
მიზნობრივი სოციალური დახმარების მიღების ინსტრუქცია 

 

I. საგადასახადო შეღავათი 750 ლარამდე გაცემულ ხელფასებზე 

2020 წლის 1 დეკემბრიდან 6 კალენდარული თვის განმავლობაში დამქირავებელი 

უფლებამოსილია შეიმციროს (ბიუჯეტში არ შეიტანოს) დაქირავებულისთვის გაცემული 

750 ლარამდე ხელფასიდან დაკავებული და გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი, თუ 

ამ დაქირავებულის მიერ ამავე დამქირავებლისგან 1 კალენდარული თვის განმავლობაში 

მიღებული ხელფასი 1500 ლარს არ აღემატება. 

აღნიშნული შეღავათის მიზანია დამსაქმებლებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა მაქსიმალურად 

მეტი სამუშაო ადგილი შეინარჩუნონ და დაქირავებულ პირებს აუნაზღაურონ მათი 

ხელფასები. 

დამსაქმებელი მოიცავს ყველა ტიპის საწარმოს, მათ შორის, კომპანიებს, საწარმოებს, 

არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე მეწარმე ფიზიკურ პირებს, რომლებსაც 

დაქირავებული ჰყავთ ფიზიკური პირები, მათი შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად 

უხდიან ხელფასს და ამავდროულად, იხდიან გაცემული ხელფასიდან საშემოსავლო 

გადასახადს. 

გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნული საგადასახადო შეღავათი არ ვრცელდება საბიუჯეტო 

ორგანიზაციებზე; საქართველოს ეროვნულ ბანკზე; ეროვნულ მარეგულირებელ 

ორგანოებზე; საწარმოებზე, რომლის აქციების/წილის 50%-ზე მეტს ფლობს სახელმწიფო ან 

მუნიციპალიტეტი და ამ საწარმოს დაფუძნებულ/შვილობილ საწარმოებზე, რომლის 

აქციების/წილის 50%-ზე მეტ წილს ფლობს თავად ეს საწარმო. 

ის დამსაქმებლები, ვინც უფლებამოსილნი არიან ისარგებლონ შეღავათით, 2020 წლის 

დეკემბრიდან 2021 წლის მაისის საანგარიშო პერიოდში, ხელფასის გაცემის დროს 

საშემოსავლო გადასახადს: 

 საერთოდ არ გადაიხდიან იმ დაქირავებულებზე, რომელთა ხელფასიც 750 ლარი ან 

უფრო ნაკლებია;  

 ნაწილობრივ გადაიხდიან იმ დაქირავებულებზე, რომელთა ხელფასიც 1 

კალენდარული თვის განმავლობაში არ აღემატება 1500 ლარს, ხოლო ამ 

ხელფასიდან გადასახადით დასაბეგრი თანხა მეტია 750 ლარზე. ამ შემთხვევაში, 

გაცემულ ხელფასზე დაკავებული გადასახადიდან გადაიხდიან იმ ნაწილს, 

რომელიც აღემატება 150 ლარს. 

მაგ: თუ საწარმოში დასაქმებული პირის დარიცხული ხელფასი შეადგენს 

1000 ლარს (პირი არ სარგებლობს საპენსიო სქემით და საგადასახადო 

შეღავათით), პირი დაკავებული 200 ლარიდან გადაიხდის 50 ლარს. 

 სრულად გადაიხდიან იმ დაქირავებულებზე, რომელებზეც 1 კონკრეტულ თვეში 

ხელფასი იქნება 1500 ლარზე მეტი; 



ხელფასის 1500 ლარიანი ზღვარი მოქმედებს კონკრეტულ თვეში გაცემულ ანაზღაურებაზე, 

მაგალითისთვის, თუ 2020 წლის დეკემბერში დაქირავებულზე გაიცა ხელფასი 1600 ლარი, ამ 

დაქირავებულზე დამსაქმებელი საშემოსავლო გადასახადის შეღავათით ვერ ისარგებლებს, 

მაგრამ თუ ამავე დაქირავებულზე 2021 წლის იანვარში გაიცა ხელფასი 1400 ლარი, ამ 

შემთხვევაში, ისარგებლებს შეღავათით და იანვრის თვის საშემოსავლო გადასახადს 

გადაიხდის ნაწილობრივ - 130 ლარს (1400 *20% - 150); 

დამსაქმებელი გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაციას წარადგენს 

ჩვეულ რეჟიმში, არაუგვიანეს მომდევნო თვის 15 რიცხვისა. 

შესაძლო კითხვები: 

 თუ ფიზიკურ პირს აქვს შრომითი ურთიერთობა და იღებს ხელფასს ორი ან მეტი 

დამსაქმებლისგან და თითოეული დამსაქმებლისგან მიღებული ხელფასის ოდენობა არ 

აღემატება 1500 ლარს, შეეძლება თუ არა შეღავათით სარგებლობა თითოეულ დამსაქმებელს 

750 ლარამდე გაცემულ ხელფასზე? 

 თითოეული დამსაქმებელი ისარგებლებს 750 ლარამდე გაცემულ 

ხელფასზე განსაზღვრული საგადასახადო შეღავათით, თუ ამავე 

დამქირავებლისგან 1 კალენდარული თვის განმავლობაში მიღებული 

ხელფასი არ აღემატება 1500 ლარს. 

 დამსაქმებლის მიერ მაგალითად, ნოემბრის თვის ხელფასის ფაქტობრივად დეკემბრის 

თვის განმავლობაში ანაზღაურების (გაცემის) შემთხვევაში, თუ გავრცელდება 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული 750 ლარამდე გაცემულ ხელფასზე 

გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათი? 

 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული 

ცვლილებით დამსაქმებელი უფლებამოსილია 1 დეკემბრიდან 6 

კალენდარული თვის განმავლობაში, შეიმციროს (ბიუჯეტში არ 

შეიტანოს) დაქირავებულისთვის 750 ლარამდე გაცემული ხელფასიდან 

დაკავებული და გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი, თუ ამ 

დაქირავებულის მიერ ამავე დამქირავებლისგან 1 კალენდარული თვის 

განმავლობაში მიღებული ხელფასი არ აღემატება 1500 ლარს. 

შესაბამისად, 2020 წლის დეკემბრის თვის საანგარიშო პერიოდიდან 2021 

წლის მაისის თვის საანგარიშო პერიოდის ჩათვლით დამსაქმებელს აქვს 

აღნიშნული შეღავათით სარგებლობის უფლება, მიუხედავად იმისა, თუ 

ამ დროის შუალედში რომელი თვის შრომის ანაზღაურებას გასცემს იგი. 

მაგალითის მიხედვით დეკემბრის თვეში პირს შეუძლია ისარგებლოს 

ხელფასზე დაწესებული საგადასახადო შეღავათით. 

 

 

 



II. დაქირავებით დასაქმებულთა კომპენსაცია 

კორონავირუსის ეპიდემიის/პანდემიის გავრცელების პერიოდში ბევრი დამსაქმებელი 

იძულებული გახდა შეემცირებინა თანამშრომელთა რაოდენობა, გაეშვა თანამშრომელი 

უხელფასო შვებულებაში, უარი ეთქვა ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის, ასევე 

ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულებაში მყოფთათვის დაბრუნებოდა სამუშაო 

ადგილს და სხვა. 

ზემოთაღნიშნული პირების, ასევე ახალი კორონავირუსის ეპიდემიის/პანდემიის 

გავრცელების პერიოდში დაზარალებული სხვა პირების დასახმარებლად გაგრძელდა 1200 

ლარიანი კომპენსაცია, რომელიც გაიცემა 2021 წლის იანვრის თვიდან თვეში 200 (ორასი) 

ლარის ოდენობით, მაგრამ არაუმეტეს 1200 ლარისა ერთ პირზე. 

კომპენსაციის მიღება შეეძლებათ იმ დაქირავებულებს, რომლებიც დაქირავებით საქმიანობას 

ეწეოდნენ 2020 წლის იანვრიდან 2020 წლის ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში ნებისმიერ ორ ან 

მეტ თვეს და ამ პერიოდში იღებდნენ ხელფასს, რაც უნდა დასტურდებოდეს დამქირავებლის 

მიერ შემოსავლების სამსახურში 2020 წლის იანვარ − ნოემბრის საანგარიშო თვეების მიხედვით 

წარდგენილი „გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის“ დეკლარაციებით და 2020 

წლის დეკემბრიდან 2021 წლის თებერვლის ჩათვლით პერიოდში ნებისმიერ ერთ ან მეტ თვეს 

არ იღებენ ხელფასს/ფიქსირდება არაუმეტეს 10 ლარის ოდენობის ხელფასის გაცემა (მათ 

შორის, შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის/შეჩერების გამო). 

შენიშვნა: ხელფასად არ განიხილება 2020 წლის დეკემბრიდან 2021 წლის თებერვლის 

ჩათვლით პერიოდში  იმ  პირისათვის ხელფასის გაცემა, რომელიც საარჩევნო პერიოდში 

დაქირავებული იყო როგორც საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი ან საოლქო ან/და საუბნო 

საარჩევნო კომისიაში საარჩევნო სუბიექტთა წარმომადგენელი და ხელფასს იღებდა ამ 

დაქირავებით შრომის შედეგად; 

 

აღნიშნული სახელმწიფო პროგრამის მიზნებისათვის დაქირავებულად არ მიიჩნევა პირი, 

რომელზეც 2020 წლის იანვრიდან 2020 წლის ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში ბოლო ხელფასის 

გაცემა ფიქსირდება საბიუჯეტო ორგანიზაციიდან, საქართველოს ეროვნული ბანკიდან, 

ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოდან, საწარმოებიდან, რომლის აქციების/წილის 50%-ზე 

მეტს ფლობს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკა ან მუნიციპალიტეტი და ამ საწარმოს  

დაფუძნებული/შვილობილი საწარმოდან, რომლის 50%-ზე მეტ წილს ფლობს თავად ეს 

საწარმო, გარდა იმ დაქირავებული პირისა, რომელიც საარჩევნო პერიოდში დაქირავებული 

იყო როგორც საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრი და რომელზეც, ამ პერიოდების მიხედვით, 

ხელფასის გაცემა დაფიქსირდა საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ. 

დაქირავებით დასაქმებულ ფიზიკურ პირებზე 2020 წლის იანვრიდან 2020 წლის ნოემბრის 

ჩათვლით პერიოდში გაცემული ხელფასების შესახებ ინფორმაცია უნდა დასტურდებოდეს 

დამქირავებლების მიერ 2021 წლის 1 იანვრამდე წარდგენილი „გადახდის წყაროსთან 

დაკავებული გადასახადის“ დეკლარაციებით. ასევე დამქირავებლის მიერ 2021 წლის 1 

იანვრამდე შემოსავლების სამსახურში წარდგენილი „გადახდის წყაროსთან დაკავებული 

გადასახადის“ დეკლარაციის დაზუსტების შემთხვევაში, კომპენსაციის გაცემის 



მიზნებისათვის, იმ შემთხვევაში მიიჩნევა დაზუსტებული დეკლარაცია 2021 წლის 1 

იანვრამდე წარდგენილად, თუ დამქირავებლის მიერ ზუსტდება მხოლოდ დაქირავებულის 

პირადი ნომერი, რომელიც არასწორედ არის მითითებული და აღნიშნული იწვევს 2021 

წლიდან გასაცემი თვეში 200 ლარის ოდენობის კომპენსაციის მიღების უფლების დაკარგვას. 

დაქირავებულზე კომპენსაციის გაცემა ხდება დამქირავებლის მიერ შემოსავლების 

სამსახურში წარდგენილი ინფორმაციის (განცხადების) საფუძველზე. 

დამქირავებელი ყოველთვიურად, არა უგვიანეს შესაბამისი თვის (თვე, რომელშიც პირმა ვერ 

მიიღო ხელფასი) მომდევნო თვის 20 რიცხვისა, შემოსავლების სამსახურის ავტორიზებული 

მომხმარებლის გვერდის გამოყენებით, დადგენილი ფორმით (განცხადება იხილეთ აქ) 

წარადგენს ინფორმაციას, სადაც მიეთითება იმ პირთა სია, რომლებიც დაქირავებით 

საქმიანობას ეწეოდნენ 2020 წლის იანვრიდან 2020 წლის ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში 

ნებისმიერ ორ ან მეტ თვეს და ამ პერიოდში იღებდნენ ხელფასს, რაც დასტურდება ამავე 

დამქირავებლის მიერ 2021 წლის 1 იანვრამდე წარდგენილი „გადახდის წყაროსთან 

დაკავებული გადასახადის“ დეკლარაციებით და რომლებზეც 2020 წლის დეკემბრიდან 2021 

წლის თებერვლის ჩათვლით პერიოდში ნებისმიერ ერთ ან მეტ თვეს არ გაუცია 

ხელფასი/ფიქსირდება არაუმეტეს 10 ლარის ოდენობის ხელფასის გაცემა (მათ შორის, 

შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის/შეჩერების გამო). 

შემოსავლების სამსახურში წარდგენილ  განცხადებაში მიეთითება: 

 დაქირავებულის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი; 

 დაქირავებულის საკონტაქტო მონაცემები (ფაქტობრივი მისამართი, ტელეფონის 

ნომერი); 

 დაქირავებულის საბანკო რეკვიზიტები (ანგარიშის ნომერი); 

 საანგარიშო თვეში გაცემული საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 101-ე მუხლის 

მე-2 ნაწილის „თ“ ქვეპუნქტით (დამქირავებლის მიერ დაქირავებულისათვის 

სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაზღვევის შემთხვევაში ან საპენსიო დაზღვევის 

ხელშეკრულების მიხედვით სადაზღვევო პრემიის ან სხვა თანხის გადახდისას – 

დამქირავებლის მიერ გადახდილი სადაზღვევო პრემიის ან სხვა თანხის მოცულობა) 

გათვალისწინებული სადაზღვევო პრემიის ან სხვა თანხის ოდენობა; 

 პირი ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ან ახალშობილის შვილად 

აყვანის გამო იმყოფება შვებულებაში 

 

  

№  პირადი 

ნომერი  
სახელი, 

გვარი  მისამართი  ტელეფონი  
საბანკო 

ანგარიშის 

ნომერი  

საანგარიშო თვეში გაცემული 

საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის 101-ე 

მუხლის მე-2 ნაწილის „თ“ 

ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული სადაზღვევო 

პრემიის ან სხვა თანხის ოდენობა  

მოინიშნება იმ 

შემთხვევაში, თუ 

პირი 

ორსულობის, 

მშობიარობისა და 

ბავშვის მოვლის, 

ან ახალშობილის 

https://eservices.rs.ge/Login.aspx?
https://eservices.rs.ge/Login.aspx?
https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=782
https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=782


შვილად აყვანის 

გამო იმყოფება 

შვებულებაში  

                

                

                

                

 

შენიშვნა: თუ დამქირავებელი არ წარადგენს მომდევნო თვეში ინფორმაციას, სამსახური 

იყენებს წინა განაცხად(ებ)ს. ამ შემთხვევაში მიიჩნევა, რომ დამქირავებელმა წარადგინა 

განაცხადი დადგენილ ვადებში. ამასთან, დამქირავებელს განაცხადის წარდგენის 

ვალდებულება წარმოეშობა, თუ დაზუსტების მიზანია დაქირავებული პირის კომპენსაციის 

მიმღებ პირთა რეესტრში დამატება. დამქირავებელი ინფორმაციას წარადგენს მხოლოდ ამ 

პირზე, ხოლო დანარჩენ დაქირავებულებთან მიმართებით სამსახური იყენებს 

დამქირავებლის მიერ სამსახურში წარდგენილ წინა განაცხად(ებ)ს. 

იმ შემთხვევაში, როდესაც დამქირავებლის მიერ შემოსავლების სამსახურში ინფორმაციის 

წარდგენა დადგენილ ვადებში არ ფიქსირდება მეწარმე ფიზიკური პირის გარდაცვალების 

ან/და იურიდიული პირის ლიკვიდაციის მიზეზით, შემოსავლების სამსახური განიხილავს 

დაქირავებული ფიზიკური პირის წარდგენილ განცხადებას და დადგენილებით 

გათვალისწინებული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში უგზავნის ინფორმაციას 

დასაქმების სააგენტოს. 

2021 წლიდან დაქირავებულის 200 ლარიანი კომპენსაციის მიღების უფლება აქვს ასევე 

კორონავირუსის გავრცელების პერიოდში დაზარალებულ პირს, რომელიც ორსულობის, 

მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო იმყოფება 

შვებულებაში. აღნიშნულ პირებზე დამქირავებლების მიერ კეთდება შესაბამისი აღნიშვნა 

შემოსავლების სამსახურისთვის წარდგენილ განცხადებაში. 

2021 წლიდან დაქირავებულის 200 ლარიან კომპენსაციას ასევე მიიღებენ თავისუფალი 

ინდუსტრიული ზონის საწარმოში დაქირავებული პირები, რომლებიც აკმაყოფილებენ 

კომპენსაციის გაცემის პირობებს. 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ: თიზ-ის საწარმო, ვალდებულია ყოველთვიურად, არაუგვიანეს 

შესაბამისი თვის (თვე, რომელშიც პირმა ვერ მიიღო ხელფასი) მომდევნო თვის 20 რიცხვისა, 

განცხადებით „2021 წლიდან ინფორმაცია დაქირავებული პირების შესახებ COVID-19” 

წარუდგინოს შემოსავლების სამსახურს ინფორმაცია იმ დაქირავებული პირების შესახებ, 

რომლებიც აკმაყოფილებენ 2021 წლიდან გასაცემი 200 ლარიანი კომპენსაციის მიღების 

პირობებს. 

შესაბამისად, თუ თიზ-ის საწარმოს მიერ, ყოველთვიურად წარდგენილ განცხადებაში 

ასახული არ იქნება პირი, რომელიც მის მიერ წინა პერიოდში წარდგენილ განცხადებაში იყო 

ასახული, ჩაითვლება რომ აღნიშნული ფიზიკური პირი აღარ აკმაყოფილებს საქართველოს 

https://eservices.rs.ge/ServiceRequestNew.aspx?p=782


მთავრობის N 286 დადგენილებით გათვალისწინებულ 2021 წლიდან დაქირავებულის 200 

ლარიანი კომპენსაციის გაცემის პირობებს და განხილული იქნება კომპენსაციის შეწყვეტის 

საფუძვლად. 

შემოსავლების სამსახური, დამქირავებლის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე, 

მის ხელთ არსებულ მონაცემთა ბაზაზე დაყრდნობით ამოწმებს, აკმაყოფილებს თუ არა 

დასაქმებული 2021 წლიდან გასაცემი 200 ლარიანი კომპენსაციის მიღების პირობებს, ადგენს 

შესაბამის პირთა ნუსხას და ინფორმაციას წარუდგენს დასაქმების სააგენტოს არა უგვიანეს 

კომპენსაციის გაცემის თვის 25  რიცხვისა. 

კომპენსაციის მიმღებ პირთა სიაში ვერ მოხვდებიან პირები, რომლებზეც შემოსავლების 

სამსახურის ბაზაში დაფიქსირებულია, რომ მათზე ამავე თვეში გაცემულია ხელფასი (სხვა 

დამქირავებლისგან). 

მაგალითისთვის: შესაძლებელია 18 იანვარს დაქირავებულზე კომპანია „ა“-მ 

წარადგინა ინფორმაცია, რომ დეკემბერში მასზე არ გაუცია ხელფასი, მაგრამ კომპანია 

„ბ“-ს წარდგენილ დეკლარაციაში ჩანს, რომ ამავე პირზე გასცა ხელფასი. ამ 

შემთხვევაში, ეს პირი ვერ მოხვდება საკომპენსაციო სიაში. 

დასაქმების სააგენტოს მიერ კომპენსაცია გაიცემა საბანკო დაწესებულების მეშვეობით, 

დამსაქმებლის განცხადებაში დაფიქსირებული ფიზიკური პირის საბანკო ანგარიშზე, 

შემოსავლების სამსახურის მიერ მიწოდებული ინფორმაციის მიღებიდან არაუგვიანეს 3 

სამუშაო დღის ვადაში. 

 

იმ შემთხვევაში, თუ საკომპენსაციო სიაში არსებულ პირზე 2021 წლის მარტის ან შემდგომ 

თვე(ებ)ში დაფიქსირდა ხელფასის გაცემა (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ პირზე შესაბამის თვეში 

ხელფასის გაცემა დაფიქსირდა არაუმეტეს 10 ლარისა) შეწყდება მასზე კომპენსაციის გაცემა. 

 

შესაძლო კითხვები: 

 დასაქმებული ვიყავი საწარმოში, თუმცა ხელფასი არ მერიცხებოდა ბანკში, 

დამქირავებელი ხელფასს მიხდიდა ხელზე. ამ შემთხვევაში მივიღებ თუ არა 

კომპენსაციას? 

 მიუხედავად იმისა, ხელფასი ირიცხებოდა საბანკო ანგარიშზე თუ 

გაიცემოდა ხელზე ნაღდი ფულის სახით, დამსაქმებელი 

ვალდებული იყო გადასახდელად დაერიცხა საშემოსავლო 

გადასახადი და თქვენ შესახებ ინფორმაცია (გადახდის წყაროსთან 

დაკავებული გადასახადის დეკლარაცია) წარედგინა შემოსავლების 

სამსახურში. 

შესაბამისად, თუ თქვენი დამსაქმებელი ასრულებდა მის 

ვალდებულებებს, თქვენ მიიღებთ კომპენსაციას. 



 ვიყავი დასაქმებული, შესაბამისად ვიღებდი ხელფასს, მაგრამ ჩემი 

დამქირავებელი არ აგზავნიდა საჭირო ინფორმაციას შემოსავლების 

სამსახურში, მივიღებ თუ არა კომპენსაციას? 

 კომპენსაციის მიღების შესაძლებლობა აქვთ იმ პირებს, რომელთა 

ხელფასზეც დამქირავებელს ინფორმაცია წარდგენილი აქვს 

შემოსავლების სამსახურში შესაბამისი თვეების დეკლარაციებით. 

 ჩემმა დამქირავებელმა მითხრა, რომ ყველა საჭირო დოკუმენტაცია 

წარდგენილი აქვს შემოსავლების სამსახურში, თუმცა იანვარში კომპენსაცია არ 

ჩამრიცხვია და დეკემბერში ხელფასიც არსაიდან არ ამიღია, ვის უნდა მივმართო 

ამ შემთხვევაში? 

 თქვენ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ წარდგენილია თუ არა 

დამსაქმებლის მიერ დაქირავებული პირის შესახებ მონაცემები 

შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე არსებულ კომპენსაციის 

მიმღებთა რეესტრში. 
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