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Enacted and proposed changes in Georgian tax legislation

1. Enacted amendment

The Georgian government has decided to support construction companies
that were negatively impacted by the events of August 2008

Following the events of August 2008 many companies in Georgia faced
economic and financial difficulties. The conflict negatively affected the
construction industry in Georgia as well. Many housing constructions
commenced before August 2008 are still suspended and the companies are
unable to complete the projects. The Georgian government introduced an
amendment in the Georgian tax code to facilitate the completion of such
projects by providing a tax relief to them. According to the new amendment,
supply of immovable property during the period from 1 January 2015 to 1
January 2018 is exempted from VAT if its construction was started before
August 2008. To benefit from the exemption there are additional conditions,
that are specified under the tax code. The exemption applies to the
construction-installation services related to such immovable property as well.

Source: Georgian law on changes in Georgian Tax Code #3407-IIs dated 20 March 2015

2. Proposed amendment

Reinvested profit will not be subject to taxation

The legislators are proposing to exempt from taxation the profit that will be
reinvested within 3 years. Currently, such relief is available but only for certain
type of businesses, specifically agricultural and medical field. The new initiative
aims to provide similar relief to all businesses and its goal is to encourage
investments and stimulate business development. However, the change
concerns only companies. Individual entrepreneurs cannot benefit from the
exemption.

However, there is uncertainty as to what reinvestment means.

Source: http://www.parliament.ge
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ძალაში შესული და ინიცირებული ცვლილებები საგადასახადო
კოდექსში

1. ძალაში შესული ცვლილება

საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა, დაეხმაროს სამშენებლო კომპანიებს,
რომლებზეც უარყოფითად იმოქმედა 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებმა

2008 წლის აგვისტოს მოვლენების შემდეგ მრავალი კომპანია საქართველოში
ეკონომიკური და ფინანსური სიძნელეების წინაშე აღმოჩნდა. კონფლიქტმა
უარყოფითად იმოქმედა სამშენებლო ინდუსტრიაზეც. ბევრი საბინაო
მშენებლობა, რომელიც დაწყებული იყო 2008 წლის აგვისტომდე, დღესაც
შეჩერებულია და კომპანიები ვერ ახერხებენ მათ დასრულებას. საქართველოს
მთავრობის ინიციატივით განახორციელა ცვლილება საგადასახადო კოდექსში,
რომელიც მიმართულია ხელი შეუწყოს ასეთი პროექტების დასრულებას
საგადასახადო შეღავათის დაწესების გზით. ახალი ცვლილების მიხედვით,
უძრავი ქონების მიწოდება 2015 წლის 1 იანვრიდან 2018 წლის 1 იანვრამდე
პერიოდში განთავისუფლდება დამატებული ღირებულების გადასახადისგან,
თუ მათი მშენებლობა დაწყებული იყო 2008 წლის აგვისტომდე. იმისთვის რომ
გადასახადის გადამხდელებმა ისარგებლონ შეღავათით გასათვალისწინებელია
დამატებითი პირობები, რომელიც დაკონკრეტებულია საგადასახადო კოდექსში.
განთავისუფლება ასევე შეეხება სამშენებლო-სამონტაჟო მომსახურებას,
რომელიც დაკავშირებულია ასეთ უძრავ ქონებასთან.

წყარო: კანონი საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის 
შესახებ #3407-IIს თარიღი 20 მარტი 2015

2. ინიცირებული ცვლილება

მოგება, რომლის რეინვესტირებაც მოხდება, აღარ დაიბეგრება მოგების
გადასახადით

კანონმდებლები გეგმავენ, გაათავისუფლონ მოგების გადასახადის
დაბეგვრისაგან მოგების ის ნაწილი, რომლის რეინვესტირებაც განხორციელდება
3 წლის განმავლობაში. ამჟამად, ასეთი ტიპის შეღავათი ვრცელდება მხოლოდ
გარკვეული სახის საქმიანობებზე, კერძოდ სასოფლო-სამეურნეო და სამედიცინო
სფეროზე. ახალი ინიციატივა მიმართულია, რომ მსგავსი შეღავათით
ისარგებლოს ყველა ტიპის ბიზნესმა და მისი მიზანია წაახალისოს
ინვესტიციების განხორციელება და სტიმული მისცეს ბიზნესის განვითარებას.
თუმცა ცვლილება შეეხება მხოლოდ საწარმოებს. მეწარმე ფიზიკური პირები ვერ
ისარგებლებენ აღნიშნული შეღავათით.

ამასთან, არ არის დაზუსტებული რეინვესტირების მნიშვნელობა.

წყარო: http://www.parliament.ge

mailto:robin.mccone@ge.pwc.com
mailto:sergi.kobakhidze@ge.pwc.com
mailto:anastasia.kipiani@ge.pwc.com
mailto:tamar.jokhadze@ge.pwc.com
mailto:tamar.jokhadze@ge.pwc.com
http://www.pwc.com/ge
http://www.parliament.ge/

	PwC Georgia Times�
	PwC Georgia Times�

