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დღგ-ით დაბეგვრა, განაკვეთები და აღრიცხვის მეთოდოლოგია

დღგ-ის განაკვეთები (ეთითება ნომენკლატურაზე)

დასახელება

განაკვეთი

დაუბეგრავი

0

ნულოვანი

0

ჩვეულებრივი

18.00

დღგ-ით დაბეგვრა (ეთითება კონტრაგენტზე, ან დოკუმენტში)

1. იბეგრება დღგ-ით
2. არ იბეგრება დღგ-ით
3. ჩაუთვლელი დღგ

4. უკუდაბეგვრის დღგ

აღრიცხვის მეთოდოლოგია
დღგ-სთან დაკავშირებული ოპერაციების აღრიცხვისთვის გამოიყენება შემდეგი ანგარიშები:

კოდი

დასახელება

კლასი

კატეგორია

ა/პ

3330

გადასახდელი დღგ

დარიცხული დღგ

ვალდებულება

პას.

3331

მიღებულ ავანსებზე დარიცხული დღგ

დარიცხული დღგ

ვალდებულება

პას.

3332

წინა პერიოდში დარიცხული დღგ მიღებულ

დარიცხული დღგ

ვალდებულება

პას.

3334

საბაჟოზე დარიცხული დღგ

ზოგადი

ვალდებულება

პას.

3335

უკუდაბეგვრის დარიცხული დღგ

ზოგადი

ვალდებულება

პას.

3337

გაცემულ ავანსზე მიღებული წინასწარი

ზოგადი

ვალდებულება

პას.

3340

ადგილობრივი მოწოდებიდან გამოყოფილი

შესყიდული დღგ

ვალდებულება

პას.

ვალდებულება

აქტ.

ავანსზე

ჩათვლა

დღგ

ავანსებზე
3341

ავანსებზე გადახდილი/გადასახდელი დღგ

გადახდილი/გადასახდელი
დღგ

3343

საბაჟოზე გადახდილი დღგ

ზოგადი

ვალდებულება

აქტ.

3344

უკუდაბეგვრის ჩასათვლელი დღგ

ზოგადი

ვალდებულება

პას.

3345

არარეზიდენტისთვის გადახდილი ავანსის

3346

ადგილობრივი მოწოდებიდან ჩასათვლელი

თანხებზე ჩასათვლელი დღგ

დღგ

ზოგადი

აქტ.

ვალდებულება

აქტ.

ვალდებულება

აქტ.

ვალდებულება

პას

დღგ-ს ჩათვლა
ანგარიშფაქტურის
მიხედვით

3347

გაცემულ ავანსის თანხებზე მიღებული დღგ-ს

დღგ-ის ჩათვლა ა/ფ-ის

ჩათვლა

მიხედვით

3399

ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების ერთიანი
ანგარიში

ვალდებულება

ზოგადი

გამორთულია დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვა

განვიხილოთ შემთხვევა როდესაც გამორთულია დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვა.

ადმინისტრირება

აღრიცხვის აწყობები

გადასახადები

გამორთული ალმის შემთხვევაში დღგ-ის აღრიცხვა გამარტივებულია. თუ ალამი
გამორთულია იგულისმება, რომ ფასი ყოველთვის შეიცვას დღგ-ს, შესაბამისად ფასის
ტიპის ბარათზე, ასევე შესყიდვის და რეალიზაციის დოკუმენტებში „ფასი შეიცავს დღგ-ს“
ალამი არ ჩანს.

გადასახდელი დღგ
რეალიზაცია კომპენსაციით

მყიდველის არჩევისას ივსება ანგარიშსწორების და დღგ-ის ანგარიშები მყიდველის
ბარათზე მითითებული მნიშვნელობების მიხედვით.
გაყიდვის ოპერაციასთან დაკავშირებული გადასახადების შესახებ ინფორმაციის
დათვალიერება და ცვლილება შესაძლებელია „გადასახადების“ ლინკზე დაჭერით. ლინკის
დასახელება ავტომატურად ფორმირდება გადასახადების პარამეტრების მიხედვით.
აღნიშნული ველები ავტომატურად ივსება არჩეული მყიდველის და ოპერაციის ტიპის
მიხედვით.

განვიხილოთ მაგალითი: მარტის თვეში რეალიზებულია 5900 ლარის საქონელი, რომლის
თვითღირებულება არის 3,000 ლარი. აქედან 2000 ლარი ავანსად იქნა მიღებული იანვრის
თვეში. იმისათვის რომ გავაფორმოთ შესაბამისი დოკუმენტი პროცესი შემდეგნაირად
მიმდინარეობს

გაყიდვები

რეალიზაცია
კომპენსაციით

რეალიზაცია (შექმნა *)

•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ გაყიდვების ქვესისტემა

•

გაყიდვების ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „რეალიზაცია“

•

დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს

•

აირჩიეთ ოპერაციის ტიპი ოპერაციის შინაარსის მიხედვით

•

აირჩიეთ მყიდველი

მყიდველის არჩევის შემდეგ ველი ავტომატურად ივსება მყიდველის ბარათზე
მითითებული „ვალუტის“ მნიშვნელობის შესაბამისად. ასევე ავტომატურად ივსება ველი
„ვალუტის კურსი“ არჩეული ვალუტისა და დოკუმენტის თარიღის მიხედვით. საჭიროების

შემთხვევაში შესაძლებელია როგორც ვალუტის, ისე მისი კურსის ცვლილება.

1. იბეგრება დღგ-ით

დღგ-ის დარიცხვა ხდება გადასახდელი დღგ-ს ანგარიშზე 3330
2. არ იბეგრება დღგ-ით
3. დიპლომატი
არ ერიცხება დღგ, თუმცა დეკლარაციის მიზნებისთვის გაითვალისწინება დღგ-ის
დასაბეგრი ბაზა
იმ შემთხვევაში თუ რეალიზებული საქონელი/მომსახურება იბეგრება დღგ-ით შესაბამისად
დოკუმენტში მონიშნული უნდა იყოს იბეგრება დღგ-ით (რეალიზაციის დოკუმენტში
ავტომატურად ეთითება მყიდველის ბარათზე შევსებული გადასახადების ინფორმაცია,
წინააღმდეგ შემთხვევაში შეგიძლიათ ლინკზე დაკლილებით გადაირჩიოთ)
რეალიზაციის დოკუმენტის გატარების შემდეგ, რეალიზაციის შესაბამისი დარიცხული
გადასახდელი დღგ ტარდება 3330 ანგარიშზე. დოკუმენტის ბუღალტრული გატარებების
დათვალიერება შესაძლებელია „Dr/Cr” ღილაკზე დაჭერით.
ანგარიში დბ
72xx - გაყიდული/შეძენილი

ანგარიში კრ

თანხა

შინაარსი

16xx - საქონელი

3,000

ჩამოწერილია რეალიზებული საქონელი

14xx - მოთხოვნები

61xx - შემოსავალი

5,000

შემოსავალი რეალიზაციიდან

მიწოდებიდან

რეალიზაციიდან

14xx - მოთხოვნები

33xx - გადასახდელი დღგ

საქონელი

900

დღგ-ის დარიცხვა

მიწოდებიდან

! გადასახდელი დღგ-ს ანგარიში ავტომატურად არის მითითებული თითოეულ ნომენლატურაზე, თუმცა
მომხმარებელს აქვს საშუალება ანგარიში შეცვალოს სურვილისამებრ. ამ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა
იქნას რომ ახალ ანგარიშს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს მითითებული ანგარიშის კლასი „დარიცხული დღგ“

ნომენკლატურის ბარათზევე ეთითება დღგ-ის განაკვეთი, რომლის შესაბამისადაც ხდება დღგ-ს გამოთვლა

რეალიზაცია ექსპორტით

ექსპორტი - დღგ- არ ტარდება, თუმცა დეკლარაციის მიზნებისთვის გაითვალისწინება
დღგ-ის დასაბეგრი ბაზა

რეალიზაცია კომპენსაციის გარეშე

გაყიდვები

რეალიზაცია
კომპენსაციის გარეშე

რეალიზაცია (შექმნა *)

•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ გაყიდვების ქვესისტემა

•

გაყიდვების ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „რეალიზაცია“

•

დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს

•

აირჩიეთ ოპერაციის ტიპი ოპერაციის შინაარსის მიხედვით (მიწოდება კომპენსაციის
გარეშე)

განვიხილოთ მაგალითი: მარტის თვეში კონტრაგენტს მივაწოდეთ უსასყიდლოდ საქონელი,
რომლის საბაზრო ფასი იყო 3,000 ლარი დღგ-ს გარეშე

! 2020 წლის 22 ივლისში საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად
„საქონლის/მომსახურების მიწოდება დღგ-ით საბაზრო ფასისი ნაცვლად დაიბეგრება საქონლის/მომსახურების
თვითღირებულებიდან. (ახალი 164-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“)

•

აირჩიეთ მყიდველი

, მყიდველის (მყიდველის ხელშეკრულების)

არჩევისას

ავტომატურად ივსება ანგარიშსწორების ანგარიშები მყიდველის ხელშეკრულების
პირობაში მითითებული მნიშვნელობების მიხედვით
•

ოპერაციის ტიპის ველში

მითითებული უნდა იქნას „მიწოდება კომპენსაციის

გარეშე“
•

უსასყიდლო მიწოდების ოპერაციასთან დაკავშირებული გადასახადების შესახებ
ინფორმაციის დათვალიერება და ცვლილება შესაძლებელია „გადასახადების“
ლინკზე დაჭერით. ლინკის დასახელება ავტომატურად ფორმირდება გადასახადების
პარამეტრების მიხედვით.

•

შეავსეთ ცხრილი მისაწოდებელი საქონლით ან მომსახურებით, რომლის მიწოდებაც
ხდება უსასყიდლოდ. შესაბამისი ერთეულების შევსების შემდეგ იმისათვის რომ
პროგრამამ ავტომატურად შეძლოს თვითღირებულების
დოკუმენტის ჩაწერა

დათვლა უნდა მოხდეს

, მხოლოდ მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი „დღგ-ის

შევსება თვითღირებულების მიხედვით“ ღილაკის გამოყენება.
•

თვითღირებულების გადათვლის (თუმცა ასევე შესაძლებელია მონაცემის ხელით
მითითება) შეძლებთ დოკუმენტის გატარებას

•

დოკუმენტის გატარების შემდეგ თვითღირებულების შესაბამისი დღგ აღირიცხება
3330

•

ანგარიშზე (დასაბეგრი ბაზად ვიღებთ თვითღირებულებას)

გადასახადების ლინკზე დაჭერით
გამოდის შემდეგი ფორმა, სადაც
ირთვება ოპერაციების
შესაბამისად ალამი. იმის
მიხედვით იბეგრება თუ არა
მოგების გადასახადით ოპერაცია
უნდა ჩაირთოს ალამი და
მიეთითოს მოგების გადასახადის
დაბეგვრის ობიექტი

იმ

შემთხვევაში

თუ

ამორთულია

ალამი

„არ

აისახება

ანგარიშსწორების

ანგარიშზე“

კომპენსაციის გარეშე რეალიზაციის ბუღალტრული გატარებები ასეთია:
ანგარიში დბ

ანგარიში კრ

14xx - მოთხოვნები

81xx - შემოსავალი

მიწოდებიდან

რეალიზაციიდან

14xx - მოთხოვნები

33xx - გადასახდელი დღგ

თანხა
3000

540

შინაარსი
შემოსავალი რეალიზაციიდან

დღგ-ის დარიცხვა

მიწოდებიდან
82xx - დებიტორული

14xx - მოთხოვნები

დავალიანების ჩამოწერის

მიწოდებიდან

3540

ჩამოწერილია დებიტორული დავალიანება

3000

ჩამოწერილია რეალიზებული საქონელი

ხარჯის ანგარიში
72xx - გაყიდული/შეძენილი

16xx - საქონელი

საქონელი
74xx - სააღრიცხვო მოგების

33xx - გადასახდელი

გადასახადი

მოგების გადასახადი

882.35

მოგების გადასახადის დარიცხვა

დღგ გადასახადი იანგარიშება უსასყიდლოდ მიწოდებული საქონელის თვითღირებულების 18%-ზე
გამრავლებით. ჩვენ შემთხვევაში 540= 3,000 * 18%

მოგების გადასახადის დასაბეგრი თანხა მიიღება უსასყიდლოდ მიწოდებული საქონლის საბაზო ფასის დღგ-ს
გარეშე თანხის 0,85-ზე გაყოფის შედეგად.

მოგების გადასახადი იანგარიშება ამ დასაბეგრი თანხის 15%-ზე

გამრავლებით. ჩვენ შემთხვევაში 882.35=(5,000/0,85)*15%

იმ

შემთხვევაში

თუ

ჩართულია

ალამი

„არ

აისახება

ანგარიშსწორების

ანგარიშზე“

კომპენსაციის გარეშე რეალიზაციის ბუღალტრული გატარებები ასეთია:
ანგარიში დბ
74xx - მოთხოვნები

ანგარიში კრ

თანხა

33xx - გადასახდელი დღგ

540

შინაარსი
დღგ-ის დარიცხვა

მიწოდებიდან
72xx - გაყიდული/შეძენილი

16xx - საქონელი

3000

ჩამოწერილია რეალიზებული საქონელი

საქონელი
74xx - სააღრიცხვო მოგების

33xx - გადასახდელი

გადასახადი

მოგების გადასახადი

882.35

მოგების გადასახადის დარიცხვა

დღგ გადასახადი იანგარიშება უსასყიდლოდ მიწოდებული საქონელის თვითღირებულების 18%-ზე
გამრავლებით. ჩვენ შემთხვევაში 152.54= 847.46 * 18%
მოგების გადასახადის დასაბეგრი თანხა მიიღება უსასყიდლოდ მიწოდებული საქონლის საბაზო ფასის დღგ-ს
გარეშე თანხის 0,85-ზე გაყოფის შედეგად.

მოგების გადასახადი იანგარიშება ამ დასაბეგრი თანხის 15%-ზე

გამრავლებით. ჩვენ შემთხვევაში 224.33=(1,271.19/0,85)*15%

დასაბეგრი ჩამოწერა

საწყობი

იბეგრება დღგ-ით
დღგ-ის დარიცხვა
ხდება ჩამოწერის
დოკუმენტში ანგარიშზე
3330

საქონლის ჩამოწერა

დასაბეგრი ჩამოწერა

! საქართველოს კოდექსის (ახალი 164-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“) მუხლის თანახმად საქართველოს
საგადასახდო კოდექსით გათვალისწინებული დანაკლისი დღგ-ით დასაბეგრი თანხა არის საქონლის საბაზრო
ფასი დღგ-ს გარეშე

ანგარიში დბ
74xx - მოთხოვნები

ანგარიში კრ
33xx - გადასახდელი დღგ

თანხა
900

შინაარსი
დღგ-ის დარიცხვა

მიწოდებიდან
72xx - გაყიდული/შეძენილი

16xx - საქონელი

3000

ჩამოწერილია რეალიზებული საქონელი

საქონელი
74xx - სააღრიცხვო მოგების

33xx - გადასახდელი

გადასახადი

მოგების გადასახადი

ავანსის დღგ-ის დარიცხვის ფორმირება

882.35

მოგების გადასახადის დარიცხვა

RS

ანგარიშ-ფაქტურები

ავანსის დღგ-ის დარიცხვების
ფორმირება

•

ველში „

“ ივსება მომწოდებელი რომლისგანაც გვაქვს მიღებული ავანსი

•

ველში „

“ ივსება ოპერაციის პერიოდი როდესაც მოხდა ავანსის მიღება

•

საფუძველში

•

ველი დასაბეგრი ოპერაციის ტიპი, თანხა დღგ-ს ჩათვლით და დღგ-ს განაკვეთი

ივსება ავანსის დოკუმენტი

ივსება ავტომატურად ავანსის დოკუმენტის საფუძველზე, თუმცა არის
რედაქტირებადი
•

დააჭირეთ ღილაკს „ჩაწერა“, „გატარება“, ან „გატარება და დახურვა“

•

დოკუმენტის გატარება (დღგ-ის დარიცხვა 3331-ზე. ავანსებზე გადასახდელი დღგ-ის
გამოყოფა 3341-ზე)

•

გატარების შემდეგ დოკუმენტის საფუძველზე არის შესაძლებელი ავანსის ფაქტურის
გამოწერა

რეალიზაციის საბოლოო ფაქტურის გაწერა

თუ რეალიზაცია ჩაიხურა ავანსით, რაზეც უკვე გამოწერილია ავანსზე დღგ-ის დარიცხვის
დოკუმენტი, მოხდება დღგ-ის აღდგენის გატარება:

•

რეალიზაციის დოკუმენტში ავანსი მიეთითება ჩანართში ავანსები

•

ავანსის თარიღის

•

თანხაში

•

მიუთითეთ ავანსის დღგ-ს ანგარიში

•

მიუთითეთ შესაბამისი დღგ-ის განაკვეთი

ველში მიუთითეთ თარიღი რომელსიც იქნა მიღებული ავანსი

მიუთითეთ მიღებული ავანსის თანხა
(3331/3332)

•

დოკუმენტის გატარება (გატარებული დოკუმენტის საფუძველზე ხდება 3341-ზე
გამოყოფილი ავანსებზე გადასახდელი დღგ-ის განაშთვა და დასარიცხი დღგ-ის
შემცირება 3330-ზე)

•

საბოლოო ფაქტურის გაწერა და მასზე ავანსის ფაქტურის მიბმა

ჩვენი მკაცრი რეკომენდაციაა მიღებული ავანსის თანხაზე გადახდილი/გადასახდელი დღგ აღრიცხვისთვის
გამოყენებული ანგარიში 3341 იყოს „ავანსებზე გადახდილი/გადასახდელი დღგ“ კლასის. ანგარიში 3332 „წინა
პერიოდში დარიცხული დღგ მიღებულ ავანსზე“, რომელიც „დარიცხული დღგ’-ის კლასისაა, გამოიყენება
დარიცხული დღგ-ის უკეთესი ანალიზისთვის. მისი გამოყენება სავალდებულო არაა, თუმცა ჩვენი
შეხედულებით უფრო გამჭვირვალეს ხდის დღგ-ის თანხის გამოთვლას.

შევაჯამოთ განხორციელებულ ოპერაციების საფუძვლად შექმნილი გატარებები:
გავიხსენოთ მაგალითი: მარტის თვეში რეალიზებულია 5,900 ლარის საქონელი. აქედან
2,000 ლარი ავანსად იქნა მიღებული იანვრის თვეში.

ანგარიშგება დარიცხული დღგ-ს ანალიზი

შეგიძლიათ აირჩიოთ დარიცხული დღგ-ს ანალიზის ორი ვარიანტიდან ერთ-ერთი:
ანგარიშების მიხედვით და ანგარიშგების მიხედვით დაჯგუფების გარეშე.
ინფორმაცია დარიცხული დღგ-ის შესახებ დასაბეგრი ოპერაციის ტიპების მიხედვით
შეგიძლიათ იხილოთ ანგარიშგებაში დარიცხული დღგ-ს ანალიზი :
•

დღგ-ის მუხლი, დღგ-ის განაკვეთი

•

ოპერაციის დოკუმენტი

•

თანხა დღგ-ის გარეშე

•

დღგ

ჩასათვლელი დღგ
ადგილობრივი შესყიდვა

განვიხილოთ მაგალითი: მარტის თვეში შევისყიდეთ 1180 ლარის საქონელი. აქედან 500
ლარი ავანსად იქნა გაცემული იანვრის თვეში. იმისათვის რომ გავაფორმოთ შესაბამისი
დოკუმენტი პროცესი შემდეგნაირად მიმდინარეობს

შესყიდვები

შესყიდვა
მომწოდებლისგან

შესყიდვა (შექმნა *)

•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ შესყიდვების ქვესისტემა

•

შესყიდვების ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „შესყიდვა“

•

დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს

•
•

აირჩიეთ ოპერაციის ტიპი ოპერაციის შინაარსის მიხედვით
აირჩიეთ მომწოდებელი

•

აირჩიეთ ანგარიშსწორების ვალუტა. მომწოდებლის არჩევის შემდეგ ველი
ავტომატურად ივსება მომწოდებლის ბარათზე მითითებული „ვალუტის“
მნიშვნელობის შესაბამისად. ასევე ავტომატურად ივსება ველი „ვალუტის კურსი“
არჩეული ვალუტისა და დოკუმენტის თარიღის მიხედვით. საჭიროების შემთხვევაში
შესაძლებელია როგორც ვალუტის, ისე მისი კურსის ცვლილება.

•

მომწოდებლის არჩევისას ივსება ანგარიშსწორების და დღგ-ის ანგარიშები

•

მომწოდებლის ბარათზე მითითებული მნიშვნელობების მიხედვით
შესყიდვის ოპერაციასთან დაკავშირებული გადასახადების შესახებ ინფორმაციის
დათვალიერება და ცვლილება შესაძლებელია „გადასახადების“ ლინკზე დაჭერით.
ლინკის დასახელება ავტომატურად ფორმირდება გადასახადების პარამეტრების
მიხედვით. აღნიშნული ველები ავტომატურად ივსება არჩეული მომწოდებლის და
ოპერაციის ტიპის მიხედვით.

1. იბეგრება დღგ-ით
➢ დღგ-ის გამოყოფა -შესყიდვის დოკუმენტით 3340-ზე
➢ დღგ-ის ჩათვლა (ტიპიური ოპერაციით, შესაბამისი შაბლონით (3330 3340)
ბუღ. ოპერაციები

ტიპიური ოპერაციები

დღგ-ის გადახურვა
(3330-3340)

2. არ იბეგრება დღგ-ით
3. ჩაუთვლელი დღგ

➢ დღგ-ის გამოყოფა - ზოგად ანგარიშზე
➢ დღგ-ის ჩათვლა/ხარჯებში გადატანა (ბუღალტრუილ ოპერაციით)

შესყიდვის კორექტირება

ბალანსში შესაძლებელისა სამი ტიპის შესყიდვის კორექტირების დოკუმენტის შექმნა:
➢ დაბრუნება- „საქონელი (მომსახურება)
სრულად ან ნაწილობრივ უბრუნდება
გამყიდველს“
➢ ფასისი კორექტირება-„ ფასების შემცირების
ან სხვა მიზეზით შეცვლილია ოპერაციაზე
ადრე შეთანხმებული კომპენსაციის თანხა“
➢ საფუძვლის გარეშე უკან დაბრუნება-„საქონელი (მომსახურება) სრულად ან
ნაწილობრივ უბრუნდება გამყიდველს-(შესყიდვის დოკუმენტის მიმაგრების გარეშე)“
როგორ შევქმნათ შესყიდული საქონლის (მომსახურების) დაბრუნების დოკუმენტი
შესყიდვები

•

შესყიდვის
კორექტირება

ძირითად მენიუში აირჩიეთ შესყიდვების ქვესისტემა

დაბრუნება

•

შესყიდვების ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „შესყიდვის
კორექტირება“

•

დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს

•

აირჩიეთ ოპერაციის ტიპი ოპერაციის შინაარსის მიხედვით (ამ
შემთხვევაში:„დაბრუნება“)

•

აირჩიეთ შესყიდვის დოკუმენტი რომლის კორექტირებაც ხდება დაკლიკებით
ლინკზე საფუძველი: შესყიდვა <არ არის არჩეული>, რის შემდეგაც გამოვარ არჩევის
ფორმა

•
•

მონიშნეთ სასურველი დოკუმენტი და დააკლიკეთ ღილაკს არჩევა
მას შემდეგ რაც აირჩევთ სასურველ შესყიდვის დოკუმენტს ავტომატურად შეივსება
შემდეგი ველები: მომწოდებელი, ნომენკლატურის დეტალები, როგორიცაა
ნომენკლატურა, არტიკული, რაოდენობა, ერთ.ფასი და ა.შ, ასევე ავტომატურად
ივსება გადასახადების ფორმა

•
•

იმ შემთხვევაში, თუ საქონლის დაბრუნბეა ხდება ნაწილობრივ და არა სრულად,
შეძლებთ შეცვალოთ რაოდენობის ციფრი. (გთხოვთ მიუთითეთ რაოდენობა
რომელსაც აბრუნებთ მომწოდებელთან)

•

ასევე შეგიძლიათ დოკუმენტს მიაბათ შესაბამისი უკან დაბრუნების სასაქონლო
ზედნადები

•

და კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურა

ლინკზე „სასაქონლო ზედნდაები“ დაკლიკებით გამოვა ფორმა მიღებული
სასაქონლო ზედნადები. აირჩიეთ შესაბამისი უკან დაბრუნების ზედნადები და
ალამის ჩართვის შემდეგ დააკლიკეთ ღილაკს „OK”

•

მსგავსად სასაქონლო ზედნადების მიბმისა იმისათვის რომ მივაბათ შესაბამისი
კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურა უნდა დავაკლიკოთ ლინკს „ანგარიშფაქტურის
არჩევა“

, რის შემდეგაც გამოვა შერჩევის ფორმა, სასურველი ანგარიშფაქტურის

მონიშვნის შემდეგ გთხოვთ დააკლიკეთ ღილაკზე არჩევა

•

მას შემდეგ რაც მიაბავთ შესაბამის სასაქონლო ზედნადებსა და ანგარიშ-ფაქტურას
დოკუმენტზე გამოჩნდება მათი დეტალები

•

ა/ფ-ის ლინკზე დაკლიკებით ასევე შესაძლებელია გავიდეთ მიღებული
კორექტირებულ ანგარიშფაქტურაზე, მას შემდეგ რაც მივაბავთ კორექტირების
დოკუმენტს შესაბამის კორექტირებულ ა/ფ-ს აღარ არის საჭირო მისი გატარება,
რადგან დღგ გატარება კეთდება შესყიდვის კორექტირების დოკუმენტითვე

•

დააჭირეთ ღილაკს „ჩაწერა“, „გატარება“, ან „გატარება და დახურვა“

•

დოკუმენტის ბუღალტრული გატარებები
ანგარიში დბ

ანგარიში კრ

თანხა

31XX - საქონლისა და

3340 - ადგილობრივი

მომსახურების ძირითადი

მოწოდებიდან გამოყოფილი

საქონლის/მომსახურები დაბრუნების

მომწოდებლები

დღგ

შედეგად

31XX - საქონლისა და

1610-საქონელი ან

მომსახურების ძირითადი
მომწოდებლები

➢

1,800.00

შინაარსი

11,800.00

კორექტირებულია ჩასათვლელი დღგ

დაბრუნებულია შესყიდული
საქონელი/მომსახურება

74XX-მომსახურების ხარჯი

როგორ შევქმნათ შესყიდული საქონლის (მომსახურების) ფასის კორექტირების
დოკუმენტი

შესყიდვები

შესყიდვის
კორექტირება

დაბრუნება

•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ შესყიდვების ქვესისტემა

•

შესყიდვების ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „შესყიდვის
კორექტირება“

•

დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს

•

აირჩიეთ ოპერაციის ტიპი ოპერაციის შინაარსის მიხედვით (ამ შემთხვევაში: „ფასის
კორექტირება“)

•

შეცვლილი ფასი მიუთითეთ თანხის ველში, „ცვლილების შემდეგ:“

•

ასევე შეგიძლიათ დოკუმენტს მიაბათ შესაბამისი კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურა
იმისათვის რომ მივაბათ შესაბამისი კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურა უნდა
დავაკლიკოთ ლინკს „ანგარიშფაქტურის არჩევა“

, რის შემდეგაც გამოვა შერჩევის

ფორმა, სასურველი ანგარიშფაქტურის მონიშვნის შემდეგ გთხოვთ დააკლიკეთ
ღილაკზე არჩევა

•

ა/ფ-ის ლინკზე დაკლიკებით ასევე შესაძლებელია გავიდეთ მიღებული
კორექტირებულ ანგარიშფაქტურაზე, მას შემდეგ რაც მივაბავთ კორექტირების
დოკუმენტს შესაბამის კორექტირებულ ა/ფ-ს აღარ არის საჭირო მისი გატარება,
რადგან დღგ გატარება კეთდება შესყიდვის კორექტირების დოკუმენტითვე

•

დააჭირეთ ღილაკს „ჩაწერა“, „გატარება“, ან „გატარება და დახურვა“

•

დოკუმენტის ბუღალტრული გატარებები
მაგალითად შემცირდა შეძენილი საქონლის/მომსახურების ფასი 360 ლარით
შესაბამისი გატარებები იქნება
ანგარიში დბ

ანგარიში კრ

თანხა

31XX - საქონლისა და

3340 - ადგილობრივი

მომსახურების ძირითადი

მოწოდებიდან გამოყოფილი

საქონლის/მომსახურები დაბრუნების

მომწოდებლები

დღგ

შედეგად

31XX - საქონლისა და

1610-საქონელი ან

მომსახურების ძირითადი
მომწოდებლები

54.92

შინაარსი

305.08

კორექტირებულია ჩასათვლელი დღგ

დაბრუნებულია შესყიდული
საქონელი/მომსახურება

74XX-მომსახურების ხარჯი

მაგალითად გაიზარდა შეძენილი საქონლის/მომსახურების ფასი 360 ლარით
შესაბამისი გატარებები იქნება

ანგარიში დბ

ანგარიში კრ

თანხა

3340 - ადგილობრივი

31XX - საქონლისა და

მოწოდებიდან გამოყოფილი

მომსახურების ძირითადი

საქონლის/მომსახურები დაბრუნების

დღგ

მომწოდებლები

შედეგად

1610-საქონელი ან

31XX - საქონლისა და

74XX-მომსახურების ხარჯი

54.92

შინაარსი

305.08

კორექტირებულია ჩასათვლელი დღგ

დაბრუნებულია შესყიდული
საქონელი/მომსახურება

მომსახურების ძირითადი
მომწოდებლები

როგორ შევქმნათ ზედნადებით შესყიდვის კორექტირების დოკუმენტი

RS

•

მიღებული სასაქონლო ზედნადებები

ჩამოვტვირთოთ მიღებული სასაქონლო ზედნადებები სასურველი პერიოდ,
მომწოდებლებისა და სხვა ფილტრების მიხედვით

•

აირჩიეთ შესაბამისი დაბრუნების ზედნადები ალამის ჩართვით

•

შექმნის ღილაკზე დაჭერით შექმენით დოკუმენტი
დოკუმენტების შექმნის ღილაკის დაჭერის შმდეგ გადაგიყვანთ დოკუმენტების

და დოკუმენტის

ფორმაზე. იმ შემთხვევაში თუ აღრიცხვას აწარმოებთ საწყობებისა და ფილიალების
მიხედვით, ალამის მონიშვნის შემდეგ და შესაბამისი ღილაკების გამოყენებით
შეძლებთ საწყობისა და ფილიალების მითითებას

•
•

მას შემდეგ რაც მიუთითებთ საწყობსა და ფილიალებს უკვე შეგიძლიათ
გამოიყენოთ ღილაკი „დოკუმენტის გატარება“

•

დოკუმენტის გატარების შემდეგ იქმნება შესყიდვის კორექტირების დოკუმენტი
„საფუძვლის გარეშე უკან დაბრუნება“

შესყიდვა იმპორტით
იმპორტის შექმნა
•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ შესყიდვების ქვესისტემა
• ოპერაციების
ჯგუფიდან აირჩიეთ
მენიუს პუნქტი
„იმპორტი“

•

დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს

•

ინფორმაციისთვის მიუთითეთ საბაჟო დეკლარაციის A და C ნომრები

•

„დამატება“ ღილაკზე დაჭერით აირჩიეთ შემოსვლის დოკუმენტები, რომლებიც
გაფომებულია შესყიდვა იმპორტით ოპერაციის ტიპით. შემოსვლის დოკუმენტის
არჩევისას, საქონლის ცხრილი შეივსება შესყიდვის დოკუმენტის მონაცემებით

•

საქონლის ცხრილში შეავსეთ დღგ-ის და იმპორტის გადასახადის განაკვეთები.

•

აღნიშნული ველები ავტომატურად ივსება ნომენკლატურის ბარათზე მითითებული
მნიშვნელობებით
გადასახადების ცხრილი ავტომატურად ფორმირდება საქონლის ცხრილში
მითითებული იმპორტის გადასახადის განაკვეთების მიხედვით.

•

შეავსეთ გადასახადების ჩანართი

•

„განაწილება“ ღილაკზე დაჭერით დარიცხული დღგ და იმპორტის გადასახადები
გადანაწილდება ნომენკლატურებზე მათი განაკვეთებისა და განაწილების ბაზის
მიხედვით. გაანგარიშებული მნიშვნელობების რედაქტირება შესაძლებელია ხელით.
შენიშვნა: განაწილების ბაზა ივსება ავტომატურად შესყიდვის არჩევისას
საქონლის შესყიდვის ღირებულების მიხედვით.

გადასახადების ჩანართის შევსება

•

ველში დღგ შეიყვანეთ საბაჟო დეკლარაციის მიხედვით დარიცხული დღგ-ის თანხა

•

თითოეული განაკვეთისთვის შეიყვანეთ ბაზა, რომლის მიხედვითაც მოხდა
გადასახადის დაანგარიშება. პროგრამა ავტომატურად გაიანგარიშებს გადასახადის
თანხას შესაბამისი განაკვეთის მიხედვით

•

გადასახადების ბუღალტრული ანგარიშები ივსება ავტომატურად, თუმცა მათი
შეცვლა შესაძლებელია ანგარიშების ბმულზე დაჭერით. გამომავალ ფანჯარაში
შესაძლებელია ჩასათვლელი და დარიცხული დღგ-ის და გადასახდელი იმპორტის
ანგარიშების არჩევა.
➢ დღგ-ის გამოყოფა/დარიცხვა იმპორტის დოკუმენტით (3343
3334)
➢ დღგ-ის ჩათვლა ბუღლატრული ოპერაციით
(3334 3343 / ან ორივე
ანგარიშის გადახურვა
გადასახადების ერთიან
ანგარიშზე 3399)

არარეზიდენტისგან მომსახურების შესყიდვა

განვიხილოთ მაგალითი:

არარეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურების თანხაა 1000 USD.
თანხა = 1000 USD
თანხა საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით = 1000,00/(100%-10%) = 1111,11 USD
საშემოსავლო გადასახადი = 1111,11*10% = 111,11 USD
უკუდაბეგვრის დღგ = 1111,11*18% = 200 USD

ვალუტის კურსი: 3.4118
•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ შესყიდვების ქვესისტემა

•

შესყიდვის ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „შესყიდვები“

•

დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს

•

აირჩიეთ მომწოდებელი (გადასახადების ველები ავტომატურად ივსება მომწოდებლის
ბარათზე ხელშეკრულების პირობებში მითითებული მნიშვნელობების მიხედვით

•

დააჭირეთ გადასახადების ლინკს:

•

ველში „დღგ-ის დაბეგვრა“ აირჩიეთ მნიშვნელობა „უკუდაბეგვრის დღგ“*

•

იმ შემთხვევაში, თუ

საჭიროა შესყიდვის დაბეგვრა საშემოსავლო გადასახადით*,

შემონიშნეთ საშემოსავლო გადასახადის გათვალისწინება.
! დღგ-ით უკუდაბეგვრას ექვემდებარება არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (გარდა
საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირისა) ან არარეზიდენტი საწარმოს მიერ საგადასახადო
აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება (სსკ-ის 176-ე 1(ა))

! საშემოსავლო გადასახადის დაკავება და გადახდა ევალება საგადასახადო აგენტს, რომელიც
საქართველოში გაწეული მომსახურების ღირებულებას უნაზღაურებს არარეზიდენტ პირს,
აგრეთვე ფიზიკურ პირს, გარდა დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული ფიზიკური
პირისა, ნოტარიუსისა, კერძო აღმასრულებლისა, მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე
ფიზიკური პირისა და ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე
ფიზიკური პირისა.

•

შეავსეთ

ცხრილში

შესყიდული

მომსახურების

(ან

მომსახურებების)

შესახებ

ინფორმაცია, „ნომენკლატურა“ ან „სხვა აქტივები და მომსახურება“ ჩანართზე, იმის
მიხედვით მომსახურება დამატებული გაქვთ თუ არა ნომენკლატურის ცნობარში.

•

მომსახურების ღირებულებაში (ველი „თანხა“) მიუთითეთ აღნიშნულ მომსახურებაზე
მომწოდებლისთვის გადასახდელი თანხა ყველა გადასახადის გამოკლებით.

•

იმ შემთხვევაში, თუ შესყიდული მომსახურება იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით,
აირჩიეთ შესაბამისი საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი (მომწოდებლის ბარათზე
შესაბამისი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში ველი ივსება ავტომატურად

•

დააჭირეთ „გატარება“ ან „გატარება და დახურვა“ ღილაკს.

უკუდაბეგვრის დღგ
➢ დღგ-ის გამოყოფა/დარიცხვა - (3344 3335)
➢ დღგ-ის ჩათვლა - ბუღლატრული ოპერაციით (3335 3344 / ან ორივე ანგარიშის
გადახურვა გადასახადების ერთიან ანგარიშზე 3399)

საშემოსავლო გადასახადი

საშემოსავლო გადასახადის ბიუჯეტთან ვალდებულების ანგარიშზე ასახვა დამოკიდებულია
საშემოსავლო გადასახადის ასახვის წესზე. (როგორ ავაწყოთ საშემოსავლო გადასახადის
ასახვის წესი).
თუ საშემოსავლო გადასახადი გამოიყოფა შესყიდვისას (საშემოსავლო გადასახადის ასახვის
ტიპში მითითებულია „დარიცხვისას“ ან „დარიცხვისას და გადახდისას“) საშემოსავლოს
გადასახადის ხარჯის ასახვა შესაძლებელია როგორც შეძენილი მომსახურების ხარჯის
ანგარიშზე, ისე ცალკე ანგარიშზე. ამისათვის ანგარიშსწორებების ფორმაზე არსებობს ალამი
„საშ. გად. ჩამოიწეროს მომსახურების ხარჯზე“. თუ ალამი ჩართული არ არის, მაშინ ამავე
ფანჯარაში

უნდა

მიეთითოს

ხარჯის

ანგარიში,

რომელზეც

აისახება

საშემოსავლო

გადასახადი.

ბუღალტრული გატარებები
შესყიდვის დოკუმენტი გატარების შემდეგ აფორმირებს შემდეგ ბუღალტრული გატარებებს.
1. საშემოსავლო გადასახადი აისახება დარიცხვისას (დარიცხვისას და გადახდისას)
დბ

კრ

7xxx - მომსახურების

31xx -

ხარჯის ანგარიში

მომწოდებლის

ვალუტა

ვალუტის

კრ

თანხა კრ
USD

1 000

თანხა

შინაარსი

3,790.89

მომსახურების შესყიდვა

ანგარიშსწორების
ანგარიში
7xxx - მომსახურების

33xxსაშემოსავლო

ხარჯის ანგარიში /

გადასახადის

საშემოსავლოს ხარჯის

ანგარიში

379.09

საშემოსავლოს ხარჯად
აღიარება

ანგარიში *
33xxარარეზიდენტის

33xxუკუდაბეგვრაზე

ჩასათვლელი დღგ

დარიცხული დღგ

682.36

უკუდაბეგვრის დღგ

* - საშემოსავლოს ხარჯად აღიარების ანგარიში დამოკიდებულია ალამზე „საშემოსავლო გადასახადი
ჩამოიწეროს მომსახურების ხარჯზე“

გადასახადების გადახურვა ერთიან ანგარიშზე

ბუღ. ოპერაციები

გადასახადების გადახურვა
ერთიან ანგარიშზე

ტიპიური ოპერაციები

სააღრიცხვო

პერიოდის

დარიცხული
ანგარიშზე

გადასახადების
გადასახურვად

გამოიყენოთ
ოპერაციები,

განმავლობაში

როგორც
ისე

„გადასახადების

ერთიან
შეგიძლიათ

ბუღალტრული

ტიპიური

ოპერაცია

გადახურვა

ერთიან

ანგარიშზე.

•

თარიღის ველში
გადახურვა

•

სვეტში

შეავსეთ თარიღო რომლისთვისაც გსურთ გადასახადების

მიუთითეთ აღწერის შესაბამისი ანგარიშები

•

სვეტი

•

საბოლოოდ დაკლიკეთ ღილაკს „გატარება და დახურვა“

ივსება ავტომატურად ანგარიშებზე არსებული ნაშთების მიხედვით

პერიოდის დახურვა: დღგ-ს გადათვლა დოკუმენტებში
პერიოდის დახურვა განთავსებულია ქვესისტემაში ბუღალტრული ოპერაციების ქვესისტემაში
თვის დახურვა:
ბუღალტრული
ოპერაციები

თვის დახურვა

პერიოდის დახურვა

დღგ-ის გადათვლის გადატარების დამუშავების ფუნქციონალი საშუალებას გვაძლევს თვის
ბოლოს გადავთვალოთ დღგ პერიოდისთვის არსებული თვითღირებულების მიხედვით.
მას შემდეგ რაც ! 2020 წლის 22 ივლისში საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების
თანახმად „საქონლის/მომსახურების მიწოდება დღგ-ით საბაზრო ფასისი ნაცვლად დაიბეგრება
საქონლის/მომსახურების თვითღირებულებიდან. (ახალი 164-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“)

შესაბამისად გადასახდელი დღგ-ს დასაბეგრ ბაზად აღებული უნდა იქნეს უსასყიდლოდ
მიწოდებული საქონელის თვითღირებულება. ზემოთ ხსენებული ფუნქციონალი გვეხმარება
იმ

შემთხვევაში,

მიწოდებული

თუ

უსასყიდლოდ

საქონელის

მიწოდების

თვითღირებულებაში

და

შემდეგ

ცვლილება

შევძლებთ

განხორციელდა

სააღრიცხვო

პერიოდში

მარტივად გადავატაროთ რეალიზაცია კომპენსაციის გარეშე დოკუმენტები და განვააახლოთ
დოკუმენტში გამოყენებული თვითღირებულების მონაცემი, რის საფუძველზეც იქნა დღგ
დათვლილი მანამ სანამ ცვლილებას შევიტანდით კომპენსაციის გარეშე რეალიზებულ
საქონელს.
იმისათვის რომ გამოვიყენოთ ფუნქციონალი აირჩიეთ სასურველი პერიოდ თვის დახურვაში
როდესაც გსურთ დღგ-ს გადათვლა და მას შემდეგ რაც დააჭერთ თვის დახურვას გამოვა
ფანჯარა
მონიშვნის

„დოკუმენტები
შემდეგ

შესასრულებლად.

დღგ-ს

დააკლიკეთ

გადათვლისთვის“,
ღილაკს

სასურველი

„გადათვლა“

თვის

დოკუმენტების
დახურვის

ალმით

ოპერაციების

(ჩართულია დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვა)
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დღგ-ით დაბეგვრა, განაკვეთები და აღრიცხვის მეთოდოლოგია
დღგ-ის განაკვეთები (ეთითება ნომენკლატურაზე)

დასახელება
დაუბეგრავი

განაკვეთი

ნულოვანი

0

ჩვეულებრივი

18.00

0

დღგ-ით დაბეგვრა (ეთითება კონტრაგენტზე, ან დოკუმენტში)

5. იბეგრება დღგ-ით
6. არ იბეგრება დღგ-ით
7. ჩაუთვლელი დღგ

8. უკუდაბეგვრის დღგ

აღრიცხვის მეთოდოლოგია

დღგ-სთან დაკავშირებული ოპერაციების აღრიცხვისთვის გამოიყენება შემდეგი ანგარიშები:

კოდი

დასახელება

კლასი

კატეგორია

ა/პ

3330

გადასახდელი დღგ

დარიცხული დღგ

ვალდებულება

პას.

3331

მიღებულ ავანსებზე დარიცხული დღგ

დარიცხული დღგ

ვალდებულება

პას.

3332

წინა პერიოდში დარიცხული დღგ მიღებულ

დარიცხული დღგ

ვალდებულება

პას.

3334

საბაჟოზე დარიცხული დღგ

ზოგადი

ვალდებულება

პას.

3335

უკუდაბეგვრის დარიცხული დღგ

ზოგადი

ვალდებულება

პას.

3337

გაცემულ ავანსზე მიღებული წინასწარი

ზოგადი

ვალდებულება

პას.

3340

ადგილობრივი მოწოდებიდან გამოყოფილი

შესყიდული დღგ

ვალდებულება

პას.

ავანსზე

ჩათვლა

დღგ

ავანსებზე
3341

ავანსებზე გადახდილი/გადასახდელი დღგ

გადახდილი/გადასახდე

ვალდებულება

აქტ.

ლი დღგ
3343

საბაჟოზე გადახდილი დღგ

ზოგადი

ვალდებულება

აქტ.

3344

უკუდაბეგვრის ჩასათვლელი დღგ

ზოგადი

ვალდებულება

პას.

3345

არარეზიდენტისთვის გადახდილი ავანსის

ზოგადი

ვალდებულება

აქტ.

3346

ადგილობრივი მოწოდებიდან ჩასათვლელი

ვალდებულება

აქტ.

ვალდებულება

აქტ.

ვალდებულება

პას

თანხებზე ჩასათვლელი დღგ

დღგ

დღგ-ს ჩათვლა
ანგარიშფაქტურის
მიხედვით

3347

გაცემულ ავანსის თანხებზე მიღებული დღგ-ს

დღგ-ის ჩათვლა ა/ფ-ის

ჩათვლა

მიხედვით

3399

ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების ერთიანი
ანგარიში

ზოგადი

დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვა

განვიხილოთ შემთხვევა როდესაც ჩართულია დღგს გაფართოებული აღრიცხვა, დღგ-ის
გაფართოებული აღრიცხვის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება დარიცხული დღგ-ის
დეტალური აღრიცხვა დღგ-ის დეკლარაციის მუხლების მიხედვით,ფუნქციონალური ოფცია
ასევე უზრუნველყოფს ავანსის დღგ-ის აღრიცხვის ავტომატიზაციას. ასევე მხოლოდ
გაფართოებული აღრიცხვის შემთხვევაშია შესაძლებელი მიღებული ანგარიშ-ფაქტურების
მიხედვით ჩათვლის რეგისტრაციის ფუნქციონალის გამოყენება.

ადმინისტრირება

აღრიცხვის აწყობები

გადასახადები

აღნიშნულ ალამზეა დამოკიდებული რეალიზაციისა და საქონლის ჩამოწერის დოკუმენტებში
დღგ-ის

მუხლების

მომხმარებელს

ცნობარის

შეუძლია

თავისი

ხელმისაწვდომობა
შეხედულებისამებრ

და

გამოყენების

დაამატოს

დღგ-ის

შესაძლებლობა.
მუხლი,

რაც

დარიცხული დღგ-ის დეტალური ანალიზის შესაძლებლობას მისცემს. ხოლო თუ მოხდება
დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვის გამორთვა, რეალიზაციისა და საქონლის ჩამოწერის
დოკუმენტებში მისაწვდომი აღარ იქნება დღგ-ის მუხლების ცნობარი. ამ შემთხვევაში
მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს დღგ-ით დაბეგვრის ფორმიდან ერთ-ერთი:
•

იბეგრება დღგ-ით

•

არ იბეგრება დღგ-ით

•

ექსპორტი

•

დიპლომატზე რეალიზაცია

რეალიზაციის დოკუმენტში დღგ-ით დაბეგვრის ველის მნიშვნელობა ავტომატურად ივსება
არჩეული მყიდველის (ხელშეკრულების) დღგ-ით დაბეგვრის ველის მნიშვნელობაზე, თუმცა
მისი შეცვლა შესაძლებელია საჭიროების შემთხვევაში.
აღნიშნული ველის მნიშვნელობის მიხედვით პროგრამა დოკუმენტის დღგ-ს ავტომატურად
მიაკუთვნებს დღგ-ის მუხლის

წინასწარგანსაზღვრულ მნიშვნელობას. ასევე ბუღალტრული

ოპერაცია შემოსავლების და დღგ-ის კლასის ანგარიშზე გატარებისას აღარ მოითხოვს დღგის მუხლს და შეივსება ის ავტომატური მნიშვნელობით.

დღგ-ის მუხლები

დასახელება

განაკვეთი

ბრუნვა არ გაითვალისწინება დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის თანხაში

დღგ-ის გარეშე

დღგ-ისაგან ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებული ბრუნვა

დაუბეგრავი

მიწოდება დიპლომატებისთვის და მათთან გათანაბრებულ პირთათვის

ნულოვანი

მიწოდება კომპენსაციით

ჩვეულებრივი

მიწოდება კომპენსაციის გარეშე

ჩვეულებრივი

საერთაშორისო ხელშეკრულებების

პროექტის ფარგლებში მიწოდება

საკომპენსაციო თანხის გადახდა 0%

ნულოვანი

საკომპენსაციო თანხის გადახდა 18%

ჩვეულებრივი

სხვა დასაბეგრი ოპერაციები

ჩვეულებრივი

ჩათვლის უფლებით დღგ-სგან გათავისუფლებული სხვა ოპერაციები

ნულოვანი

გადასახდელი დღგ
ადგილობრივი რეალიზაცია

განვიხილოთ მაგალითი: მარტის თვეში რეალიზებულია 5900 ლარის საქონელი. აქედან
2000 ლარი ავანსად იქნა მიღებული იანვრის თვეში. იმისათვის რომ გავაფორმოთ
შესაბამისი დოკუმენტი პროცესი შემდეგნაირად მიმდინარეობს

გაყიდვები

რეალიზაცია
კომპენსაციით

რეალიზაცია (შექმნა *)

•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ გაყიდვების ქვესისტემა

•

გაყიდვების ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „რეალიზაცია“

•

დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს

•

აირჩიეთ ოპერაციის ტიპი ოპერაციის შინაარსის მიხედვით

•
•

აირჩიეთ მყიდველი
მყიდველის არჩევის შემდეგ ველი ავტომატურად ივსება მყიდველის ბარათზე
მითითებული „ვალუტის“ მნიშვნელობის შესაბამისად. ასევე ავტომატურად
ივსება ველი „ვალუტის კურსი“ არჩეული ვალუტისა და დოკუმენტის
თარიღის მიხედვით. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია როგორც
ვალუტის, ისე მისი კურსის ცვლილება.

•

მყიდველის არჩევისას ივსება ანგარიშსწორების და დღგ-ის ანგარიშები
მყიდველის ბარათზე მითითებული მნიშვნელობების მიხედვით.

•

გაყიდვის ოპერაციასთან დაკავშირებული გადასახადების შესახებ
ინფორმაციის დათვალიერება და ცვლილება შესაძლებელია „გადასახადების“
ლინკზე დაჭერით. ლინკის დასახელება ავტომატურად ფორმირდება
გადასახადების პარამეტრების მიხედვით. აღნიშნული ველები ავტომატურად
ივსება არჩეული მყიდველის და ოპერაციის ტიპის მიხედვით.

1. იბეგრება დღგ-ით
დღგ-ის დარიცხვა - რეალიზაციის დოკუმენტით (3330- ზე) დოკუმენტში
მითითებული დღგ-ის მუხლით, რომელიც განსაზღვრავს დასაბეგრი ოპერაციის
ტიპს შესაბამისი დღგ-ის განაკვეთით
2. არ იბეგრება დღგ-ით
3. დიპლომატი
დღგ- არ ტარდება, თუმცა დეკლარაციის მიზნებისთვის გაითვალისწინება დღგ-ის
დასაბეგრი ბაზა შესაბამის დღგ-ის მუხლზე

რეალიზაციის დოკუმენტის გატარების შემდეგ, რეალიზაციის შესაბამისი
დარიცხული გადასახდელი დღგ ტარდება 3330 ანგარიშზე. დოკუმენტის
ბუღალტრული გატარებების დათვალიერება შესაძლებელია „Dr/Cr” ღილაკზე
დაჭერით.

! გადასახდელი დღგ-ს ანგარიში ავტომატურად არის მითითებული თითოეულ ნომენლატურაზე,
თუმცა მომხმარებელს აქვს საშუალება ანგარიში შეცვალოს სურვილისამებრ. ამ შემთხვევაში
გათვალისწინებული უნდა იქნას რომ ახალ ანგარიშს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს მითითებული
ანგარიშის კლასი „დარიცხული დღგ“
ნომენკლატურის ბარათზევე ეთითება დღგ-ის განაკვეთი, რომლის შესაბამისადაც ხდება დღგ-ს
გამოთვლა

რეალიზაცია ექსპორტით
ექსპორტი - დღგ- არ ტარდება, თუმცა დეკლარაციის მიზნებისთვის გაითვალისწინება

დღგ-ის დასაბეგრი ბაზა შესაბამის დღგ-ის მუხლზე

რეალიზაცია კომპენსაციის გარეშე

განვიხილოთ მაგალითი: მარტის თვეში კონტრაგენტს მივაწოდეთ უსასყიდლოდ საქონელი,
რომლის საბაზრო ფასი იყო 3,000 ლარი დღგ-ს გარეშე

გაყიდვები

რეალიზაცია
კომპენსაციის გარეშე

რეალიზაცია (შექმნა *)

•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ გაყიდვების ქვესისტემა

•

გაყიდვების ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „რეალიზაცია“

•

დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს

•

აირჩიეთ ოპერაციის ტიპი ოპერაციის შინაარსის მიხედვით (მიწოდება კომპენსაციის
გარეშე)

! 2020 წლის 22 ივლისში საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების თანახმად
„საქონლის/მომსახურების მიწოდება დღგ-ით საბაზრო ფასისი ნაცვლად დაიბეგრება საქონლის/მომსახურების
თვითღირებულებიდან. (ახალი 164-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“)

•

აირჩიეთ მყიდველი

, მყიდველის (მყიდველის ხელშეკრულების)

არჩევისას

ავტომატურად ივსება ანგარიშსწორების ანგარიშები მყიდველის ხელშეკრულების
პირობაში მითითებული მნიშვნელობების მიხედვით

•

ოპერაციის ტიპის ველში

მითითებული უნდა იქნას „მიწოდება კომპენსაციის

გარეშე“
•

უსასყიდლო მიწოდების ოპერაციასთან დაკავშირებული გადასახადების შესახებ
ინფორმაციის დათვალიერება და ცვლილება შესაძლებელია „გადასახადების“
ლინკზე დაჭერით. ლინკის დასახელება ავტომატურად ფორმირდება გადასახადების
პარამეტრების მიხედვით.

•

შეავსეთ ცხრილი მისაწოდებელი საქონლით ან მომსახურებით, რომლის მიწოდებაც
ხდება უსასყიდლოდ. შესაბამისი ერთეულების შევსების შემდეგ იმისათვის რომ
პროგრამამ ავტომატურად შეძლოს თვითღირებულების
დოკუმენტის ჩაწერა

დათვლა უნდა მოხდეს

, მხოლოდ მას შემდეგ იქნება შესაძლებელი „დღგ-ის

შევსება თვითღირებულების მიხედვით“ ღილაკის გამოყენება.
•

თვითღირებულების გადათვლის (თუმცა ასევე შესაძლებელია მონაცემის ხელით
მითითება) შეძლებთ დოკუმენტის გატარებას

•

დოკუმენტის გატარების შემდეგ თვითღირებულების შესაბამისი დღგ აღირიცხება
3330

•

ანგარიშზე (დასაბეგრი ბაზად ვიღებთ თვითღირებულებას)

გადასახადების ლინკზე დაჭერით გამოდის შემდეგი ფორმა, სადაც ირთვება
ოპერაციების შესაბამისად ალამი. იმის მიხედვით იბეგრება თუ არა მოგების
გადასახადით ოპერაცია უნდა ჩაირთოს ალამი და მიეთითოს მოგების გადასახადის
დაბეგვრის ობიექტი

იმ

შემთხვევაში

თუ

ამორთულია

ალამი

„არ

აისახება

ანგარიშსწორების

კომპენსაციის გარეშე რეალიზაციის ბუღალტრული გატარებები ასეთია:

ანგარიშზე“

ანგარიში დბ

ანგარიში კრ

14xx - მოთხოვნები

81xx - შემოსავალი

მიწოდებიდან

რეალიზაციიდან

14xx - მოთხოვნები

თანხა

შინაარსი

3000

შემოსავალი რეალიზაციიდან

33xx - გადასახდელი დღგ

540

დღგ-ის დარიცხვა

82xx - დებიტორული

14xx - მოთხოვნები

3540

ჩამოწერილია დებიტორული დავალიანება

დავალიანების ჩამოწერის

მიწოდებიდან

16xx - საქონელი

3000

ჩამოწერილია რეალიზებული საქონელი

74xx - სააღრიცხვო მოგების

33xx - გადასახდელი

882.35

მოგების გადასახადის დარიცხვა

გადასახადი

მოგების გადასახადი

მიწოდებიდან

ხარჯის ანგარიში
72xx - გაყიდული/შეძენილი
საქონელი

დღგ გადასახადი იანგარიშება უსასყიდლოდ მიწოდებული საქონელის თვითღირებულების
18%-ზე გამრავლებით. ჩვენ შემთხვევაში 540= 3,000 * 18%
მოგების გადასახადის დასაბეგრი თანხა მიიღება უსასყიდლოდ მიწოდებული საქონლის

საბაზო ფასის დღგ-ს გარეშე თანხის 0,85-ზე გაყოფის შედეგად. მოგების გადასახადი
იანგარიშება ამ დასაბეგრი თანხის 15%-ზე გამრავლებით. ჩვენ შემთხვევაში
882.35=(5,000/0,85)*15%
იმ

შემთხვევაში

თუ

ჩართულია

ალამი

„არ

აისახება

ანგარიშსწორების

კომპენსაციის გარეშე რეალიზაციის ბუღალტრული გატარებები ასეთია:
ანგარიში დბ

ანგარიში კრ

თანხა

შინაარსი

ანგარიშზე“

74xx - მოთხოვნები

33xx - გადასახდელი დღგ

540

დღგ-ის დარიცხვა

16xx - საქონელი

3000

ჩამოწერილია რეალიზებული საქონელი

74xx - სააღრიცხვო მოგების

33xx - გადასახდელი

882.35

მოგების გადასახადის დარიცხვა

გადასახადი

მოგების გადასახადი

მიწოდებიდან
72xx - გაყიდული/შეძენილი
საქონელი

დღგ გადასახადი იანგარიშება უსასყიდლოდ მიწოდებული საქონელის თვითღირებულების
18%-ზე გამრავლებით. ჩვენ შემთხვევაში 152.54= 847.46 * 18%
მოგების გადასახადის დასაბეგრი თანხა მიიღება უსასყიდლოდ მიწოდებული საქონლის
საბაზო ფასის დღგ-ს გარეშე თანხის 0,85-ზე გაყოფის შედეგად. მოგების გადასახადი
იანგარიშება ამ დასაბეგრი თანხის 15%-ზე გამრავლებით. ჩვენ შემთხვევაში
224.33=(1,271.19/0,85)*15%

დასაბეგრი ჩამოწერა
დღგ-ის დარიცხვა - ჩამოწერის დოკუმენტში (3330- ზე) დოკუმენტში მითითებული დღგის მუხლით, რომელიც განსაზღვრავს დასაბეგრი ოპერაციის ტიპს შესაბამისი დღგ-ის

განაკვეთით

საწყობი

საქონლის ჩამოწერა

დასაბეგრი ჩამოწერა

იბეგრება დღგ-ით. დღგ-ის დარიცხვა ხდება ჩამოწერის დოკუმენტში ანგარიშზე 3330

! საქართველოს კოდექსის (ახალი 164-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“) მუხლის თანახმად საქართველოს
საგადასახდო კოდექსით გათვალისწინებული დანაკლისი დღგ-ით დასაბეგრი თანხა არის საქონლის საბაზრო
ფასი დღგ-ს გარეშე

ანგარიში დბ
74xx - მოთხოვნები
მიწოდებიდან

ანგარიში კრ
33xx - გადასახდელი დღგ

თანხა
900

შინაარსი
დღგ-ის დარიცხვა

72xx - გაყიდული/შეძენილი

16xx - საქონელი

3000

ჩამოწერილია რეალიზებული საქონელი

74xx - სააღრიცხვო მოგების

33xx - გადასახდელი

882.35

მოგების გადასახადის დარიცხვა

გადასახადი

მოგების გადასახადი

საქონელი

მიღებული ავანსის დღგ
ავანსის დღგ-ის დარიცხვის ფორმირება

•
•

ოპერაციის პერიოდისა და საფუძველი ავანსის დოკუმენტის მითითება
დასაბეგრი ოპერაციის ტიპისა და თანხის მითითება

•

დოკუმენტის გატარება (დღგ-ის დარიცხვა 3331-ზე. ავანსებზე გადასახდელი დღგ-ის
გამოყოფა 3341-ზე)

•

ავანსის ფაქტურის გაწერა

დოკუმენტის გაფორმების პროცესი

ანგარიშ-ფაქტურები

RS

ავანსის დღგ-ის
დარიცხვების
ფორმირება

•

ველში „

“ ივსება მომწოდებელი რომლისგანაც გვაქვს მიღებული ავანსი

•

ველში „

“ ივსება ოპერაციის პერიოდი როდესაც მოხდა ავანსის მიღება

•

საფუძველში

ივსება ავანსის დოკუმენტი

•

ველი დასაბეგრი ოპერაციის ტიპი, თანხა დღგ-ს ჩათვლით და დღგ-ს განაკვეთი
ივსება ავტომატურად ავანსის დოკუმენტის საფუძველზე, თუმცა არის რედაქ

გამორთულია
დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვა.docx

ტირებადი

•

დააჭირეთ ღილაკს „ჩაწერა“, „გატარება“, ან „გატარება და დახურვა“

•

დოკუმენტის გატარება (დღგ-ის დარიცხვა 3331-ზე. ავანსებზე გადასახდელი დღგ-ის
გამოყოფა 3341-ზე)
ანგარიში დბ

ანგარიში კრ

3341 - მიღებულ

3331 - მიღებულ

ავანსებზე გადახდილი /

ავანსებზე დარიცხული

გადასახდელი დღგ

დღგ

თანხა
305.08

შინაარსი
დღგ-ის დარიცხვა

გატარების შემდეგ დოკუმენტის საფუძველზე არის შესაძლებელი ავანსის ფაქტურის
გამოწერა

რეალიზაციის საბოლოო ფაქტურის გაწერა

განვიხილოთ ორი შემთხვევა როდესაც ჩართულია ან ამორთულია ალამი მყიდველებთან
ანგარიშსწორება დოკუმენტების მიხედვით

ამორთულია ალამი
•

რეალიზაციის დოკუმენტში ავანსის მითითება

•

ავანსის დღგ-ის ანგარიშისა და შესაბამისი დღგ-ის განაკვეთის მითითება

•

დოკუმენტის გატარება (3341-ზე გამოყოფილი ავასებზე გადასახდელი დღგ-ის
განაშთვა და დასარიცხი დღგ-ის შემცირება 3330-ზე)

•

საბოლოო ფაქტურის გაწერა და მასზე ავანსის ფაქტურის მიბმა

თუ რეალიზაცია ჩაიხურა ავანსით, რაზეც უკვე გამოწერილია ავანსზე დღგ-ის დარიცხვის
დოკუმენტი, მოხდება დღგ-ის აღდგენის გატარება:

•

რეალიზაციის დოკუმენტში ავანსი მიეთითება ჩანართში ავანსები

•

ავანსის თარიღის

•

თანხაში

•

მიუთითეთ ავანსის დღგ-ს ანგარიში

•

მიუთითეთ შესაბამისი დღგ-ის განაკვეთი

•

დოკუმენტის გატარება (გატარებული დოკუმენტის საფუძველზე ხდება 3341-ზე

ველში მიუთითეთ თარიღი რომელსიც იქნა მიღებული ავანსი

მიუთითეთ მიღებული ავანსის თანხა
(3331/3332)

გამოყოფილი ავანსებზე გადასახდელი დღგ-ის განაშთვა და დასარიცხი დღგ-ის
შემცირება 3330-ზე)
•

საბოლოო ფაქტურის გაწერა და მასზე ავანსის ფაქტურის მიბმა

! ჩვენი მკაცრი რეკომენდაციაა მიღებული ავანსის თანხაზე გადახდილი/გადასახდელი დღგ აღრიცხვისთვის
გამოყენებული ანგარიში 3341 იყოს „ავანსებზე გადახდილი/გადასახდელი დღგ“ კლასის. ანგარიში 3332 „წინა
პერიოდში დარიცხული დღგ მიღებულ ავანსზე“, რომელიც „დარიცხული დღგ’-ის კლასისაა, გამოიყენება
დარიცხული დღგ-ის უკეთესი ანალიზისთვის. მისი გამოყენება სავალდებულო არაა, თუმცა ჩვენი
შეხედულებით უფრო გამჭვირვალეს ხდის დღგ-ის თანხის გამოთვლას.

ჩართულია ალამი
შესყიდვის/რეალიზაციის დოკუმენტებში ავანსის ჩანართი სახეს იცვლის იმ შემთხვევაში,
თუ ანგარიშსწორება ხდება დოკუმენტების მიხედვით. კერძოდ, ცხრილურ ნაწილში
გაჩნდება ველი „საანგარიშსწორებო დოკუმენტი“ და „ანგარიში“.

საანგარიშსწორებო დოკუმენტი

არის გადახდის დოკუმენტი, ანგარიში

კი -

ანგარიშსწორების ანგარიში, რომელზეც გატარდა გადახდა. ავანსის გადაფარვის გატარება
სწორედ ამ ანგარიშზე მოხდება.
მას შემდეგ რაც გავატარებთ დოკუმენტს, რომელიც მთლიანად ან ნაწილობრივ არის
დაფარული, მაშინ მომხმარებელს ეზღუდება გარკვეული ცვლილებები ამ დოკუმენტში. ეს
პროგრამულად ჩანს იმით, რომ დოკუმენტში ველები ხდება მიუწვდომელი.

კერძოდ, გატარებისა და ჩაწერის ველები მიუწვდომელია. კერძოდ, გატარებისა და ჩაწერის
ველები მოუწვდომელია. ამათ სანაცვლოდ დოკუმენტზე ჩნდება ღილაკი

, რომელიც

დოკუმენტის გადატარების საშუალებას იძლევა.
ავანსების ჩანართზე ღილაკი „დამატება“ ხდება მიუწვდომელი, სანაცვლოდ ჩნდება ღილაკი
„გადახდილი ავანსები“, რომლითაც შესაძლებელია ცვლილებები ამ ჩანართზე.
მომხმარებელი აგრეთვე ვერ შეცვლის კონტრაგენტს, ნომენკლატურას და ა. შ. ყველა
ცვლილება კვლავ ხელმისაწვდომი გახდება, თუ გამოვიყენებთ ღილაკს

- „მიბმის

გაუქმება“.

ღილაკი „გადახდილი ავანსები“ გვიჩვენებს რა ავანსებია გადახდილი ამ მომწოდებელზე
და მოგვცემს საჭიროს არჩევის საშუალებას:

შევაჯამოთ განხორციელებულ ოპერაციების საფუძვლად შექმნილი გატარებები:
გავიხსენოთ მაგალითი: მარტის თვეში რეალიზებულია 5,900 ლარის საქონელი. აქედან
2,000 ლარი ავანსად იქნა მიღებული იანვრის თვეში. იმისათვის რომ გავაფორმოთ
შესაბამისი დოკუმენტი პროცესი შემდეგნაირად მიმდინარეობს

ანგარიშგება დარიცხული დღგ-ს ანალიზი

RS ქვესისტემაში გამოტანილია „დარიცხული დღგ-ის ანალიზი“.
ოპერაციის პერიოდი - გამოაქვს ყველა რეალიზაცია, რომელიც განხორციელებულია არჩეულ
ოპერაციის პერიოდში და გატარებულია
ინფორმაცია

დარიცხული

დღგ-ის

შესახებ

დასაბეგრი

ოპერაციის

ტიპების

მიხედვით

გამოდის, შესაბამისად ანგარიშგებაში დოკუმენტები დაჯგუფებულია შემდეგნაირად:
•

დღგ-ის მუხლი, დღგ-ის განაკვეთი

•

ოპერაციის დოკუმენტი

•

თანხა დღგ-ის გარეშე

•

დღგ

ანგარიშგება „რეალიზაციის და ავანსის ანგარიშ-ფაქტურების წყვილების
ანალიზი“

თუ

ჩართულია

ჩასათვლელი

დღგ-ს

ქვესისტემაში გამოდის ანგარიშგება

აღრიცხვა

ანგარიშფაქტურების

„რეალიზაციის და ავანსის

მიხედვით

RS

ანგარიშ-ფაქტურების

წყვილების ანალიზი “.
ოპერაციის პერიოდი - გამოაქვს ყველა რეალიზაციის ანგარიშფაქტურა, რომელიც შექმნილია
და გატარებულა არჩეულ ოპერაციის პერიოდში და ასევე მასთან დაკავშირებული შექმნილი
და გატარებული ავანსის ანგარიშ-ფაქტურები
სტანდარტულ ანგარიშგებაში გამოდის შემდეგი ინფორმაცია:
•

მყიდველი

•

საბოლოო რეალიზაციის ა/ფ-ის დოკუმენტი და მასთან დაკავშირებული ავ. ა/ფ-ის
დოკუმენტი

•

საბოლოო რეალიზაციის ა/ფ-ის სერია და მასთან დაკავშირებული ავ. ა/ფ-ის სერია

•

საბოლოო რეალიზაციის ა/ფ-ის ნოემრი

•

ნომერი
საბოლოო რეალიზაციის ოპერაციის თვე და მასთან დაკავშირებული მიღებული
ავანსის ოპერაციის თვე

•

საბოლოო რეალიზაციის თანხა და დღგ, ასევე მასთან დაკავშირებული ავანსის

და მასთან დაკავშირებული ავ. ა/ფ-ის

თანხა და დღგ (შესამცირებელი ოდენობა)

გარდა ზემოთ ხსენებული ინფორმაციისა შეგიძლიათ დამატებით ფამოითანოთ ისეთ
ინფორმაციები როგორიცაა: სტატუსი, დეკლარაციის ნომერი და მიბმულია თუ არა
დეკლარაციაზე, ამისათვის საჭიროა შევცვალოთ ფორმა „აწყობების ღილაკიდან“

•

დააკლიკეთ ღილაკს „აწყობები“, რის შემდეგაც გამოვა შემდეგი ფორმა

•

გადადით გაფართოებულ აწყობებზე

•

გადადით სტრუქტურის ჩანართზე და ალამით მონისნულ ველს დააკლიკეთ ორჯერ,
რის შემდეგ გამოვა ახალი დაჯგუფებების ფორმა, სადაც ალამის ჩათვით შეძლებთ
სასურველი სვეტების გამოტანას ანგარიშგებაში.

•

მას შემდეგ რაც აირჩევთ სასურველი ინფორმაციის სვეტებს, დააკლიკეთ ღილაკს
რედაქტირების დასრულება

•

შემდეგ კი „ დახურვა და ფორმირების“ ღილაკს

ჩასათვლელი დღგ
შესყიდვის შექმნა

განვიხილოთ მაგალითი: მარტის თვეში შევისყიდეთ 1180 ლარის საქონელი. აქედან 500
ლარი ავანსად იქნა გაცემული იანვრის თვეში. იმისათვის რომ გავაფორმოთ შესაბამისი
დოკუმენტი პროცესი შემდეგნაირად მიმდინარეობს

შესყიდვები

შესყიდვა
მომწოდებლისგან

შესყიდვა (შექმნა *)

•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ შესყიდვების ქვესისტემა

•

შესყიდვების ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „შესყიდვა“

•

დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს

•
•

აირჩიეთ ოპერაციის ტიპი ოპერაციის შინაარსის მიხედვით
აირჩიეთ მომწოდებელი

•

აირჩიეთ ანგარიშსწორების ვალუტა. მომწოდებლის არჩევის შემდეგ ველი
ავტომატურად ივსება მომწოდებლის ბარათზე მითითებული „ვალუტის“
მნიშვნელობის შესაბამისად. ასევე ავტომატურად ივსება ველი „ვალუტის კურსი“
არჩეული ვალუტისა და დოკუმენტის თარიღის მიხედვით. საჭიროების შემთხვევაში
შესაძლებელია როგორც ვალუტის, ისე მისი კურსის ცვლილება.

•

მომწოდებლის არჩევისას ივსება ანგარიშსწორების და დღგ-ის ანგარიშები

•

მომწოდებლის ბარათზე მითითებული მნიშვნელობების მიხედვით
შესყიდვის ოპერაციასთან დაკავშირებული გადასახადების შესახებ ინფორმაციის
დათვალიერება და ცვლილება შესაძლებელია „გადასახადების“ ლინკზე დაჭერით.

ლინკის დასახელება ავტომატურად ფორმირდება გადასახადების პარამეტრების
მიხედვით. აღნიშნული ველები ავტომატურად ივსება არჩეული მომწოდებლის და
ოპერაციის ტიპის მიხედვით.

1. იბეგრება დღგ-ით
➢ დღგ-ის გამოყოფა 3340
➢ დღგ-ის ჩათვლა
o

მიღებული ანგარიშ-ფაქტურების ჩამოტვირთვა

o

მიღებული ანგარიშ-ფაქტურის მიბმა შესყიდვაზე (ს/ზ ნომრით, ან
დოკუმენტის თანხით)

o

მიღებული ანგარიშ-ფაქტურის გატარება (ჩასათვლელი
გამოყოფა 3342-ზე დ3342

დღგ-ის

კ3340)

o

მიღებულ ანგარიშ-ფატურაზე ჩათვლის თვის მითითება

o

დღგ-ის ჩათვლის გატარება (3330 ან 3399 (ბიუჯეტთან
ანგარიშსწორების ერთიან ანგარიშზე)

2. არ იბეგრება დღგ-ით
3. ჩაუთვლელი დღგ
•

დღგ-ის გამოყოფა - ზოგად ანგარიშზე

•

დღგ-ის ჩათვლა/ხარჯებში გადატანა (ბუღალტრული ოპერაციით)

ჩათვლის მიღება ანგარიშ-ფატურის მიხედვით

როგორ ჩამოვტვირთოთ მიღებული ანგარიშ-ფაქტურები:

RS

მიღებული ანგარიშფაქტურების
ჩამოტვირთვა

ჩატვირთვა

შერჩევაში შეგიძლიათ აირჩიოთ სასურველი ფილტრები რის მიხედვითაც ჩამოიტვირთება
ანგარიშ-ფაქტურები შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული პორტალიდან

მას შემდეგ რაც დააკლიკებთ
ღილაკზე ჩამოტვირთვა, გამოვა
ფანჯარა „ ჩატვირთვის
პარამეტრები“, (აირჩიეთ
სასურველი პარამეტრი)
ჩამოტვირთვის შემდეგ უკვე
შექმნილ და გატარებულ
შესყიდვის დოკუმენტებზე
ებმება შესაბამისი ანგარიშფაქტურები.

დოკუმენტი „დღგ-ის ჩათვლის გატარებები“

ჩათვლის გატარება ხდება დოკუმენტით „დღგ-ის ჩათვლის გატარებები“ , ანგარიშფაქტურაზე მითითებული ჩათვლის თვის მიხედვით . დოკუმენტი ფორმდება
ყოველთვიურად და არის თვის დახურვის პროცედურის შემადგენელი ნაწილი. მას
შემდეგ, რაც ჩათვლის გატარება შესრულდება, ანგარიშ-ფაქტურაზე ჩნდება მწვანე წარწერა
„დღგ ჩათვლილია“

მიღებული ფაქტურების რეესტრი

მიღებული ფაქტურების რეესტრი არის სამუშაო ადგილი ფაქტურებზე ჩათვლის თვის
მითითებისათვის და წარმოადგენს ანგარიშ-ფაქტურების დოკუმენტების სიის ჩანართს. იგი
მისაწვდომია მენიუდან „შესყიდვები“ ან „RS”, პუნქტი „მიღებული ანგარიშ-ფაქტურები“

შესყიდვები

RS

მიღებული ანგარიშფაქტურები

რეესტრის ცხრილურ ნაწილში მოცემულია ანგარიშ-ფაქტურის დოკუმენტების სია.

მეორე სვეტი შედგება ნარინჯისფერი და მწვანე ალმებისგან:
-

ნარინჯისფერი ალამი დოკუმენტის წინ მიუთითებს, რომ ანგარიშ-ფაქტურაზე
მითითებულია ჩათვლის თვე, მაგრამ ჩათვლა არ გატარებულა. იმისათვის, რომ
ჩათვლა გატარდეს, საჭიროა თვითონ ანგარიშ-ფაქტურის დოკუმენტი იყოს
გატარებული. შესყიდვის ანგარიშ-ფაქტურის შემთხვევაში გატარებისთვის
აუცილებელია ანგარიშ-ფაქტურაზე მითითებული იყოს საფუძველი დოკუმენტი.

-

მწვანე ალამი დოკუმენტის წინ მიუთითებს, რომ ანგარიშ-ფაქტურის მიხედვით
გატარებულია ჩათვლა.

რეესტრის ქუდში „შერჩევა“ განაყოფში მოცემულია ველები სწრაფი ფილტრაციისთვის. აქვე
არის ლინკი „თავისუფალი შერჩევა“, რომელიც საშუალებას იძლევა დავამატოთ ის
ფილტრები რომლებიც ქუდში არ არის. ლინკზე დაჭერით გაიშლება ფორმა, სადაც
შეიძლება შერჩევის დამატებითი პირობების მითითება.
იმისათვის, რომ დავინახოთ მითითებული პირობების მიხედვით შერჩეული დოკუმენტები,
აუცილებელია განახლება ღილაკზე დაჭერა.

შერჩეული ფაქტურებიდან უნდა მოვნიშნოთ ისინი, რომლებზეც გვინდა ჩათვლის თვის
მითითება. თუ გვინდა ყველა ფაქტურის მონიშვნა/ნიშნულის მოხსნა, Ctrl+A ღილაკების
კომბინაციით მოვნიშნავთ საოპერაციო არეს და შემდეგ ღილაკებით „ალმების დაყენება“ /
„ალმების მოხსნა“ მოვნიშნავთ ყველა ფაქტურას ან მოვხსნით მონიშვნას.
ღილაკით „ჩათვლის თვის მითითება“ მიუთითებთ სასურველ პერიოდს - თვეს. თუ ამ
თვისთვის უკვე შექმნილი იყო დღგ-ის ჩათვლის დოკუმენტი, იგი განახლდება და
გადატარდება, რასაც სისტემა შეგატყობინებთ ტექსტით „განახლებულია ჩათვლილი დღგის მონაცემები“.
ღილაკით „დღგ-ის ჩათვლის გატარებები“ შეგიძლიათ ნახოთ დღგ-ის ჩათვლის
გატარებების დოკუმენტების სია.
ანგარიშ-ფაქტურების ჩათვლის გატარებები შესაძლებელია შეიქმნას პერიოდის დახურვის
ფუნქციონალით და ასევე დღგ-ს ჩათვლის გატარებებიდან

როგორ გავატაროთ მიღებული ანგარიშ-ფაქტურები
იმ შემთხვევაში თუ მიღებული ანგარიშ-ფაქტურა “RS” პორტალიდან ჩამოტვირთვის დროს
ავტომატურად არ დაუკავშირდა შესყიდვის დოკუმენტს, ან შესყიდვის დოკუმენტები თუ
არ იქნა მიღებული დოკუმენტების საფუძველზე შექმნილი, იმისათვის რომ გავატაროთ
მიღებული ანგარიშ-ფაქტურები რომელზეც არ არის შესაბამისი საფუძველი მითითებული
უნდა გავხსნათ მიღებული ანგარიშ-ფაქტურების რეესტრი

შესყიდვები

RS

მიღებული ანგარიშფაქტურები

•

მწვანე ალამი დოკუმენტის წინ მიუთითებს, რომ ანგარიშ-ფაქტურა
გატარებულია,

•

როგორც ვხედავთ სურათზე ორი ანგარიშ-ფაქტურა არის გატარებული

•

მწვანე ალამი ავანსის ანგარიშ-ფაქტურის სვეტში მიუთითებს რომ მიღებული
ანგარიშ-ფაქტურა არის ავანსის ანგარიშ-ფაქტურა

ავანსის ფაქტურის გატარება

1. მიღებული ავანსის ფაქტურის ჩამოტვირთვა

2. მიღებული ავანსის ფაქტურის მიბმა ავანსის დოკუმენტზე და გატარება

(ჩასათვლელი დღგ-ს გამოყოფა 3347-ზე. 3337-ზე გაცემულ ავანსზე წინასწარ
მიღებული ჩასათვლელი დღგ-ის გამოყოფა)

3. მიღებულ ანგარიშფაქტურაზე ჩათვლის თვის მითითება

4. დღგ-ის ჩათვლის გატარება (3330 ან 3399 (ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების ერთიან
ანგარიშზე)

•

სანამ გავატარებთ დოკუმენტს, უნდა მივუთითოთ დოკუმენტის საფუძველი
ლინკზე დაჭერით საფუძველი დოკუმენტ „<არ არის არჩეული>“

•
•

შედეგადაც გამოვა ავანსების დოკუმენტების არჩევის ფორმა
აირჩიეთ შესაბამისი ავანსის დოკუმენტი
მიუთითეთ ჩათვლის თვე

, რის

გადახდილი ავანსების დღგ-ს აღრიცხვა

•

გადახდილ ავანსებზე დღგ-ის

გამოყოფა/დარიცხვაბუღალტრული ოპერაციით

-

(3347 3337)
•

დღგ-ის ჩათვლა -

ბუღალტრული ოპერაციით
(3330 3347 / 3347 ანგარიშის
გადახურვა გადასახადების ერთიან ანგარიშზე 3399

შესყიდვის საბოლოო ფაქტურის გატარება

1. მიღებული ანგარიშ-ფაქტურების ჩამოტვირთვა
2. მიღებული ანგარიშ-ფაქტურის მიბმა შესყიდვაზე (ს/ზ ნომრით, ან დოკუმენტის
თანხით)
3. მიღებულ ანგარიშ-ფაქტურაზე ავანსის ფაქტურის მიბმა და გატარება (ჩასათვლელი
დღგ-ის გამოყოფა 3342-ზე >> დ3342
აღდგენა 3337-დან >>> დ 3337

კ3340

და უკვე ჩათვლილი დღგ-ის

კ 3342)

4. მიღებულ ანგარიშ-ფატურაზე ჩათვლის თვის მითითება
5. დღგ-ის ჩათვლის გატარება (3330 ან 3399 (ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების ერთიან
ანგარიშზე)

•

სანამ გავატარებთ დოკუმენტს, უნდა მივუთითოთ დოკუმენტის საფუძველი ლინკზე
დაჭერით საფუძველი დოკუმენტ „არ არის არჩეული“

, რის შედეგადაც გამოვა

საფუძველი დოკუმენტების სია.

•

ახალი ელემენტის დამატების ღილაკით გავალთ დოკუმენტების სიაზე, სადაც
ავირჩევთ შესაბამის შესყიდვის დოკუმენტს. დოკუმენტის მონიშვნით და არჩევის
ღილაკზე დაჭერით (ასევე შესაძლებელია რამოდენიმე შესყიდვის დოკუმენტის
არჩევა)

•

ჩათვლის თვეში

შეგიძლიათ აირჩიოთ შესაბამისი ჩათვლის თვე

•

იმ შემთხვევაში თუ მიღებული ანგარიშ-ფაქტურა არის საბოლოო ანგარიშფაქტურა
და წინასწარ გვაქვს მასზე ჩათვლილი გაცემულ ავანსზე დარიცხული ავანსი, უნდა
მივუთითოთ ლინკზე მიღებულია წინასწარი ჩათვლა საკომპენსაციო თანხაზე: <არ
არის არჩეული>

•

დაჭერით შესაბამისი მიღებული ავანსის ანგარიშ-ფაქტურა.

მას შემდეგ რაც მიუთითებთ დოკუმენტის საფუძველს, უკვე შეძლებ ანგარიშფაქტურის გატარებას

შესყიდვის კორექტირება

ბალანსში შესაძლებელია სამი ტიპის შესყიდვის კორექტირების დოკუმენტის შექმნა:
•

დაბრუნება- „საქონელი (მომსახურება) სრულად ან ნაწილობრივ უბრუნდება
გამყიდველს“

•

ფასის კორექტირება-„ ფასების შემცირების ან სხვა მიზეზით შეცვლილია
ოპერაციაზე ადრე შეთანხმებული კომპენსაციის თანხა“

•

საფუძვლის გარეშე უკან დაბრუნება-„საქონელი (მომსახურება) სრულად ან
ნაწილობრივ უბრუნდება გამყიდველს-(შესყიდვის დოკუმენტის მიმაგრების გარეშე)“

როგორ შევქმნათ შესყიდული საქონლის (მომსახურების) დაბრუნების დოკუმენტი

შესყიდვები

შესყიდვის
კორექტირება

დაბრუნება

•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ შესყიდვების ქვესისტემა

•

შესყიდვების ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „შესყიდვის
კორექტირება“

•

დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს

•

აირჩიეთ ოპერაციის ტიპი ოპერაციის შინაარსის მიხედვით (ამ შემთხვევაში:

„დაბრუნება“)
•

აირჩიეთ შესყიდვის დოკუმენტი რომლის კორექტირებაც ხდება დაკლიკებით
ლინკზე საფუძველი: შესყიდვა <არ არის არჩეული>, რის შემდეგაც გამოვა არჩევის
ფორმა

•
•

მონიშნეთ სასურველი დოკუმენტი და დააკლიკეთ ღილაკს არჩევა
მას შემდეგ რაც აირჩევთ სასურველ შესყიდვის დოკუმენტს ავტომატურად შეივსება
შემდეგი ველები: მომწოდებელი, ნომენკლატურის დეტალები, როგორიცაა
ნომენკლატურა, არტიკული, რაოდენობა, ერთ.ფასი და ა.შ, ასევე ავტომატურად
ივსება გადასახადების ფორმა

•
•

იმ შემთხვევაში, თუ საქონლის დაბრუნება ხდება ნაწილობრივ და არა სრულად,
შეძლებთ შეცვალოთ რაოდენობის ციფრი. (გთხოვთ მიუთითეთ რაოდენობა
რომელსაც აბრუნებთ მომწოდებელთან)

•

ასევე შეგიძლიათ დოკუმენტს მიაბათ შესაბამისი უკან დაბრუნების სასაქონლო
ზედნადები

•

და კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურა

ლინკზე „სასაქონლო ზედნადები“ დაკლიკებით გამოვა ფორმა მიღებული
სასაქონლო ზედნადები. აირჩიეთ შესაბამისი უკან დაბრუნების ზედნადები და
ალამის ჩართვის შემდეგ დააკლიკეთ ღილაკს „OK”

•

მსგავსად სასაქონლო ზედნადების მიბმისა იმისათვის რომ მივაბათ შესაბამისი
კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურა უნდა დავაკლიკოთ ლინკს „ანგარიშფაქტურის
არჩევა“

, რის შემდეგაც გამოვა შერჩევის ფორმა, სასურველი ანგარიშფაქტურის

მონიშვნის შემდეგ გთხოვთ დააკლიკეთ ღილაკზე არჩევა

•

მას შემდეგ რაც მიაბამთ შესაბამის სასაქონლო ზედნადებსა და ანგარიშ-ფაქტურას
დოკუმენტზე გამოჩნდება მათი დეტალები

•

ა/ფ-ის ლინკზე დაკლიკებით ასევე შესაძლებელია გავიდეთ მიღებული
კორექტირებულ ანგარიშფაქტურაზე, მას შემდეგ რაც მივაბამთ კორექტირების
დოკუმენტს შესაბამის კორექტირებულ ა/ფ-ს აღარ არის საჭირო მისი გატარება,
რადგან დღგ გატარება კეთდება შესყიდვის კორექტირების დოკუმენტითვე

•

დააჭირეთ ღილაკს „ჩაწერა“, „გატარება“, ან „გატარება და დახურვა“

•

დოკუმენტის ბუღალტრული გატარებები
ანგარიში დბ

ანგარიში კრ

თანხა
1,800.00

შინაარსი

31XX - საქონლისა და

3340 - ადგილობრივი

მომსახურების

მოწოდებიდან

საქონლის/მომსახურები დაბრუნების

ძირითადი

გამოყოფილი დღგ

შედეგად

კორექტირებულია ჩასათვლელი დღგ

მომწოდებლები
31XX - საქონლისა და
მომსახურების

1610-საქონელი ან

11,800.00

დაბრუნებულია შესყიდული
საქონელი/მომსახურება

ძირითადი

74XX-მომსახურების

მომწოდებლები

ხარჯი

როგორ შევქმნათ შესყიდული საქონლის (მომსახურების) ფასის კორექტირების
დოკუმენტი

შესყიდვები

შესყიდვის
კორექტირება

დაბრუნება

•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ შესყიდვების ქვესისტემა

•

შესყიდვების ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „შესყიდვის
კორექტირება“

•

დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს

•

აირჩიეთ ოპერაციის ტიპი ოპერაციის შინაარსის მიხედვით (ამ შემთხვევაში: „ფასის
კორექტირება“)

•

შეცვლილი ფასი მიუთითეთ თანხის ველში, „ცვლილების შემდეგ:“

•

ასევე შეგიძლიათ დოკუმენტს მიაბათ შესაბამისი კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურა
იმისათვის რომ მივაბათ შესაბამისი კორექტირების ანგარიშ-ფაქტურა უნდა
დავაკლიკოთ ლინკს „ანგარიშფაქტურის არჩევა“

, რის შემდეგაც გამოვა შერჩევის

ფორმა, სასურველი ანგარიშფაქტურის მონიშვნის შემდეგ გთხოვთ დააკლიკეთ
ღილაკზე არჩევა

•

ა/ფ-ის ლინკზე დაკლიკებით ასევე შესაძლებელია გავიდეთ მიღებული
კორექტირებულ ანგარიშფაქტურაზე, მას შემდეგ რაც მივაბამთ კორექტირების
დოკუმენტს შესაბამის კორექტირებულ ა/ფ-ს აღარ არის საჭირო მისი გატარება,
რადგან დღგ გატარება კეთდება შესყიდვის კორექტირების დოკუმენტითვე

•

დააჭირეთ ღილაკს „ჩაწერა“, „გატარება“, ან „გატარება და დახურვა“

•

დოკუმენტის ბუღალტრული გატარებები

მაგალითად შემცირდა შეძენილი საქონლის/მომსახურების ფასი 360 ლარით
შესაბამისი გატარებები იქნება
ანგარიში დბ

ანგარიში კრ

თანხა

შინაარსი

31XX - საქონლისა და

3340 - ადგილობრივი

მომსახურების ძირითადი

მოწოდებიდან გამოყოფილი

საქონლის/მომსახურები დაბრუნების

მომწოდებლები

დღგ

შედეგად

31XX - საქონლისა და

1610-საქონელი ან

მომსახურების ძირითადი
მომწოდებლები

54.92

კორექტირებულია ჩასათვლელი დღგ

305.08

დაბრუნებულია შესყიდული
საქონელი/მომსახურება

74XX-მომსახურების ხარჯი

მაგალითად გაიზარდა შეძენილი საქონლის/მომსახურების ფასი 360 ლარით
შესაბამისი გატარებები იქნება
ანგარიში დბ

ანგარიში კრ

თანხა

შინაარსი

3340 - ადგილობრივი

31XX - საქონლისა და

მოწოდებიდან გამოყოფილი

მომსახურების ძირითადი

საქონლის/მომსახურები დაბრუნების

დღგ

მომწოდებლები

შედეგად

1610-საქონელი ან

31XX - საქონლისა და

74XX-მომსახურების ხარჯი

54.92

კორექტირებულია ჩასათვლელი დღგ

305.08

დაბრუნებულია შესყიდული
საქონელი/მომსახურება

მომსახურების ძირითადი
მომწოდებლები

როგორ შევქმნათ ზედნადებით შესყიდვის კორექტირების დოკუმენტი

RS

•

მიღებული სასაქონლო ზედნადებები

ჩამოვტვირთოთ მიღებული სასაქონლო ზედნადებები სასურველი პერიოდ,
მომწოდებლებისა და სხვა ფილტრების მიხედვით

•

აირჩიეთ შესაბამისი დაბრუნების ზედნადები ალამის ჩართვით

•

შექმნის ღილაკზე დაჭერით შექმენით დოკუმენტი
დოკუმენტების შექმნის ღილაკის დაჭერის შმდეგ გადაგიყვანთ დოკუმენტების

და დოკუმენტის

ფორმაზე. იმ შემთხვევაში თუ აღრიცხვას აწარმოებთ საწყობებისა და ფილიალების
მიხედვით, ალამის მონიშვნის შემდეგ და შესაბამისი ღილაკების გამოყენებით
შეძლებთ საწყობისა და ფილიალების მითითებას

•
•

მას შემდეგ რაც მიუთითებთ საწყობსა და ფილიალებს უკვე შეგიძლიათ
გამოიყენოთ ღილაკი „დოკუმენტის გატარება“

•

დოკუმენტის გატარების შემდეგ იქმნება შესყიდვის კორექტირების დოკუმენტი
„საფუძვლის გარეშე უკან დაბრუნება“

იმპორტის შექმნა

•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ შესყიდვების ქვესისტემა

•

ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „იმპორტი“

•
•

დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს

•

ინფორმაციისთვის მიუთითეთ საბაჟო დეკლარაციის A და C ნომრები

•

„დამატება“ ღილაკზე დაჭერით აირჩიეთ შემოსვლის დოკუმენტები, რომლებიც
გაფომებულია შესყიდვა იმპორტით ოპერაციის ტიპით. შემოსვლის დოკუმენტის
არჩევისას, საქონლის ცხრილი შეივსება შესყიდვის დოკუმენტის მონაცემებით

•

საქონლის ცხრილში შეავსეთ დღგ-ის და იმპორტის გადასახადის განაკვეთები.

•

აღნიშნული ველები ავტომატურად ივსება ნომენკლატურის ბარათზე მითითებული
მნიშვნელობებით
გადასახადების ცხრილი ავტომატურად ფორმირდება საქონლის ცხრილში
მითითებული იმპორტის გადასახადის განაკვეთების მიხედვით.

•

შეავსეთ გადასახადების ჩანართი

•

„განაწილება“ ღილაკზე დაჭერით დარიცხული დღგ და იმპორტის გადასახადები
გადანაწილდება ნომენკლატურებზე მათი განაკვეთებისა და განაწილების ბაზის
მიხედვით. გაანგარიშებული მნიშვნელობების რედაქტირება შესაძლებელია ხელით.

შენიშვნა: განაწილების ბაზა ივსება ავტომატურად შესყიდვის არჩევისას
საქონლის შესყიდვის ღირებულების მიხედვით.

გადასახადების ჩანართის შევსება

•

ველში დღგ შეიყვანეთ საბაჟო დეკლარაციის მიხედვით დარიცხული დღგ-ის თანხა

•

თითოეული განაკვეთისთვის შეიყვანეთ ბაზა, რომლის მიხედვითაც მოხდა
გადასახადის დაანგარიშება. პროგრამა ავტომატურად გაიანგარიშებს გადასახადის
თანხას შესაბამისი განაკვეთის მიხედვით

•

გადასახადების ბუღალტრული ანგარიშები ივსება ავტომატურად, თუმცა მათი
შეცვლა შესაძლებელია ანგარიშების ბმულზე დაჭერით. გამომავალ ფანჯარაში
შესაძლებელია ჩასათვლელი და დარიცხული დღგ-ის და გადასახდელი იმპორტის
ანგარიშების არჩევა.
• დღგ-ის გამოყოფა/დარიცხვა იმპორტის დოკუმენტით (3343
3334)
• დღგ-ის ჩათვლა ბუღალტრული ოპერაციით
(3334 3343 / ან ორივე
ანგარიშის გადახურვა
გადასახადების ერთიან
ანგარიშზე 3399

მომსახურების შესყიდვა არარეზიდენტისგან

განვიხილოთ მაგალითი:
არარეზიდენტის მიერ გაწეული მომსახურების თანხაა 1000 USD.
თანხა = 1000 USD
თანხა საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით = 1000,00/(100%-10%) = 1111,11 USD
საშემოსავლო გადასახადი = 1111,11*10% = 111,11 USD
უკუდაბეგვრის დღგ = 1111,11*18% = 200 USD
ვალუტის კურსი: 3.4118
•

ძირითად მენიუში აირჩიეთ შესყიდვების ქვესისტემა

•

შესყიდვის ოპერაციების ჯგუფიდან აირჩიეთ მენიუს პუნქტი „შესყიდვები“

•

დააჭირეთ „შექმნა“ ღილაკს

•

აირჩიეთ მომწოდებელი (გადასახადების ველები ავტომატურად ივსება მომწოდებლის
ბარათზე ხელშეკრულების პირობებში მითითებული მნიშვნელობების მიხედვით

•

დააჭირეთ გადასახადების ლინკს:

•

ველში „დღგ-ის დაბეგვრა“ აირჩიეთ მნიშვნელობა „უკუდაბეგვრის დღგ“*

•

იმ შემთხვევაში, თუ

საჭიროა შესყიდვის დაბეგვრა საშემოსავლო გადასახადით*,

მონიშნეთ საშემოსავლო გადასახადის გათვალისწინება.

! დღგ-ით უკუდაბეგვრას ექვემდებარება არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (გარდა
საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირისა) ან არარეზიდენტი საწარმოს მიერ
საგადასახადო აგენტისათვის საქართველოს ტერიტორიაზე გაწეული მომსახურება
(სსკ-ის 176-ე 1(ა))
! საშემოსავლო გადასახადის დაკავება და გადახდა ევალება საგადასახადო აგენტს,
რომელიც საქართველოში გაწეული მომსახურების ღირებულებას უნაზღაურებს
არარეზიდენტ პირს, აგრეთვე ფიზიკურ პირს, გარდა დღგ-ის გადამხდელად
რეგისტრირებული ფიზიკური პირისა, ნოტარიუსისა, კერძო აღმასრულებლისა,
მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირისა და ფიქსირებული
გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირისა.

•

შეავსეთ

ცხრილში

შესყიდული

მომსახურების

(ან

მომსახურებების)

შესახებ

ინფორმაცია, „ნომენკლატურა“ ან „სხვა აქტივები და მომსახურება“ ჩანართზე, იმის
მიხედვით მომსახურება დამატებული გაქვთ თუ არა ნომენკლატურის ცნობარში.
•

მომსახურების ღირებულებაში (ველი „თანხა“) მიუთითეთ აღნიშნულ მომსახურებაზე
მომწოდებლისთვის გადასახდელი თანხა ყველა გადასახადის გამოკლებით.

•

იმ შემთხვევაში, თუ შესყიდული მომსახურება იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით,
აირჩიეთ შესაბამისი საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი (მომწოდებლის ბარათზე
შესაბამისი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში ველი ივსება ავტომატურად (როგორ
ავაწყო მომწოდებლის ბარათი).

•

დააჭირეთ „გატარება“ ან „გატარება და დახურვა“ ღილაკს.

უკუდაბეგვრის დღგ
•

დღგ-ის გამოყოფა/დარიცხვა - (3344 3335)

•

დღგ-ის ჩათვლა - ბუღლატრული ოპერაციით (3335 3344 / ან ორივე ანგარიშის
გადახურვა გადასახადების ერთიან ანგარიშზე 3399)

საშემოსავლო გადასახადი
საშემოსავლო გადასახადის ბიუჯეტთან ვალდებულების ანგარიშზე ასახვა დამოკიდებულია
საშემოსავლო გადასახადის ასახვის წესზე. (როგორ ავაწყოთ საშემოსავლო გადასახადის
ასახვის წესი).
თუ საშემოსავლო გადასახადი გამოიყოფა შესყიდვისას (საშემოსავლო გადასახადის ასახვის
ტიპში მითითებულია „დარიცხვისას“ ან „დარიცხვისას და გადახდისას“) საშემოსავლოს
გადასახადის ხარჯის ასახვა შესაძლებელია როგორც შეძენილი მომსახურების ხარჯის
ანგარიშზე, ისე ცალკე ანგარიშზე. ამისათვის ანგარიშსწორებების ფორმაზე არსებობს ალამი
„საშ. გად. ჩამოიწეროს მომსახურების ხარჯზე“. თუ ალამი ჩართული არ არის, მაშინ ამავე

ფანჯარაში

უნდა

მიეთითოს

ხარჯის

ანგარიში,

რომელზეც

აისახება

საშემოსავლო

გადასახადი.

ბუღალტრული გატარებები
შესყიდვის დოკუმენტი გატარების შემდეგ აფორმირებს შემდეგ ბუღალტრული გატარებებს.
საშემოსავლო გადასახადი აისახება დარიცხვისას (დარიცხვისას და გადახდისას)

დბ

კრ

7xxx -

31xx -

მომსახურების

მომწოდებლის

ხარჯის ანგარიში

ანგარიშსწორების

ვალუტა

ვალუტის თანხა

კრ

კრ

USD

1 000

თანხა

შინაარსი

3,790.89

მომსახურების
შესყიდვა

ანგარიში
7xxx -

33xxსაშემოსავლო

379.09

მომსახურების

გადასახადის

ხარჯად

ხარჯის ანგარიში /

ანგარიში

აღიარება

საშემოსავლოს

საშემოსავლოს
ხარჯის ანგარიში *
33xxარარეზიდენტის

33xxუკუდაბეგვრაზე

ჩასათვლელი დღგ

დარიცხული დღგ

682.36

უკუდაბეგვრის
დღგ

* - საშემოსავლოს ხარჯად აღიარების ანგარიში დამოკიდებულია ალამზე „საშემოსავლო გადასახადი
ჩამოიწეროს მომსახურების ხარჯზე“

გადასახადების გადახურვა ერთიან ანგარიშზე

ბუღ. ოპერაციები

ტიპიური ოპერაციები

გადასახადების
გადახურვა ერთიან
ანგარიშზე

სააღრიცხვო პერიოდის განმავლობაში დარიცხული გადასახადების ერთიან ანგარიშზე
გადასახურად შეგიძლიათ
გამოიყენოთ როგორც ბუღალტრული
ოპერაციები, ისე ტიპიური ოპერაცია
„გადასახადების გადახურვა ერთიან
ანგარიშზე.

•

თარიღის ველში
გადახურვა

•

სვეტში

•

სვეტი

•

საბოლოოდ დაკლიკეთ ღილაკს „გატარება და დახურვა“

შეავსეთ თარიღო რომლისთვისაც გსურთ გადასახადების

მიუთითეთ აღწერის შესაბამისი ანგარიშები
ივსება ავტომატურად ანგარიშებზე არსებული ნაშთების მიხედვით

ანგარიშგება ჩასათვლელი დღგ-ს ანალიზი
ჩასათვლელი დღგ-ის ანალიზი
დღგ-ის გაფართოებული აღრიცხვის დროს RS ქვესისტემაში გამოტანილია „ჩასათვლელი
დღგ-ის ანალიზი“.
ინფორმაცია აქ გამოდის:
•

შესყიდვის საოპერაციო პერიოდების მიხედვით,

•

ანგარიშ-ფაქტურის პერიოდების მიხედვით.

ანგარიშ-ფაქტურის პერიოდი - გამოაქვს ყველა ფაქტურა, რომელიც გამოწერილია არჩეულ
პერიოდში და გატარებულია, მიუხედავად იმისა, როდის განხორციელდა შესყიდვა. ამას
გარდა შესყიდვაში არ უნდა იყოს არჩეული დღგ-ით დაბეგვრა „ჩაუთვლელი დღგ“.
დაბეგვრის ეს ტიპი თავიდანვე გამორიცხავს შესყიდვით მიღებული დღგ-ის ჩასათვლელ
დღგ-ში ჩართვას.
ოპერაციის პერიოდი - გამოაქვს ყველა შესყიდვა, რომელიც განხორციელებულია არჩეულ
ოპერაციის პერიოდში და გატარებულია
შესყიდვის დღგ-ის და მიღებული ფაქტურის ანგარიშის ფილტრებით შესაძლებელია,
შესყიდვის

დოკუმენტში

და

მიღებულ

ანგარიშ-ფაქტურაში

მითითებული

დღგ-ის

ანგარიშებით დოკუმენტების გამოტანა.
ა/ფ ჩათვლილია, არის ლოგიკური ფილტრი, რომელიც თუ დაყენებულია, გადაარჩევს
მხოლოდ

ჩათვლილ

ან

მხოლოდ

ჩაუთვლელ

მიღებულ

საფუძველ დოკუმენტებს.
ანგარიშგებაში თანხები დაჯგუფებული შემდეგ სვეტებში:
2. შესყიდვა,
3. მიღებული ანგარიშ-ფაქტურა,
4. ჩათვლა.

ანგარიშ-ფაქტურებს

და მის

თითოეულ

ჯგუფში

გამოდის

თანხა

დღგ-ის

ჩათვლით,

თანხა

დღგ-ის

გარეშე

და

დღგ.ანგარიშგება შედგება

ანგარიშგება „შესყიდვისა და ავანსის ანგარიშ-ფაქტურების წყვილების
ანალიზი“

თუ

ჩართულია

ჩასათვლელი

დღგ-ს

აღრიცხვა

ანგარიშფაქტურების

მიხედვით

RS

ქვესისტემაში გამოდის ანგარიშგება „შესყიდვისა და ავანსის ანგარიშ-ფაქტურების წყვილების
ანალიზი “.
ოპერაციის პერიოდი - გამოაქვს ყველა მიღებული ანგარიშფაქტურა, რომლის ოპერაციის
პერიოდი არის არჩეულ ოპერაციის პერიოდი და ასევე მასთან დაკავშირებული მიღებული
და გატარებული ავანსის ანგარიშ-ფაქტურები
სტანდარტულ ანგარიშგებაში გამოდის შემდეგი ინფორმაცია:
•

მომწოდებელი

•

საბოლოო შესყიდვის ა/ფ-ის დოკუმენტი და მასთან დაკავშირებული ავ. ა/ფ-ის
დოკუმენტი

•

საბოლოო შესყიდვის ა/ფ-ის სერია და მასთან დაკავშირებული ავ. ა/ფ-ის სერია

•

საბოლოო შესყიდვის ა/ფ-ის ნოემრი და მასთან დაკავშირებული ავ. ა/ფ-ის ნომერი

•

საბოლოო შესყიდვის ოპერაციის თვე და მასთან დაკავშირებული მიღებული ავანსის
ოპერაციის თვე

•

საბოლოო შესყიდვის თანხა და დღგ, ასევე მასთან დაკავშირებული ავანსის თანხა
და დღგ (შესამცირებელი ოდენობა)

გარდა ზემოთ ხსენებული ინფორმაციისა შეგიძლიათ დამატებით ფამოითანოთ ისეთ
ინფორმაციები როგორიცაა: სტატუსი, დეკლარაციის ნომერი და მიბმულია თუ არა
დეკლარაციაზე, ამისათვის საჭიროა შევცვალოთ ფორმა „აწყობების ღილაკიდან“

•

დააკლიკეთ ღილაკს „აწყობები“, რის შემდეგაც გამოვა შემდეგი ფორმა

•

გადადით გაფართოებულ აწყობებზე

•

გადადით სტრუქტურის ჩანართზე და ალამით მონიშნულ ველს დააკლიკეთ ორჯერ,
რის შემდეგ გამოვა ახალი დაჯგუფებების ფორმა, სადაც ალამის ჩათვით შეძლებთ
სასურველი სვეტების გამოტანას ანგარიშგებაში.

•

მას შემდეგ რაც აირჩევთ სასურველი ინფორმაციის სვეტებს, დააკლიკეთ ღილაკს
რედაქტირების დასრულება

•

შემდეგ კი „ დახურვა და ფორმირების“ ღილაკს

პერიოდის დახურვა: დღგ-ს ჩათვლა და დღგ-ს გადათვლა
დოკუმენტებში

პერიოდის დახურვა განთავსებულია ქვესისტემაში ბუღალტრული ოპერაციების ქვესისტემაში
თვის დახურვა:

ბუღალტრული
ოპერაციები

თვის დახურვა

პერიოდის დახურვა

დღგ-ის ჩათვლის დამუშავებას დღგ-ს ჩათვლის ანგარიშებზე არსებული თანხები გადააქვს
ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების ერთიანი ანგარიშზე 3399.
Dr

3399

Cr 3340 ან 3342 (იმ შემთხვევაში თუ კომპანია იყენებს ფუნქციონალს ,,ჩასათვლელი დღგს
აღრიცხვა)

ადმინისტრირება

აღრიცხვის აწყობები

გადასახადები

აღნიშნული დოკუმენტების ნახვა შესაძლებელია ოპერაციების მოდულში

დღგ-ს ჩათვლის
გატარებები

ოპერაციები

RS

დღგ-ის გადათვლის გადატარების დამუშავების ფუნქციონალი კი საშუალებას გვაძლევს თვის
ბოლოს გადავთვალოთ დღგ პერიოდისთვის არსებული თვითღირებულების მიხედვით.
მას შემდეგ რაც ! 2020 წლის 22 ივლისში საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების
თანახმად „საქონლის/მომსახურების მიწოდება დღგ-ით საბაზრო ფასისი ნაცვლად დაიბეგრება
საქონლის/მომსახურების თვითღირებულებიდან. (ახალი 164-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“)

შესაბამისად გადასახდელი დღგ-ს დასაბეგრ ბაზად აღებული უნდა იქნეს უსასყიდლოდ
მიწოდებული საქონელის თვითღირებულება. ზემოთ ხსენებული ფუნქციონალი გვეხმარება
იმ

შემთხვევაში,

მიწოდებული

თუ

უსასყიდლოდ

საქონელის

მიწოდების

თვითღირებულებაში

და

შემდეგ

ცვლილება

შევძლებთ

განხორციელდა

სააღრიცხვო

პერიოდში

მარტივად გადავატაროთ რეალიზაცია კომპენსაციის გარეშე დოკუმენტები და განვააახლოთ
დოკუმენტში გამოყენებული თვითღირებულების მონაცემი, რის საფუძველზეც იქნა დღგ
დათვლილი მანამ სანამ ცვლილებას შევიტანდით კომპენსაციის გარეშე რეალიზებულ
საქონელს.
იმისათვის რომ გამოვიყენოთ ფუნქციონალი აირჩიეთ სასურველი პერიოდ თვის დახურვაში
როდესაც გსურთ დღგ-ს გადათვლა და მას შემდეგ რაც დააჭერთ თვის დახურვას გამოვა
ფანჯარა

„დოკუმენტები

დღგ-ს

გადათვლისთვის“,

სასურველი

დოკუმენტების

ალმით

მონიშვნის

შემდეგ

შესასრულებლად.

დააკლიკეთ

ღილაკს

„გადათვლა“

თვის

დახურვის

ოპერაციების

