
Інформація щодо окремих фактів  
стосовно податкової системи Грузії 

 
Головним нормативним актом та джерелом податкового законодавства 

Грузії є Податковий Кодекс, який уперше був оприлюднений у 1997 р. У 
грудні 2004 р. вийшла нова редакція Податкового Кодексу. З часу його 
прийняття до Кодексу було внесено значну кількість доповнень і у січні 2011 
р. Парламентом Грузії прийнято новий Податковий Кодекс. При цьому, на 
даний час податкове та митне законодавство об’єднані у рамках одного 
кодексу. Водночас, урядом Грузії ведеться робота щодо розробки Митного 
Кодексу Грузії як окремого законодавчого акту, яку планується завершити 
восени 2018 р.  

Збір податків та контроль податкової середи здійснюється Податковою 
службою Грузії, яка підпорядковується Міністерству фінансів Грузії. 
Процедури податкового адміністрування та митне оформлення можуть 
здійснюються в онлайн-режимі. 

Станом на червень 2018 р. Грузією укладено угоди про уникнення 
подвійного оподаткування з 55 країнами світу, включаючи Україну. 

На даний час в Грузії не існує обмежень на конвертацію валюти та 
репатріацію капіталу та прибутку з країни. 

У Глобальному звіті про конкурентоспроможність Грузія входила до 
десятки країн з економікою, яка має низьку сукупну ставку податку.    

Сьогоднішня система податків Грузії включає 6 видів фіксованих 
податків (стара система податків включала 21 податок), а саме: 

податок на прибуток підприємств (ставка 15%); 
(Платниками податку є юридичні особи, зареєстровані на території Грузії. 

Об’єктом оподаткування є прибуток, отриманий юридичною особою від здійснення 
діяльності як на території Грузії, так і поза її межами. Юридичні особи, зареєстровані за 
кордоном, розглядаються як нерезиденти і оподатковуються в частині прибутку, 
отриманого від діяльності на території Грузії. Філії грузинських компаній не сплачують 
самостійно податку на прибуток, а консолідують прибутки з прибутками головної 
компанії). 

податок на доходи фізичних осіб (прибутковий податок) (20%); 
(Суб’єктом оподаткування є нерезиденти та резиденти - фізичні особи, які 

отримали дохід на території Грузії. Фізичною особою, у розумінні платника зазначеного 
податку, вважається особа, що знаходиться та території Грузії більше 183 днів протягом 
12 місячного періоду. Об’єктом оподаткування є дохід, визначений як різниця між 
сукупним доходом, отриманим протягом року та сумами, відрахованими згідно вимог 
Податкового Кодексу за звітний період. Платником податку є роботодавець, який 
виплачує заробітну плату на території Грузії фізичній особі або робітнику у грошовій або 
негрошовій формі. Ставка податку на дохід від продажу транспортного засобу або житла з 
прилеглою земельною ділянкою складає 5%. Ставка податку на доходи фізичних осіб у 
відношенні відсотків, дивідендів та роялті (податок на видобування корисних копалин) 
становить 5%. Існують спеціальні режими оподаткування для осіб із статусом 
мікробізнесу та малого бізнесу. Статус мікробізнесу надається фізичній особі, яка не 
використовує труд найманих робітників і сукупний дохід якої не перевищує 30000 ларі на 
рік. У той же час, на низку видів діяльності (24 види діяльності) рамки у 30000 ларі не 
розповсюджується. Статус малого бізнесу надається фізичній особі, яка є фізичною 



особою-підприємцем, знаходиться на податковому обліку і сукупний дохід якої не 
перевищує 500000 ларі на рік (з 01.01.2018 р.). Дохід малого бізнесу оподатковується за 
ставками у рамках від 1%. Фізичні особи із статусом мікро- та малого бізнесу щорічно 
подають спрощену форму прибуткового податку.) 

податок на додану вартість (18%); 
(Об’єктом оподаткування є транзакції та імпорт. Під транзакціями у цьому сенсі 

розуміються поставка товарів та послуг, включаючи ті, що здійснюються на безоплатній 
основі, якщо вони здійснювалися на території Грузії. Під імпортом розуміється імпорт 
товарів. Базою розрахунку є митна вартість. Іноземці, які купили товар на території Грузії 
і вивозять його протягом 3 місяців з дня купівлі з митної території Грузії, мають право на 
повернення ПДВ. При цьому мінімальна вартість одного чеку має бути не менше 200 
ларі.) 

імпортне мито  
(Об’єктом оподаткування є товари, що пересуваються через митну територію 

Грузії. Ставки податку можуть складати  0%, 5% або 12%, у залежності від виду товарів). 
акциз; 
(Усі фізичні і юридичні особи, які є виробниками підакцизних товарів, є суб’єктами 

акцизного оподаткування. Акцизи, які сплачуються при експорті, можуть бути повернуті 
експортеру. Оподаткуванню акцизним збором в Грузії підлягають пиво, лікери (віскі, 
горілка і т.і.), сигарети та інша тютюнова продукція, автомобілі, природний газ, нафта та 
нафтові дистиляти, інша продукція, вироблена з нафти та бітумних корисних копалин. 
Моментом здійснення транзакції вважається поставка товару або здійснення трансферу. У 
відповідності із законодавством заборонено поставку та імпорт підакцизних товарів без 
акцизних марок). 

майновий податок (до 1%);  
(Є місцевим податком і включає податок на землю та на нерухомість фізичних осіб 

та підприємств. Органи місцевого самоврядування уповноважені у рамках своїх 
повноважень вводити місцеві податки на своїй території у рамках максимального ліміту, 
визначеного Податковим Кодексом. Об’єктом оподаткування нерухомості фізичних осіб 
(окрім землі) є основні фонди, що використовуються для економічної діяльності, 
нерухоме майно (будівлі, яхти, моторні човни, гелікоптери, літаки, засоби пересування). 
Ставка податку на нерухомість є диференційованою і базується на сумі річного доходу 
фізичної особи, є безвідносною до того чи мова іде про резидента або ні, чи походить 
майно з території Грузії чи ні. Ставка податку на майно є на рівні 0,05%-0,2% ринкової 
вартості майна якщо річний доход сім’ї за звітний рік складає від 40000 до 100000 ларі. 
Якщо він перевищує 100000 ларі – 0,8%-1,0%. Платниками податку на майно нефізичних 
осіб є вітчизняні підприємства та іноземні підприємства, які здійснюють економічну 
діяльність на території Грузії, чия власність використовується у господарській діяльності. 
Ставка податку складає 1% від балансової вартості майна. Суб’єктами оподаткування 
земельним податком є фізичні та юридичні особи, які є власниками земельних ділянок або 
користувачами земельних ділянок, що знаходяться у державній власності, включаючи 
землі сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення. Розмір податку 
залежить від якості та місцезнаходження землі та не пов'язаний з результатами 
економічної діяльності платника. Базовий максимум річної ставки для 
несільськогосподарських земель складає 0,24 ларі/м2).  

Згідно Акту економічної свободи Грузії - органічному закону Грузії, 
прийнятому Парламентом Грузії у 2011 р. у рамках здійснення реформ, 
Уряду не дозволяється підвищувати ставки податку (за виключенням акцизу) 
або збільшувати кількість податків без проведення національного 
референдуму.  



Серед інших платежів, передбачених законодавством Грузії, існують 
платежі за користування природними ресурсами, платежі за організацію 
ігорного бізнесу, митні платежі та деякі інші платежі.  

Протягом останніх років податкова система Грузії знаходиться у стадії 
постійного реформування. 

Зокрема, у 2017 р. у Податковому кодексі Грузії набрали сили зміни 
щодо системи податків на прибуток за естонською моделлю (окрім 
фінансового сектору), згідно з якою, у випадку реінвестування, компанії не 
платитимуть податок на прибуток до моменту її розподілу. При цьому, сама 
відсоткова ставка податку на прибуток (15%) не змінилася. Очікується, що 
цей крок позитивно впливатиме на економіку, зокрема, сприятиме 
прискоренню економічного зростання, позитивному впливу з точки зору 
зниження дефіциту поточного рахунку, підвищить доступ компаній, зокрема 
малих та середніх, до фінансових ресурсів, дозволить збільшити обсяг 
капіталу, сприятиме отриманню більших можливостей для бізнесу для 
розвитку, підвищить стійкість бізнесу до криз, спростить податковий облік та 
адміністрування.  

Реформи у податковій сфері торкаються також підвищення податків на 
ігорний бізнес, на імпорт автомобілів, нафтопродукти та сигарети. Акциз на 
імпорт авто с 01.01.2017 р. зріс у середньому з 0,2 ларі до 1,5 ларі за кубічний 
сантиметр двигуна. Акциз на нафтопродукти у 2017 р. збільшився у 2 рази, а 
на природний газ – у 2,5 рази. Майже на 60% зріс податок на тютюнові 
вироби. Майже у 2 рази збільшилися збори за організацію ігорного бізнесу. 
Підвищення податків є частиною плану уряду Грузії щодо зміцнення 
національної валюти, а також засобом залучення додаткових коштів до 
державного бюджету. За оцінками уряду Грузії проведення фіскальної 
реформи забезпечило близько 1% зростання економіки. 

У 2018 році розпочата робота щодо реформування системи повернення 
податку на додану вартість. Передбачається створення спеціальної системи, 
яка дозволятиме повернення ПДВ протягом 5-7 робочих днів з 
використанням подання електронних запитів. 

На початку 2018 року Урядом Грузії представлено три нових 
ініціативи, які стосуються податкової сфери і націлені на підтримку бізнесу, 
покращення бізнесового середовища та збільшення частки малих та середніх 
підприємств в економіці Грузії. Перша ініціатива стосується намірів 
суттєвого скорочення бюрократичного тиску на підприємців і полягатиме у 
зменшенні у 5 разів кількості звітних документів. Очікується, що цей 
механізм запрацює з 01.01.2018 р. Другою ініціативою передбачається 
спростити процедуру та зменшити розмір податків при продажі продукції 
місцевими підприємцями або фермерами у сільських районах. Метою третьої 
ініціативи є перетворення Грузії у регіональний фінансовий центр. Ініціатива 
дозволить нерезидентам реєструвати компанії он-лайн на території Грузії. 

 
червень 2018 р.                                                              ПУ в Грузії 


