) ქონებაზე (მათ შორის მიწაზე) საგადასახადო ვალდებულებების სიზუსტე
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ელექტრონულ ბაზაში არსებული ინფორმაციის
მიხედვით.
ე) საანგარიშო პერიოდში განხორციელებული განაცემების შესახებ ინფორმაციის
თანხვედრა საშემოსავლო და მოგების გადასახადების დეკლარაციების შესაბამის
მაჩვენებლებთან.
ვ) მოგების/საშემოსავლო გადასახადების დეკლარაციების მიხედვით სასაქონლომატერიალური ფასეულობების საწყისი და საბოლოო ნაშთები.
ზ) ზედნადებების, ანგარიშ-ფაქტურების და სალარო აპარატის მონაცემების
შესაბამისი პერიოდის საგადასახადო დეკლარაციაში ასახვის შესაბამისობა.
2.

საქართველოს

წყაროდან

შემოსავლის

მიმღები

არარეზიდენტისათვის

საქართველოში ზედმეტად გადახდილი/დაკავებული გადასახადის თანხის დაბრუნების
შემთხვევაში
მოთხოვნილი
შემოსავლების

საგადასახადო

ორგანოს

საქართველოს
სამსახურის

მიერ

წყაროდან

მონაცემთა

მოწმდება
მიღებული

ერთიან

არარეზიდენტის
შემოსავლის

ელექტრონულ

ბაზაში

მიერ

რეალობა,
არსებულ

მონაცემებთან მიმართებაში.
3. „მოთხოვნის“ შესწავლის პროცესში საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი

უფლებამოსილია დაუკავშირდეს გადასახადის გადამხდელს ინფორმაციის დაზუსტების
მიზნით.
მუხლი 5. „მოთხოვნაზე“ უარის თქმის საფუძველი
„მოთხოვნაზე“ უარის თქმის საფუძვლებია, თუ:
ა) „მოთხოვნა“ წარმოდგენილია არაუფლებამოსილი პირის მიერ;
ბ) გასულია „მოთხოვნის“ წარდგენის ხანდაზმულობის ვადა;
გ) „მოთხოვნაზე“ არ არის დართული ამ წესით გათვალისწინებული დოკუმენტები;
დ) „მოთხოვნაში“ არ არის დასაბუთებული ზედმეტად გადახდილი გადასახადის
ან/და სანქციის თანხის წარმოშობის საფუძველი;
ე) გადამხდელს წარმოდგენილი არ აქვს ან/და არასწორად აქვს წარმოდგენილი
საანგარიშო პერიოდის დეკლარაციები და ანგარიშგების ფორმები, გარდა იმ შემთხვევისა
როდესაც სავარაუდოდ დასარიცხად გამოანგარიშებული გადასახადის/სანქციის თანხა არ
ამცირებს სალდირებული ზედმეტობის მაჩვენებელს „მოთხოვნა’-ში მითითებული
დასაბრუნებელი თანხის ფარგლებში;
ვ) მე-2

მუხლის

პირველი

პუნქტით

გათვალისწინებულ

დღგ-ის გადამხდელმა მოითხოვა ექსპორტზე გატანილი
18%-ზე

შემთხვევაში

საქონლის

ღირებულების

მეტი ოდენობით ზედმეტად გადახდილი თანხა;

ზ) მოთხოვნილი თანხის ოდენობა აღემატება დასკვნის შედგენის დღისთვის
შედარების აქტის მიხედვით სალდირებულ ზედმეტად რიცხულ თანხას.
თ) გადამხდელმა მოითხოვა დეკლარაციის წარდგენის გადავადება საქართველოს
საგადასახადო

კოდექსის

68-ე

მუხლის

შესაბამისად

(გადავადების

პერიოდში

გადავადებული საგადასახადო დეკლარაციის წარმოდგენამდე);
ი) „გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნის“ წარმოდგენამდე გადამხდელის
მიმართ

გაგზავნილია

შეტყობინება

საგადასახადო

შემოწმების

შესახებ

ან/და

დანიშნულია/მიმდინარეობს საგადასახადო შემოწმება;
კ)

გადამხდელის

მიმართ

მიმდინარეობს

გადახდისუუნარობის

საქმის

წარმოება (მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კრედიტორი საგადასახადო ორგანოა) ან/და
გადამხდელი იმყოფება რესტრუქტურიზაციის რეჟიმში;
ლ)

გადავადებულია

მომავალ

საგადასახადო

პერიოდში/პერიოდებში

დასადეკლარირებელი საგადასახადო ვალდებულების შესრულება (გადავადებული
გადასახადის თანხის გათვალისწინებით).
მუხლი 6. „მოთხოვნაზე“ დასკვნის მომზადების პირობები
1. მე-4 მუხლით გათვალისწინებული პროცედურების დასრულების შემდეგ
საგადასახადო ორგანო „მოთხოვნის“ რეგისტრაციის მომდევნო დღიდან არაუგვიანეს მე10 კალენდარული დღისა ამზადებს დასკვნას „მოთხოვნის“ სისწორეზე ან შესაგებელს
(დანართი N1) „მოთხოვნაზე“, რომელიც უნდა დამტკიცდეს საგადასახადო ორგანოს

უფროსის მიერ. მიღებული გადაწყვეტილება („მოთხოვნის“ დაკმაყოფილების შესახებ ან
შესაგებელი) გადამხდელს ეგზავნება „მოთხოვნის“ რეგისტრაციის მომდევნო დღიდან
არაუგვიანეს მე-11 კალენდარული დღისა. აღნიშნული პროცედურა არ ვრცელდება
საქართველოს

წყაროდან შემოსავლის მიმღები არარეზიდენტი პირის მიერ ფორმა

N2-ის წარმოდგენის შემთხვევაში.
2. განსაკუთრებულ შემთხვევებში, ცალკეული გადასახადის გადამხდელების მიერ
წარმოდგენილი

„მოთხოვნის“

მოქმედ

საგადასახადო

კანონმდებლობასთან

შესაბამისობის პირობებში უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანო ამზადებს დასკვნის
პროექტს, რომელიც უნდა დამტკიცდეს „მოთხოვნის“ რეგისტრაციის მომდევნო დღიდან
არა უგვიანეს 7 სამუშაო დღისა.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში უფლებამოსილი
საგადასახადო ორგანო განახორციელებს მე-4 მუხლით განსაზღვრულ პროცედურებს.
მუხლი 7. საგადასახადო დავალების გამოწერის პირობები და მისი წარდგენის წესი
1.

საგადახდო

დავალება

გამოიწერება

მხოლოდ

„მოთხოვნაში“

აღნიშნულ თანხაზე, მაგრამ არაუმეტეს საგადახდო დავალების გამოწერის დღისათვის
გადამხდელის

პირადი

აღრიცხვის

ბარათზე

(გარდა

ადმინისტრაციული ჯარიმის პირადი აღრიცხვის
გასალდოებული

მოსაკრებლ(ებ)ის

ბარათისა)

და

რიცხული

ზედმეტობისა, გარდა საქართველოს წყაროდან შემოსავლის მიმღები

არარეზიდენტი პირის მიერ ფორმა N2-ის წარმოდგენის შემთხვევისა.
2. იმ შემთხვევაში, თუ „მოთხოვნაში“ აღნიშნული თანხა აღემატება საგადახდო
დავალების გამოწერის დღისთვის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე (გარდა
მოსაკრებლ(ებ)ის პირადი აღრიცხვის ბარათისა) რიცხული გასალდოებული ზედმეტობის
მაჩვენებელს, საგადახდო

დავალება

გამოიწერება

სალდირებული

ზედმეტობის ფარგლებში.
3.

„მოთხოვნის“ დაკმაყოფილების შესახებ გადაწყვეტილების საფუძველზე

საგადახდო დავალებას ამზადებს უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანო და ხელს აწერს
შესაბამისი
„მოთხოვნა“-

უფლებამოსილი
სთან

პირები.

ხელმოწერილი

ერთად ეგზავნება საქართველოს

საგადახდო

დავალება

ფინანსთა სამინისტროს

სახაზინო სამსახურს.
4. ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის დაბრუნება და
საქართველოს წყაროდან შემოსავლის მიმღები არარეზიდენტისათვის საქართველოში
ზედმეტად გადახდილი/დაკავებული გადასახადის თანხის დაბრუნების თაობაზე
დადებითი

გადაწყვეტილების

მიღების

შემთხვევაში,

თანხის

დაბრუნება

უნდა

განხორციელდეს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 63-ე მუხლით დადგენილ
ვადაში.
5. ზედმეტად გადახდილი საგადასახადო შემოსავლის თანხის დაბრუნების მიზნით

საგადახდო

დავალების

წარსადგენად

და

მომზადება

შესაბამისი

ხდება

დოკუმენტაციის

„მოთხოვნის“

სახაზინო

წარდგენიდან

სამსახურში

არაუგვიანეს
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კალენდარული დღის ვადაში.
6. საქართველოს წყაროდან შემოსავლის მიმღები არარეზიდენტი პირისთვის
თანხის დაბრუნება განხორციელდება არარეზიდენტის მიერ ფორმა N2-ში მითითებულ
საბანკო რეკვიზიტებზე.
მუხლი

8.

ზედმეტად

გადახდილი

გადასახადის

ან/და

სანქციის

თანხის

ავტომატური დაბრუნება
1. გადასახადის გადამხდელის მიერ მოთხოვნის ელექტრონულად წარმოდგენის
შემთხვევაში, წარმოდგენილი მოთხოვნა ფასდება შემოსავლების სამსახურის მიერ
განსაზღვრული რისკის კრიტერიუმებით, მონაცემთა ავტომატიზებული სისტემის
მეშვეობით.
2.

ამ

მუხლის

პირველი

პუნქტით

გათვალისწინებულ

შემთხვევაში,

თუ

წარმოდგენილი მოთხოვნა აკმაყოფილებს შემოსავლების სამსახურის მიერ განსაზღვრულ
მოთხოვნებს, ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის დაბრუნება
ხორციელდება ავტომატურად, მონაცემთა ავტომატიზებული სისტემის მეშვეობით.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში:
ა) საგადასახადო ორგანოს მიერ არ ხორციელდება მოთხოვნაზე დასართავი
დოკუმენტაციის სისრულის შემოწმება;
ბ)

საგადასახადო

ორგანოს

მიერ

არ

ხორციელდება

მე-4

მუხლით

გათვალისწინებულ პროცედურები;
გ) საგადასახადო ორგანოს მიერ არ ხორციელდება ამ ინსტრუქციის მე-6 მუხლის
პირველი პუნქტით გათვალისწინებული დასკვნის შედგენა;
დ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურს ეგზავნება მხოლოდ
საგადახდო დავალება.
4. იმ შემთხვევაში თუ წარმოდგენილი მოთხოვნა არ აკმაყოფილებს ამ მუხლის
მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, მოთხოვნის განხილვა და ზედმეტად
გადახდილი

გადასახადის

ან/და

სანქციის

თანხის

დაბრუნება

ხორციელდება

ჩვეულებრივი წესით ამ მუხლით განსაზღვრული პირობების გაუთვალისწინებლად.

დანართი N1
––––––––––––––––––––––––––––––––– (ს/ნ ...........................)
(გადასახადის გადამხდელის დასახელება)
მისამართი: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შესაგებელი
(გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნაზე)
––––––––––––––––––––––– შემოსავლების სამსახურმა განიხილა თქვენი 20 ––-- წლის ---------------- „გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა“
N----)
რომლის პასუხადაც
წლის

გაცნობებთ,

(შემოსვლის

თარიღი

და

რომ სახეზეა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 20--

-- ---------------- N------ ბრძანებით დამტკიცებული „ზედმეტად გადახდილი გადასახადის
ან/და სანქციის თანხის დაბრუნების დამატებითი პროცედურების და „გადასახადის
გადამხდელის მოთხოვნაზე“ დასართავი საბუთების ნუსხის“ მე-––––– მუხლის
პუნქტის

მე-–––––

–––– ქვეპუნქტით განსაზღვრული უარის თქმის საფუძველი. კერძოდ:--------------

-------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------აღნიშნულიდან გამომდინარე, ---------------------------გადაწყვიტა გადასახადის გადამხდელს „მოთხოვნის“

შემოსავლების სამსახურმა

დაკმაყოფილებაზე ეთქვას უარი.

შესაგებელი შეიძლება გასაჩივრდეს შესაგებლის მიღებიდან 30 კალენდარული დღის
ვადაში საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XIV კარით დადგენილი წესით.
შესაგებლისათვის დართულ მტკიცებულებათა ჩამონათვალი:
1. -------------------------------------------- ;
2. -------------------------------------------- ;
3. -------------------------------------------- ;
დანართი: ----- ფურცლად.

შემოსავლების

სამსახურის

სტრუქტურული ერთეულის
უფროსი/მოადგილე
შემსრულებელი
20 –––––– წლის –––––––
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