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საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები 

 საჯარო ფინანსების მართვა 

 საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის განსაზღვრა 

 სახელმწიფო ვალის მართვა 

 საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან და ორმხრივ პარტნიორებთან 

თანამშრომლობა და კოორდინაცია 

 სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის რეფორმა 

 ეკონომიკურ დანაშაულთან ბრძოლა 

 ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლა 

 სახელმწიფო მოძრავი ქონების მართვა 

 ელექტრონული მმართველობის ხელშეწყობა 
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სახელმწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები  
(2010-2015 წლები) 
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სახელმწიფო ფინანსების მართვა, ბიუჯეტის ეფექტიანობის ზრდა, მისი 

გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა  
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ჯანდაცვა და 
სოციალური 
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22% 
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8% 
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2% 

რეგიონული 
განვითარება 
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სხვა 
დანარჩენი 

46% 

2015 წელი 

2012 წლის დეკემბერში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დამატებით გამოეყო 81 მლნ ლარამდე 



 
სახელმწიფო ფინანსების მართვა, ბიუჯეტის ეფექტიანობის ზრდა, 

მისი გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა  
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დაფინანსება 
გაზრდილია 55%-ით 

627.3 

840.8 

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

2012 წელი (ფაქტი) 2015 წელი (გეგმა) 

განათლება და მეცნიერება 
განათლება და 
მეცნიერება 

2012 წელთან 
შედარებით 
დაფინანსება 
გაზრდილია 35%-მდე 
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სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა* 

2012 წელთან შედარებით დაფინანსება 
გაზრდილია 81%-ით; 
 
შენიშვნა: 2012 წლის დეკემბრში 
სამინისტროს გამოეყო დამატებითი 81.0 
მლნ ლარამდე) 

მლნ ლარი 



სახელმწიფო ფინანსების მართვა, ბიუჯეტის ეფექტიანობის 
ზრდა, მისი გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა  

სახელმწიფო ბიუჯეტის სწორი გადანაწილების (მათ შორის ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებით), გასული წლებისგან 
განსხვავებით, რადიკალურად შეიცვალა და სოციალურად ორიენტირებული გახდა 2013-2015 წლების ბიუჯეტები.                      
საბიუჯეტო სახსრები მთლიანად მიიმართა კოალიცია „ქართული ოცნების“ პროგრამაში გაწერილი და ჩვენი ხელისუფლების 
სამთავრობო პროგრამით განსაზღვრული პრიორიტეტების დასაფინანსებლად 

 გაიზარდა ყველა კატეგორიის პენსიის მოცულობა 
 ასაკით პენსიონერების და მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების პენსია - 160 ლარამდე (ზრდა 28%-45%) 
 სხვა დანარჩენი კატეგორიის პენსიონერების პენსია - 100 ლარამდე (ზრდა 80%) 
 აღმოიფხვრა კომპენსაციების უსამარლოთ სისტემა და ძალოვანი უწყებებიდან 2005 წლამდე დათხოვნილი პირების 

პენსიები განისაზღვრა ნამსახურები წლებისა და მიღებული წოდებების მიხედვით 
 გაორმაგდა სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარებები 

 ოჯახის პირველ წევრზე 30 ლარის ნაცვლად გახდა 60 ლარი, ხოლო ყოველ მომდევნო წევრზე 24-ის ნაცვლად - 48 
ლარი; 

 გაიზარდა დევნილთა და ლტოლვილთა შემწეობები 45 ლარამდე (60%-100%) 
 სამედიცინო მომსახურება ხელმისაწვდომი გახდა ყველა მოქალაქისთვის; 
 გაიზარდა მასწავლებელთა ხელფასები (ზრდა 50%-მდე) და 200 მილიონი ლარზე მეტი გამოიყო სკოლების 

მშენებლობისა-რეაბილიტაციისთვის 
 საჯარო სკოლების ყველა მოსწავლე უზრუნველყოფილია სასწავლო სახელმძღვანელოებით, ხოლო იმ  მოსწავლეები, 

რომლებიც სკოლებიდან მოშორებით ცხოვრობენ, უზრუნველყოფილნი არიან სასკოლო ავტობუსებით 
 დამატებითი რესურსი გამოიყო სტუდენტების სწავლის, პროფესიული განათლებისა და სამეცნიერო პროგრამების 

დასაფინანსებლად 
 მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით დაიწყო პროექტი „აწარმოე საქართველოში“  
 გაიზარდა სოფლის მეურნეობის დაფინანსება, რამაც შესაძლებელი გახადა რამდენჯერმე გაზრდილიყო როგორც 

დამუშავებული მიწის ფართობი, ასევე მორწყული ფართობების რაოდენობა; 
 2013-2015 წლებში 1 600.0 მლნ ლარზე მეტი მიიმართა საგზაო ინფრასტრუქტურაზე; 
 2013-2015 წლებში 500.0 მლნ ლარზე მეტი მიიმართა რეგიონალური და მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის 

დასაფინანსებლად; 
 2013-2015 წლებში 300.0 მლნ ლარზე მეტი მიიმართა წყალმომარაგების ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე; 
 2013 -2015 წლებში 330.0 მლნ ლარზე მეტი მიიმართა დევნილთა განსახლების ღონისძიებებზე 
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საბიუჯეტო დეფიციტი - 2009-2015 წწწწწ 

ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები  
(2009-2015 წლები) 
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საგადასახადო შემოსავლები - 2009-2015 წწწწწ 



მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლები  
(2011-2014 წლები) 
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 2013-2015 წლებში მთლიანი შიდა პროდუქტი გაიზრდება 20%-ით (5 მილიარდი ლარი) 

 
 2013-2015 წლებში რეალური ეკონომიკური ზრდა შეადგენს 11%-ს 



გაუმჯობესდა მაკროეკონომიკური პროგნოზირების და ანალიზის პროცესი 
 გაუმჯობესდა პროგნოზირების მეთოდოლოგია 
 გაიზარდა ანალიტიკური ინფორმაციის არეალი. 

დაინერგა მაკროეკონომიკური სცენარების ანალიზი 
 ბიუჯეტს თან ახლავს  ეკონომიკური განვითარების სამი სცენარი; 
 საბაზისოდან გადახრილი სცენარისათვის წინასწარ განსაზღვრულია რეაგირების 

ღონისძიებები. 

საგადასახადო შემოსავლების მონიტორინგი და საგადასახადო სისტემის ეფექტიანობის ანალიზი 
 გადასახადების გეფის ანალიზი; 
 საგადასახადო დანახარჯების შეფასება. 

2014 წელს დაიწყო ფისკალური რისკების გამჟღავნებისა და მართვის სისტემის დანერგვაზე 
 მაკროეკონომიკური რისკების ანალიზი; 
 ვალთან დაკავშირებული რისკების ანალიზი; 
 სახელმწიფო საწარმოების ანალიზი. 

2014 წლიდან მზადდება და სამინისტროს ვებ-გვერდზე ყოველი თვის დასრულებიდან 1 კვირის 
ვადაში თავსდება ანალიტიკური მასალები 

მაკროეკონომიკური პროგნოზირება და ანალიზი 
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 საბიუჯეტო-სახაზინო რეფორმა  
2015 წლის 1 იანვრიდან განხორციელდა ავტონომიური რესპუბლიკების, მინიციპალიტეტების, საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირების და ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტების სახელმწიფო ფინანსების მართვის ერთიან 
საინფორმაციო სისტემაში ინტეგრირება და სახაზინო მომსახურებაზე გადმოყვანა.  

  
– 3 მილიარდ ლარზე მეტი საჯარო ფინანსების წლიური ბრუნვა (სულ საჯარო ფულის 30%-მდე) 

მოექცა საბიუჯეტო და სახაზინო რეგულაციებში, რაც ხაზს უსვამსრეფორმის მასშტაბურობას 
 

– 2015 წლის 1 იანვრიდან დამატებით 462 ორგანიზაცია მუშაობს  სახაზინო სისტემაში (2 
ავტონომიური რესპუბლიკა, 77 მუნიციპალიტეტი, 400-მდე სსიპ-ი და ა(ა)იპ-ი). სულ სისტემაში 
ჩართული ორგანიზაციების რიცხვმა 913 შეადგინა. ეს რიცხვებიც რეფორმის მასშტაბურობაზე 
მეტყველებს. (2015 წლის 1 იანვრამდე სისტემაში ჩართული იყო 451 ორგანიზაცია). 
 

– 2000-ზე მეტი ამ სფეროში დასაქმებულმა პირმა შეიძინა საინფორორმაციო სისტემებში მუშაობის 
ახალი უნარჩვევები, რამაც მნიშვნოლოვნად აამაღლა მათი კონკურენტუნარიანობა შრომის 
ბაზარზე (განსაკუთრებით რეგიონებში) და შეიძლება ითქვას, რომ ისინი უზრუნველყოფილინი 
არიან სტაბილური სამუშაო ადგილით საჯარო სექტორში. 
 

– რეფორმის შედეგად საჯარო ფინანსების მართვის ერთიან სისტემაში არსებობს სრული 
ინფორმაცია საჯარო ფულის თითოეულ თეთრზე. 
 

 პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის განახლებული მეთოდოლოგია 
გადამუშავდა პროგრამული ბიუჯეტის შედგენის მეთოლოდგია და მუშაობა მიმდინარეობს შედეგზე 
ორიენტირებული ბიუჯეტირების დახვეწის მიმართულებით. 
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ბიუჯეტის ეფექტიანობის ზრდა, მისი გამჭვირვალობის 
უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ფინანსების მართვა 



 

 
 Open Budget Survey 2015 - მე-16 ადგილი 102 ქვეყანას  შორის, წინსვლა 17 

საფეხურით  
 

გატარებული რეფორმების შედეგად ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობის (The 
International Budget Partnership) მიერ გამოქვეყნებული „ბიუჯეტის გამჭვირვალობის კვლევა 
2015“ (Open Budget Survey 2015) შედეგებით, საქართველომ 66 ქულით მე-16 ადგილი 
დაიჭირა მსოფლიოს 102 ქვეყანას შორის, რითაც მნიშვნელოვნად გაიუმჯობესა პოზიციები 
2012 წლის ანალოგიურ კვლევასთან შედარები (2012 წლის ინდექსის თანახმად 33-ე ადგილს 
ვიკავებდით) და საქართველო მოექცა მნიშვნელოვნად გამჭვირვალე ქვეყნებს შორის.  

12 

ბიუჯეტის ეფექტიანობის ზრდა, მისი გამჭვირვალობის 
უზრუნველყოფა, სახელმწიფო ფინანსების მართვა 



 ერთიან სისტემაში მოექცა საბიუჯეტო პროცესის დაგეგმვისა და მისი აღსრულების მთლიანი ციკლი 

 2013 წლის 1 იანვრიდან მწყობრში შევიდა სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მართვის სრულიად 

ახალი სისტემა (მნიშვნელოვნად გაზრდილია სახაზინო და საბანკო ოპერაციების სისწრაფე) 

 ამოქმედდა სრულიად განახლებული ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემა 

 ამუშავდა ელექტრონული აუქციონის სრულიად განახლებული ვერსია 

 იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად შეიქმნა ახალი ვებ-პორტალი მთავრობის „ღია მმართველობის“ 

კურსის მხარდასაჭერად 

 ფინანსთა სამინისტროში მუდმივად იქმნება ახალი ელექტრონული სერვისები ბიზნესისათვის, 

მოსახლეობისათვის და სახელმწიფო მოხელეთათვის 

 ფინანსთა სამინისტრო ასევე მუშაობს ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოების კუთხითაც 

 საქართველოში პირველად დაინერგა eCloud - ღრუბლოვანი გამოთვლითი ტექნოლოგიების  

სრულფასოვანი  მომსახურება 

         

                                

საჯარო ფინანსების ინტეგრირებული სისტემის მართვა/ახალი 
ელექტრონული სერვისების ამოქმედება 

13 



 შემუშავდა და დაინერგა საჯარო ფინანსების მართვის სისტემა (PFMS) და ერთიან სისტემაში მოექცა 

საბიუჯეტო პროცესის დაგეგმვისა და მისი აღსრულების მთლიანი ციკლი. 

 წარმატებით განხორციელდა ავტონომიური რესპუბლიკებისა და თვითმმართველი ერთეულების 

ფინანსური პროცესების, ასევე, სსიპ-ების საკუთარი სახსრების აღრიცხვის საჯარო ფინანსების 

მართვის სისტემაში ინტეგრირების პროექტი. შესაბამისი სწავლება, ტრენინგი და კონსულტაციები 

ჩაუტარდათ ახალ მომხმარებლებს. 

 ფუნქციურად გაუმჯობესდა და ქვეყნის მასშტაბით დაინერგა (ცენტრალური ხელისუფლების, 

თვითმმართველი ქალაქების, ადგილობრივი თვითმმართველობის და ავტონომიური 

რესპუბლიკების 100-ზე მეტი ორგანიზაცია) საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა (eDocument). 

 შემუშავდა და ქვეყნის მასშტაბით დაინერგა (თვითმმართველი ქალაქების, ცენტრალური 

ხელისუფლების, ადგილობრივი თვითმმართველობის და ავტონომიური რესპუბლიკების 70-ზე მეტი 

ორგანიზაცია) ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემა (eHRMS).  

 შემუშავდა და დაინერგა სახელმწიფო სექტორისთვის განკუთვნილი IT სერვისის მიწოდების 

ღრუბლოვანი მოდელი - eCloud. 

საჯარო ფინანსების ინტეგრირებული სისტემის მართვა/ახალი 
ელექტრონული სერვისების ამოქმედება 
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 შემუშავდა და დაინერგა ელექტრონული აუქციონის (eAuction) განახლებული ვერსია. 

 შემუშავდა, დაინერგა და ხორციელდება შემდეგი ელექტრონული სისტემების და პორტალების 

ტექნიკური მხარდაჭერა: EIMS - გარემოსდაცვითი ინფორმაციის მართვის სისტემა, eAIMS - 

საერთაშორისო დახმარებების მართვის სისტემა, eVMS - ვიზიტორთა მართვის ელექტრონული 

სისტემა და სხვა. 

 შემუშავდა და მხარდაჭერილია 20-ზე მეტი სახელმწიფო ორგანიზაციის ვებგვერდი. 

 შემუშავდა სამსახურის 2016-2019 წწ. სამოქმედო სტრატეგია და განისაზღვრა სამომავლო 

საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები.             

საჯარო ფინანსების ინტეგრირებული სისტემის მართვა/ახალი 
ელექტრონული სერვისების ამოქმედება 
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სახელმწიფო  ვალის  დინამიკა  მშპ-თან  მიმართებაში 
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სახელმწიფო ვალი მდგრადობით გამოირჩევა:სახელმწიფო ვალის 78 პროცენტი უცხოურ ვალუტაშია და არის შეღავათიანი. მისი 72 პროცენტი არის ფიქსირებულ პროცენტში, რაც იმას ნიშნავს რომ საპროცენტო განაკვეთის ცვლილების რისკი დაბალია;საგარეო ვალის საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი 1.92%-ია. საშუალო ვადიანობა 22 წელია. ამასთან ვალუტების მიხედვით საკმაოდ დივერსიფიცირებულია და ამდენად გაცვლითი კურსის რისკი მაღალი არაა;გადაიდგა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები მთავრობის ვალის მართვის პოლიტიკის გაუმჯობესების კუთხით, კერძოდ: ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ გვერდზე ნახევარწლიური პერიოდულობით ქვეყნდება დეტალური სტატისტიკური ბიულეტენი სახელმწიფო ვალის შესახებ; ისევე როგორც 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტს, 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტსაც დაერთო სახელმწიფო ვალის მდგრადობის ანალიზი,  აღნიშნული პრაქტიკა გაგრძელდება მომდევნო წლებშიც;შემუშავებულია მთავრობის საშუალოვადიანი ვალის მართვის სტრატეგიის პროექტი, მიმდინარეობს განხილვები  მის დასახვეწად; მიმდინარეობს მუშაობა სახელმწიფო ვალის შესახებ კანონის ცვლილებასთან დაკავშირებით;ფინანსთა სამინისტროს ვებ გვერდზე ასევე ქვეყნდება საგარეო სესხებით დაფინანსებულ პროექტებზე დეტალური ინფორმაცია.



საქართველოს მთავრობის ვალის მომსახურება  
(ძირითადი თანხა + დარიცხული პროცენტი) 
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მიმდინარე საინვესტიციო პროექტები 
საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების/განვითარების 

პარტინიორების მიხედვით 
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World Bank 
21% 
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15% 
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7% 

Japan 
6% 

EBRD 
5% 

EC-NIF 
4% 

სხვა 
2% 

Presenter
Presentation Notes
საქართველო აგრძელებს თანამშრომლობას დონორ ორგანიზაციებთან. მათთან თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია როგორც დაფინანსების მოზიდვის, ასევე განსახორციელებელი პროექტების ხარისხის ამაღლების თვალსაზრისით.
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საგზაო ინფრასტრუქტურა 
44% 

ურბანული და 
მუნიციპალური 

ინფრასტრუქტურა 
20% 

წყლის ინფრასტრუქტურა 
16% 

ენერგეტიკა 
10% 

IDP 
1% 

სოფლის მეურნეობა 
4% 

გარემოს დაცვა 
0.03 

სხვა 
5% 

2012 წლის ნოემბრიდან შეთანხმებული პროექტები და 
პროგრამები სექტორების მიხედვით 

Presenter
Presentation Notes
დონორების ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება ისეთი  მნიშვნელოვანი პროექტები როგორიც არის  აღმოსავლეთ - დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი, მათ შორის ქუთაისისა და ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობა; ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის აგარა-ზემო ოსიაურის მონაკვეთზე  სამშენებლო სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია. დასრულდა მოლაპარაკება მსოფლიო ბანკთან ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთის მონაკვეთის დასაფინანსებლად დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით. ამავდროულად, მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით  მიმდინარე პროექტების ფარგლებში,საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მიმდინარეობს შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები - 2014 წელს ხელმოწერილი მესამე SLRP_ის ფარგლებში გათვალისწინებულია საერთო სიგრძის 200 კმ შიდასახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გზის  რეაბილიტაცია. ამავდროულად, მსოფლიო ბანკთან დაწყებულია კონსულტაციები შიდასახელმწიფოებრივი გზების რეაბილიტაციიის და მოვლა შენახვის ახალი პროექტის განხორციელების მიზნით დაფინანსების გამოყოფასთან დაკავშირებით; მიმდინარეობს თბილისი - რუსთავის გზის მშენებლობა/რეაბილიტაცია; ჭიათურაში იწყება საბაგირო გზების რეაბილიტაცია; დაიწყო საირიგაციო არხების რეაბილიტაცია, მათ შორის ზემო სამგორის ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემის რეაბილიტაცია; ქვემო სამგორის, თბილისი-კუმისის და ზედა რუს ირიგაციისა და დრენაჟის სისტემების რეაბილიტაცია და მოდერნიზაცია; საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მცირემიწიან ფერმერთა შემოსავლების ზრდის მხარდაჭერა და სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება/გადამუშავება/რეალიზაციის კუთხით ინვესტიციების ხელშეწყობა; ეწყობა ახალი ნაგავსაყრელები, მათ შორის ქუთაისისათვის, რომელიც ასევე მოემსახურება მიმდებარე რაიონებს; ქვემო ქართლის რეგიონში (მარნეული) ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის მშენებლობა, რომელიც მოემსახურება ქვემო ქართლის 5 მუნიციპალიტეტს (მარნეული, ბოლნისი, დმანისი, თეთრიწყარო, წალკა);თბილისში დაიწყო ახალი მეტროსადგურის მშენებლობა; იგეგმება მდინარე დებედაზე ახალი ხიდის მშენებლობა; ასევე იგეგმება ავტობუსების პარკის განახლება თბილისსა და ბათუმში;მიმდინარეობს ანაკლიის ნაპირდაცვითი სამუშაოები; მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს და ასევე დაგეგმილია წყლისა და კანალიზაციის სისტემების, გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობა/რეაბილიტაცია, მათ შორის ბათუმში, ფოთი, ქუთაისში, ურეკში, მესტიაში, ზუგდიდში, ზესტაფონში; მიმდინარეობს ქუჩების რეაბილიტაცია და კეთილმოწყობა; საბავშვო ბაღების და სკოლების რეაბილიტაცია; მცხეთა-მთიანეთში და სამცხე-ჯავახეთში ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა;მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა (142 კმ) ახალციხიდან ბათუმამდე; ახალი ქვესადგურების მშენებლობა ჯვარში და ხორგაში; ქსანის, მარნეულის და მენჯის არსებული ქვესადგურების რეაბილიტაცია და სხვა.



ურთიერთობები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან 

 
 მსოფლიო ბანკის და სსფ-ს ჯგუფის შეხვედრა (Constituency Meeting) 

 
 საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახალი პროგრამა 
 
 სახელმწიფო ვალის მართვის რეგიონალური ფორუმი (ADB) 

 
 შეთანხმება საფრანგეთის მთავრობასთან საფრანგეთის განვითარების 

სააგენტოსა (AFD) და PROPARCO-ს შესახებ 
 

 ჩარჩო შეთანხმება სკანდინავიურ გარემოს საფინანსო კორპორაციასთან 
(NEFCO) 
 

 აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოს დაცვის 
პარტნიორობა (E5P) 
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2014 წლის 30 ივლისს, საქართველოს ხელისუფლების ეკონომიკური განვითარების პროგრამის მხარდაჭერის მიზნით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ საქართველოსთვის დაამტკიცა ახალი პროგრამა. სსფ-ის მხრიდან პროგრამის დამტკიცება ნიშნავს, რომ სსფ მხარს უჭერს საქართველოს ხელისუფლების ეკონომიკურ კურსს, რაც თავის მხრივ დადებით სიგნალს წარმოადგენს ინვესტორებისთვის. პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია 100 მლნ SDR-ის ოდენობის (დაახლოებით 150 მილიონი აშშ დოლარი) ტრანშების მიღება.საქართველო აფართოებს თავის, როგორც რეგიონული ცენტრის მნიშვნელობას. 3 წლის მანძილზე საქართველომ უმასპინძლა არაერთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო ღონისძიებას და გაფორმდა სხვადასხვა ხელშეკრულება:- 2013 წლის მაისის ბოლოს გაიმართა მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ჰოლანდია-ბელგიის ჯგუფის წევრი ქვეყნების ყოველწლიური შეხვედრა (Constituency Meeting). შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორებმა, 15 ქვეყნის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროების წარმომადგენლებმა და ცენტრალური ბანკების მმართველებმა, ასევე მონაწილება მიიღეს მსოფლიო ბანკის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და სხვადასხვა საელჩოს ადილობრივმა წარმომადგენლებმა (დაახლოებით 100 მონაწილე);- 2014 წლის აპრილში აზიის განვითარების ბანკთან (ADB) ერთობლივად საქართველოში პირველად ჩატარდა  „სახელმწიფო ვალის მართვის რეგიონალური ფორუმი“. ფორუმში მონაწილეობა მიიღეს ADB-ს წევრი ქვეყნების უმეტესობამ, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებმა და იმ კომპანიების წარმომადგენლებმა, ვისაც გამოცდილება აქვს ამ სფეროში (დაახლოებით 120 მონაწილე);საფრანგეთის მთავრობასთან გაფორმდა შეთანხმება საფრანგეთის განვითარების სააგენტოსა (AFD) და PROPARCO-ს შესახებ და თბილისში დაფუძნდება AFD-ს ოფისი;გაფორმდა ჩარჩო შეთანხმება სკანდინავიურ გარემოს საფინანსო კორპორაციასთან (NEFCO), რაც ასევე დამატებითი ფინანსური რესურსის მოზიდვის შესაძლებლობას იძლევა პროექტების დასაფინანსებლად;2014 წელს გაფორმებული შეთანხმებით საქართველო მიერთებული იქნა აღმოსავლეთ ევროპის ენერგოეფექტურობისა და გარემოს დაცვის პარტნიორობის (E5P) პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც, გამოყოფილი იქნება გრანტები მუნიციპალური პროექტების თანადაფინანსებისათვის. E5P-ს ფონდების მენეჯერია EBRD. 2015 წლის 12 მაისს თბილისში გაიმართა პირველი შეხვედრა სადაც განხილულ იქნა ფონდის მიერ დასაფინანსებელი პოტენციური საპროექტო წინადადებები. შეხვედრაში მონაწილეობა მიიღეს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებმა. სულ მალე უკვე შესაძლებელი იქნება ენერგოეფექტური 2 პროექტის განხორციელება;



ურთიერთობები საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან        

 

 ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) წლიური 
შეხვედრა 
 

 შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის (BSTDB)  წლიური შეხვედრა 
 
 აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკში (AIIB) გაწევრიანება 
 
 ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) წარმომადგენლობის ოფისის გახსნა 
 
 თანამშრომლობა საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან 

 
 ლარში დენომინირებული ობლიგაციები (EBRD, IFC, ADB გამოშვებული, 

BSTDB გეგმავს) 
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- 2015 წლის 13-15 მაისს თბილისში ჩატარდა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) წლიური შეხვედრა და ბიზნეს ფორუმი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 60-ზე მეტი ქვეყნის სამთავრობო დელეგაციამ, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა და 1500-მდე ბიზნესმენმა;- 2015 წლის 19-21 ივნისს თბილისში ჩატარდა შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკის (BSTDB)  წლიური შეხვედრა და ბიზნეს ფორუმი;2015 წლის 29 ივნისს საქართველომ ხელი მოაწერა აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკის (AIIB) სადამფუძნებლო შეთანხმებას, ხოლო აგვისტოში, თბილისში გაიმართა ბანკის მთავარი მომლაპარაკებლების შეხვედრა, სადაც ბანკის საქმიანობასთან დაკავშირებული თემების გარდა, ბანკის დამფუძნებელი წევრების მიერ კონსესუსის გზით შერჩეული იქნა ბანკის პირველი პრეზიდენტი. აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკს ჰყავს 57 დამფუძნებელი წევრი ქვეყანა;2015 წლის 30 აპრილს თბილისში დაფუძნდა ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB) რეგიონული ოფისი, რომელმაც უკვე დაიწყო ფუნქციონირება;საქართველო აგრძელებს თანამშრომლობას საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიებთან - Standard & Poor’s, Fitch და Moody’s. ამჟამად საქართველოს Standard & Poor’s-ის და Fitch ის შეფასებით ,,BB- სტაბილური“ რეიტინგი აქვს მინიჭებული. ხოლო საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანია Moody's-ის შეფასებით „Ba3 დადებითი“;2014 წელს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკმა (EBRD), ხოლო 2015 წელს საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციამ (IFC) და აზიის განვითარების ბანკმა (ADB) გამოუშვეს ლარში დენომინირებული ობლიგაციები. ანალოგიური ქმედების განხორციელებას  ასევე გეგმავს შავი ზღვის ვაჭრობისა და განვითარების ბანკი (BSTDB) და განმეორებით  ემისიას აპირებს აზიის განვითარების ბანკი (ADB). საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებთან ამ სფეროში თანამშრომლობა კაპიტალის ბაზრის განვითარების გრძელვადიანი გეგმის ნაწილია. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ფასიანი ქაღალდების ჩვენს ბაზარზე არსებობა ზრდის ბაზრის მიმზიდველობას და კომერციულ ბანკებს პორტფელის დივერსიფიკაციის საშუალებას აძლევს.



საკანონმდებლო ინიციატივები ლიბერალიზაციის მიმართულებით 

   
სტაბილური და ბიზნესზე ორიენტირებული საგადასახადო გარემოს 

შექმნის მიზნით: 
 
• საგადასახადო დავალიანების იძულებითი გადახდევინება დაიწყება 

მხოლოდ  საგადასახადო დავის დასრულების შემდეგ; 
 

• ეტაპობრივად ხორციელდება საგადასახადო კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული 6 წლიანი ხანდაზმულობის ვადის 3 წლამდე 
შემცირება; 2015 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 1 იანვრამდე 
ხანდაზმულობის ვადა შემცირდა - 5 წლამდე, 2016 წლის 1 იანვრიდან 2017 
წლის 1 იანვრამდე  შემცირდება - 4 წლამდე, ხოლო 2017 წლიდან - 3 
წლამდე;  
 

• საქართველოს ფინანსთა მინისტრს, მიენიჭა უფლებამოსილება  გამოსცეს 
საჯარო გადაწყვეტილება, საგადასახადო კანონმდებლობის ნორმების 
გამოყენების შესახებ. თუ პირი მოქმედებს საჯარო გადაწყვეტილების 
შესაბამისად დაუშვებელია მაკონტროლებელი/სამართალდამცავი 
ორგანოს მიერ ამ გადაწყვეტილების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილების 
მიღება და გადასახადის/სანქციის დარიცხვა.  
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საკანონმდებლო ინიციატივები ლიბერალიზაციის მიმართულებით 

 
სასოფლო სამეურნეო  და სამედიცინო საქმიანობის ხელშესაწყობად: 

 
• სასოფლო სამეურნეო ან სამედიცინო საქმიანობის განმახორციელებელი 

პირი  გათავისუფლდა მოგების გადასახადისგან, თუ იგი საგადასახადო წლის 
დასრულებიდან 3 წლის განმავლობაში მაინც განახორციელებს აღნიშნული მოგების 
რეინვესტირებას;                     

     
• საქართველოში წარმოებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის პირველადი 

მიწოდება, ნაცვლად ჩათვლის უფლების გარეშე გათავისუფლებისა, 
გათავისუფლდა დღგ-სგან ჩათვლის უფლებით; 
 

• სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის მოგების და ქონების გადასახადში 
დაწესდა მნიშვნელოვანი საგადასახადო შეღავათები. 
 

საგადასახადო პოლიტიკა 23 



საკანონმდებლო ინიციატივები ლიბერალიზაციის მიმართულებით 

დაწესდა სოციალურად ორიენტირებული საგადასახადო 
შეღავათები:  

 
• 2014 წლის 1 იანვრიდან საშემოსავლო გადასახადისგან 

გათავისუფლდა  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიერ 
კალენდარული წლის განმავლობაში  მიღებული დასაბეგრი შემოსავალი 6000 
ლარამდე, ნაცვლად  მანამდე არსებული 3000 ლარისა; 
 

• საშემოსავლო გადასახადისგან გათავისუფლდა პირი, რომელსაც მკურნალობის 
ხარჯებს უნაზღაურებს საქველმოქმედო ორგანიზაცია; 
 

• მთის რეგიონში მცხოვრები პირებისთვის დაწესდა  საგადასახადო შეღავათები 
საშემოსავლო და  ქონების გადასახდებში. 
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ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ჩამოყალიბების  და ბიზნესის 
დაკრედიტების ხელშეწყობის მიზნით: 

 
• საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების მიერ გამოშვებული 

სასესხო ფასიანი ქაღალდებიდან პროცენტის სახით მიღებული 
შემოსავალი, აგრეთვე ასეთი ფასიანი ქაღალდების 
რეალიზაციით მიღებული ნამეტი შემოსავალი გათავისუფლდა 
საშემოსავლო/მოგების გადასახადისგან; 
 

• გადავადდა სუსტი კაპიტალიზაციის მარეგულირებელი 
დებულებების ამოქმედების ვადა. 
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 ბიზნესის დაწყებისა და განვითარების ხელშეწყობისთვის: 
 

• ფიზიკური პირის მიერ ფიზიკური პირზე საცხოვრებელი ფართის გაქირავების 
შედეგად მიღებული შემოსავალი დაიბეგრება  საშემოსავლო გადასახადის 5 
პროცენტიანი განაკვეთით, ნაცვლად  მანამდე არსებული 20 პროცენტისა;   
 

• ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ბინის და მასზე დამგრებული მიწის 
ნაკვეთის, აგრეთვე ავტომანქანის  მიწოდების შედეგად მიღებული ნამეტი 
შემოსავალი  დაიბეგრება 5 პროცენტით, ნაცვლად მანამდე არსებული 20 
პროცენტისა; 
 

• არარეზიდენტისათვის გადახდილი როიალტი დაიბეგრება წყაროსთან 5 
პროცენტით, ნაცვლად მანამდე არსებული 10 პროცენტისა; 
 

• ყველა სახის ზედმეტად გადახდილი  თანხა  დაბრუნდება მოთხოვნიდან 1 თვის 
ვადაში; 
 

• დღგ-ის გადამხდელებისათვის გამარტივდა დროებითი შემოტანისა და 
უკუდაბეგვრის პროცედურები.   
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 ბიზნესის დაწყებისა და განვითარების ხელშეწყობისთვის: 
 

• დამატებული ღირებულების გადასახადისაგან გათავისუფლდა შიდა 
გადამუშავების სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეულ საქონელზე აღნიშნული 
სასაქონლო ოპერაციის ფარგლებში  მონტაჟის, აწყობის, რემონტის, წარმოების, 
შეკეთების და სხვა სახის მომსახურების  გაწევა; 
 

• დღგ-სგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლდა  უძრავი ქონების მიწოდება 2015 
წლის 1 იანვრიდან 2018 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში, და შესაბამისი 
ობიექტისათვის   სამშენებლო-სამონტაჟო მომსახურება, თუ  მშენებლობაზე 
შესაბამისი ნებართვა  გაცემულია 2008 წლის 8 აგვისტომდე და ობიექტის 
ექსპლუატაციაში მიღება განხორციელდება 2018 წლის 1 იანვრამდე; 
 

• მნიშვნელოვნად დაიხვეწა და გამარტივდა ტურისტული საწარმოს 
საგადასახადო ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებული 
დებულებები; 
 

• დღგ-სგან გათავისუფლდა წიგნის დასამზადებლად საჭირო ქაღალდის 
მიწოდება;  
 

• 10 პროცენტიდან 8 პროცენტამდე შემცირდა აქციზის განაკვეთი მობილური 
საკომუნიკაციო მომსახურებისათვის. 
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გადამხდელების მიმართ წინა წლებში დარიცხული საგადასახადო 
ვალდებულებების გადახდევინების შემსუბუქების მიზნით: 

  
• დავალიანების გადახდევინების გადავადება შესაძლებელი გახდა ერთი 

წლით, უზრუნველყოფის საშუალებების წარდგენის გარეშე, თუ 
საგადასახადო დავალიანების თანხა არ აღემატება 5000 ლარს. 
 

•  ჩამოწერას დაექვემდებარა :  
 2005 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილი და დღემდე გადაუხდელი 

საგადასახადო დავალიანების თანხა, თუ გადამხდელს შემდგომ 
პერიოდში აქტივობები არ უფიქსირდება;  

 2009 წლის 1 იანვრამდე წარმოშობილ აღიარებულ საგადასახადო 
დავალიანებაზე დარიცხული საურავი და 2009 წლის 1 იანვრამდე 
დარიცხული აღიარებული ჯარიმა, აღიარებული გადასახადის 
თანხის გადახდის პირობით, თუ პირს შემდგომ პერიოდში 
აქტივობები არ უფიქსირდება;  

 საკონტროლო სალარო აპარატის გამოყენების წესების 
დარღვევისათვის ფიზიკური პირისათვის 2013 წლის 1 იანვრამდე 
დაკისრებული/დარიცხული და ამ ნორმის ამოქმედებამდე 
გადაუხდელი ჯარიმა. 
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საკანონმდებლო ინიციატივები ლიბერალიზაციის მიმართულებით 

განხორციელდა საგადასახადო სანქციების ლიბერალიზაცია: 
 

• გადასახადის ვადაში გადაუხდელობისათვის არსებული საურავი 0.07 პროცენტისა, შემცირდა 
0.05 პროცენტამდე ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე; 
 

• შემსუბუქდა ჯარიმა დღგ-ს რეგისტრაციის გარეშე საქმიანობისათვის დასაბეგრი ოპერაციის 
15%-იდან  5 %-მდე; 
 

• შემცირდა სანქცია გადასახადის გადამხდელთან კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
დანაკლისის გამოვლენის შემთხვევაზე, კერძოდ, საგადასახადო ორგანოს 
მიერ  ინვენტარიზაციის შედეგად, პირი დამატებით დაჯარიმდება, სასაქონლო-მატერიალური 
ფასეულობების საბაზრო ღირებულების 10 პროცენტის ოდენობით, ნაცვლად 
მანამდე  არსებული 50%-ისა; 
 

• აღურიცხველი საქონლის გამოვლენისათვის  სანქცია შემცირდა ამ საქონლის ღირებულების 
50 პროცენტამდე, ნაცვლად მანამდე არსებული 100 პროცენტისა; 
 

• შემსუბუქდა სანქციები საკონტროლო-სალარო აპარატის და სასაქონლო ზედნადების 
გამოყენების წესების დარღვევისთვის;  
 

• საქართველოში 2015 წლის 1 მაისამდე შემოყვანილი ავტომობილის მფლობელები, 
რომელთაც 2015 წლის 1 სექტემბრამდე უზრუნველყვეს ავტომობილის გაფორმების 
ორგანოში წარდგენა და გაფორმება, გათავისუფლდნენ კანონმდებლობით დადგენილი 
სანქციებისგან. 
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საკანონმდებლო ინიციატივები ლიბერალიზაციის 
მიმართულებით 

მუშავდება სხვა საკანონმდებლო ინიციატივები:  
 

• საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის საუკეთესო 
საერთაშორისო პრაქტიკასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით; 
 

• საქართველოს კანონდებლობის ევროკავშირის დირექტივებთან 
ჰარმონიზაციის კუთხით ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში; 
 

• საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ღრმა და 
ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების 
ფარგლებში; 
 

• საგადასახადო კანონმდებლობის ევროკავშირის 
კანონმდებლობასთან დაახლოების მიზნით საბაჟო 
პროცედურებისა და არაპირდაპირი გადასახადების  ნაწილში.   
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საკანონმდებლო ინიციატივები ლიბერალიზაციის მიმართულებით 

 
საერთაშორისო დაბეგვრა 

  
• 2013-2015 წლებში ძალაში შევიდა შეთანხმება 7 სახელმწიფოსთან, კერძოდ, 

სერბეთთან, სან მარინოსთან, ქუვეითთან, სლოვენიასთან, ხორვატიასთან, 
შვედეთთან და  პორტუგალიასთან. ასევე ძალაში შევიდა საქართველოსა და 
ავსტრიას  და საქართველოსა და გერმანიას შორის ორმაგი დაბეგვრის 
თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 
ოქმები; 
 

• 2013-2015 წლებში ხელი მოეწერა შეთანხმებებს  კვიპროსთან, 
ისლანდიასთან, ლიხტენშტაინთან, ხოლო საქართველოსა და ბელარუსს 
შორის  შეთანხმება რატიფიცირებულია საქართველოს პარლამენტის მიერ; 
 

• განხორციელდა შეთანხმების ტექსტების პარაფირება სამხრეთ კორეასთან, 
მოლდოვასთან და საუდის არაბეთთან, აგრეთვე გაიმართა 
მოლაპარაკებები პოლონეთთან  შეთანხმების ტექსტი განახლების თაობაზე; 
 

• „ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების 
გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“ შეთანხმებები ძალაშია 49 ქვეყანასთან. 
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საკანონმდებლო ინიციატივები ლიბერალიზაციის მიმართულებით 

საგადასახადო საკითხებში გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის 
გაცვლის გლობალური ფორუმი 

 
• 2013-2014 წლებში ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 

განვითარების ორგანიზაციის (OECD) ექსპერტების მიერ 
განხორციელდა  საქართველოს  საკანონმდებლო ბაზის 
შესწავლა  და 2014 წლის 30 ივნისს OECD-ის გლობალური 
ფორუმის მიერ აღიარებულ იქნა, რომ საგადასახადო 
საკითხებში გამჭვირვალობისა და ინფორმაციის გაცვლის 
სფეროში მოქმედი საქართველოს კანონმდებლობა შეესაბამება 
საერთაშორისო სტანდარტებს.  
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 გამკაცრდა კონტროლი საბაჟო საზღვარზე ნაღდი ფულის, ჩეკებისა და სხვა ფასიანი ქაღალდების უკანონოდ 
გადაადგილებაზე, კერძოდ: 
 
 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორციელებული ცვლილებით:  

• საბაჟო საზღვარზე 30 000 ლარზე (ან სხვა ვალუტაში მის ეკვივალენტზე) მეტი მაგრამ არაუმეტეს 50 000 
ლარის ოდენობის ნაღდი ფულისა და ფასიანი ქაღალდების გადატანა ან გადმოტანა საბაჟო კონტროლის 
გვერდის ავლით ან მისგან მალულად ან არასწორი დეკლარირებით –  იწვევს ვალდებული პირის 
დაჯარიმებას 3 000 ლარის ოდენობით ან ამ საქონლის ჩამორთმევას.  

• 50 000 ლარზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 100 000 ლარის შემთხვევაში - იწვევს ვალდებული პირის 
დაჯარიმებას 5 000 ლარის ოდენობით ან ამ საქონლის ჩამორთმევას. 

• 100 000 ლარზე მეტი ოდენობის შემთხვევაში - იწვევს ვალდებული პირის დაჯარიმებას საბაჟო კონტროლის 
გვერდის ავლით ან მისგან მალულად ან არასწორი დეკლარირებით გადაადგილებული თანხის და ფასიანი 
ქაღალდის ღირებულების 10 პროცენტის ოდენობით ან ამ საქონლის ჩამორთმევას. 

  
 „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“  საქართველოს კანონში 

განხორციელებული ცვლილებით 
• შემოსავლების სამსახური ვალდებულია განახორციელოს საზღვარზე გადაადგილებული 30 000 ლარზე (ან 

სხვა ვალუტაში მის ეკვივალენტზე) მეტი ნაღდი ფულის – ეროვნული და უცხოური ვალუტების, ჩეკებისა და 
სხვა ფასიანი ქაღალდების − გადამაადგილებელი ან/და გამგზავნი/მიმღები პირების იდენტიფიკაცია.“.  

 
 „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის 

დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებაში 
განხორციელებული ცვლილებით 
• საბაჟო დეკლარაციის ფორმას დაემატა პუნქტი საქონლის წარმომავლობისა და მიზნობრიობის შესახებ 

ინფორმაციის შესავსებად. 
 

საქართველოს ფინანსთა სამინსიტროს მიერ განხორციელებული 
ცვლილებები სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმიდან 
გამომდინარე ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების 

აღკვეთის ნაწილში 
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შემოსავლების სამსახურის მიერ ასოცირების შეთანხმების 
დებულებების იმპლემენტაცია 

 საბაჟო პროცედურების EU-ს შესაბამის პროცედურებთან მიახლოება: 
 

– GIZ-ის ტექნიკური მხარდაჭერით შემუშავდა პირველადი პროექტის 
დოკუმენტი ევროკავშირის საბაჟო კოდექსის მოთხოვნების 
გათვალისწინებით  

 
– შეიქმნა „საქონლით ვაჭრობაში ფორმალობების გამარტივების შესახებ“ და 

„ტრანზიტის საერთო პროცედურების შესახებ“ კონვენციებთან მიერთების 
საკითხთა კომისია და შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი 

 
– USAID G4G პროგრამის მხარდაჭერით შემუშავდა ავტორიზებული 

ეკონომიკური ოპერატორის ინსტიტუტის AEO იმპლემენტაციის სამოქმედო 
გეგმა 

 
– საბაჟო რისკების სისტემის გაძლიერების მიზნით აშშ-ს ხაზინის ტექნიკური 

მხარდაჭერის პროექტისა და IFC-ის მხარდაჭერით მიმდინარეობს საბაჟო 
რისკების მართვის სტრატეგიის  და ოპერატიული ინსტრუქციების 
შემუშავება 

 
 



 ასოცირების შეთანხმების საქონლის წარმოშობის წესების სათანადო გამოყენების 
უზრუნველყოფა: 

– საქონლის წარმოშობის სერთიფიკატის EUR.1 გაცემის უფლებამოსილება გადაეცა 
ექსკლუზიურად შემოსავლების სამსახურს 
 

– შეიქმნა უფლებამოსილი ექსპორტიორის - Approved Exporter ინსტიტუტის სამუშაო 
ჯგუფი (რომელსაც განესაზღვრა ერთი თვის ვადაში წარმოადგინოს შესაბამისი 
წესების პროექტი) 

 
– განხორციელდა და იგეგმება სწავლებები, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები 

წარმოშობის წესებზე: 
• რეგიონალური სემინარი „პრეფერენციული წარმოშობის სერტიფიცირება და 

პირობების შემოწმება „EUR.1 სერთიფიკატის გადამოწმება“, 3-4 დეკემბერი, 
2014 

• სასწავლო სემინარი წარმოშობის წესებზე მიგრაციის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის მხარდაჭერით, 26-30 იანვარი, 2015 

• სამუშაო შეხვედრა წარმოშობის წესებზე TAXUD-ის მონაწილეობით, 17 მარტი, 
2015 

• ლიტვის საბაჟოს მისია წარმოშობის წესების საკითხებში გამოცდილების 
გაზიარება, 26-30 ოქტომბერი, 2015 

• სემინარი HS კოდებზე WCO-ს ექპერტების მონაწილეობით, თებერვალი 2016 

შემოსავლების სამსახურის მიერ ასოცირების შეთანხმების 
დებულებების იმპლემენტაცია 



 ინტელექტუალური საკუთრება 
 

– შეიქმნა ინტელექტუალური საკუთრების საკითხთა სამუშაო ჯგუფი 
 
– ჯგუფის მუშაობის მიზანია კანონმდებლობაში არსებული განსხვავებების 

იდენტიფიცირება და აღმოფხვრა: 
 
 1-ლი ეტაპი: საბაჟო დამუშვების ოპერაციების დამატება 

ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული სასაზღვრო 
ღონისძიების შესახებ საქართველოს კანონში რომლის  შესაბამისად 
ინტელექტუალურ საკუთრება დაცულია იქნება საზღვარზე; 
 

 2-ე ეტაპი  ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების რეგისტრაციისა 
და ინფორმაციის დამუშავების ვადების ჰარმონიზება; გარანტიის 
შესახებ დებულებები, ინტელექტუალურ საკუთრების უფლებების 
დამატება 
 

 3-ე ეტაპი: კანონმდებლობაში Ex-Officio პრინციპის შემოღება 

შემოსავლების სამსახურის მიერ ასოცირების შეთანხმების 
დებულებების იმპლემენტაცია 



 სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული სასაზღვრო ღონისძიებები 
– ფიტოსანიტარიულ და ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული 

საქონლის მიმართ გამარტივდა ტრანზიტის პროცედურები (გაჩნდა რისკზე 
დაფუძნებული კონტროლის პროცედურა) 

– შემუშავდა ფიტოსანიტარიულ და ვეტერინარულ კონტროლს 
დაქვემდებარებული საქონლის ახალი ნუსხები 

– შემცირდა ფიტოსანიტარიულ და ვეტერინარულ კონტროლს 
დაქვემდებარებული საქონლის  სანებართვო ნუსხები 

– შემუშავდა ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული კონტროლის ჩატარების 
ელექტრონული აქტები (CVED) 

– შემოსავლების სამსახური ჩაერთო ინსტიტუციონალური განვითარების 
პროგრამის CIB-ის მე-2 ფაზაში, რაც ითვალისწინებს შემოსავლების სამსახურის 
ორი სასაზღვრო ინსპექციის პუნქტის - კარწახისა და ფოთის სრულად აღჭურვას 

– სგპ ,,ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ 
ზონაში“ საბაჟო საწყობ IPM ტერმინალში ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული 
კონტროლისთვის აშენებულია შენობა/ნაგებობა (გარდა ცოცხალი 
ცხოველებისა) 

– შემოსავლების სამსახურის ფიტოსანიტარ და ვეტერინარ ინსპექტორებმა 
მონაწილეობა მიიღეს სხვადასხვა ტრენინგებში და სემინარებში SPS საკითხებთან 
დაკავშირებით 

შემოსავლების სამსახურის მიერ ასოცირების შეთანხმების 
დებულებების იმპლემენტაცია 



„ვაჭრობის ხელშეწყობის შესახებ“ შეთანხმება 

 WTO-ის მიერ 2013 წლის დეკემბერში მიღებული „ვაჭრობის ხელშეწყობის 
შესახებ“ შეთანხმების საქართველოს პარლამენტში რატიფიკაციაზე 
წარდგენისა და TFA-ს I კარის  მუხლების A, B და C ჯგუფებად 
კლასიფიცირების  მიზნით: 

 
 შეიქმნა საკითხების შემსწავლელი და შესაბამისი დასკვნის 

შემმუშავებელი სამუშაო ჯგუფი; 
 

 მოხდა მუხლების კლასიფიკაცია A, B და C ჯგუფების მიხედვით; 
 

 განხორციელდა შიდა სახელმწიფოებრივი პროცედურები 
საქართველოს პარლამენტის საკომიტეტო და პლენარული სხდომების 
მოსამზადებლად. 

 
 



ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებების 
შესრულება  

 

 განხორციელდა ტვინინგის პროექტი   „შემოსავლების სამსახურის 
ადმინისტრაციული შესაძლებლობების გაძლიერება საგადასახადო 
სფეროში“, რომლის ფარგლებში ასოცირების შეთანხმებით 
გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით 
განხორციელდა:  

• ევროკავშირის დღგ-ს და აქციზის კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი 
ქართულ კანონმდებლობასთან მიმართებით; 

 
• შემუშავდა კანონპროექტი დღგ-ს მიზნებისთვის მომსახურების გაწევის 

ადგილის განსაზღვრის თაობაზე, ასევე მგზავრებითსვის 
გათვალისწინებული აქციზის სადაგასახადო შეღავათების თაობაზე.  
 

 USAID-ის მხარდაჭერით შემუშავდა დღგ-ს დირექტივის 
განხორციელების სამოქმედ გეგმა.  
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გამჭირვალეობა და ინფორმაციის გაცვლა  

 დაინერგა  საგადასახადო მიზნებისთვის ინფორმაციის ავტომატური გაცვლის 
სისტემა. გაფორმდა და მიმდინარეობს მოლაპარაკება პარტნიორ ქვეყნებთან 
შესაბამისი მემორანდუმის გაფორმების თაობაზე.  
 

 საქართველომ წარმატებით გაიარა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და 
განვითარების ორგანიზაციის გლობალური ფორუმის „ინფორმაციის გაცვლა 
და გამჭვირვალობა“ პირველი ფაზა და არსებული საგადასახადო 
კანონმდებლობა საერთაშორისო სტანდარტის შესაბამისად იქნა აღიარებული.  

 
 ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების სახელმძღვანელოზე 

დაყრდნობით შემუშავებულ და დამტკიცებულ იქნა მეთოდური 
სახელმძღვანელო საგადასახადო ინფორმაციის გაცვლის თაობაზე.  
 

 გარდა ზემოაღნიშნულისა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მხარდაჭერით 
შემუშავდა საგადასახადო ვალდებულებების ნებაყოფლობითი შესრულების 
სტრატეგია და მისი განხორციელების მიზნით დაიგეგმა შესაბამისი 
ღონისძიებები.  
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შემოსავლების სამსახურში დანერგილი სიახლეები 

 
 

 

 საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ექსპერტების (IMF და FAD) ანგარიშებისა და 
რეკომენდაციების შესაბამისად ფინანსთა მინისტრის N31 ბრძანებით (28.01.2015), 
ოფიციალურად დაიხურა ალტერნატიული საგადასახადო შემოწმების პროგრამა. 
 

 შემუშავდა და საპილოტე რეჟიმშია საგადასახადო შემოწმების აქტის ახალი ფორმა, 
რომლის დანერგვა გაამარტივებს: შემოწმების პროცედურას; გადამხდელთან 
კომუნიკაციას; ხარისხის კონტროლის განხორციელებას; მედიაციის პროცედურას; 
აქტით დარიცხული თანხების შემდგომ კორექტირებას. 
 

 დაინერგა და მუდმივ პროცესში მიმდინარეობს ტრენინგების გზით აუდიტის 
დეპარტამენტის შიდა რესურსის მეშვეობით აუდიტორთა კვალიფიკაციის ამაღლება. 

 
 რეგიონების ჭრილში საქმიანობის დეცენტრალიზაციით რეგიონებში გაუმჯობესდა  

საგადასახადო კონტროლისა და დაკვირვების პროცედურები. საგადასახადო 
შემოწმებებში ჩართულია უკვე 3 რეგიონული განყოფილება, 2015 წლის ოქტომბრის 
თვეში იგეგმება ქვემო ქართლის რეგიონული განყოფილების გახსნა. 

 
 გადასახადის გადამხდელთა საგადასახადო კულტურისა და საგადასახადო სისტემის 

მიმართ პოზიტიური განწყობის ამაღლების მიზნით 2015 წლის ივლისის თვიდან 
სისტემატიურად იმართება „ღია კარის დღე“-ები, რომლის შედეგად მოიკლებს 
გადამხდელთა არცოდნის გამო დაშვებულ შეცდომებზე დანიშნული შემოწმებების 
რაოდენობა, შესაბამისად საგადასახადო დავები, რაც ხელს შეუწყობს საგადასახადო 
სისტემის მუშაობას. 
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 საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრში შეიქმნა Smart phone აპლიკაცია. აპლიკაცია 
ითვალისწინებს გადასახადის გადამხდელებსა და შემოსავლების სამსახურს შორის 
ურთიერთობის გამარტივებას. მობილური ტელეფონების (Smart phone) საშუალებით 
შესაძლებელი გახდა გადამხდელმა განახორციელოს საბაჟო და საგადასახადო 
პროცედურები, მიიღოს საჭირო ინფორმაცია და მოახდინოს დროული რეაგირება 
მოთხოვნებზე. ახალი ტექნოლოგიები ხელს უწყობს საბაჟო და საგადასახადო 
ვალდებულებების შესრულებას. 

 
 ასევე შიქმნა მხედველობა დაქვეითებულ პირთათვის შემოსავლების ოფიციალური ვებ-

გვერდის ალტერნატიული საიტი, სადაც ამ პირებს აქვთ შესაძლებლობა გაეცნონ 
გვერდს და წაიკითხონ მასზე არსებული მასალები. საიტი მორგებულია მათ 
შესაძლებლობებზე, მინიმუმამდე არის  დაყვანილი სურათები და მსგავსი ანიმაციური 
ჩანართები. არის ადვილად მართვადი, როგორც მაუსით, ასევე ტაბულაციის 
საშუალებით. საიტზე არსებული ინფორმაცია დაჯგუფებულია წინადადებებით, სადაც 
ადვილად აღიქმება ახალი აზრის დაწყება. 
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 შეიქმნა და ამოქმედდა ლიცენზიების, ნებართვებისა და სერტიფიკატების ერთიანი ელექტრონული სისტემა 
 

 სსიპ - შემოსავლების სამსახურსა და სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტოს შორის დაინერგა 
ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული იმპორტის/ტრანზიტის ნებართვების აღრიცხვისა და ინფორმაციის 
რეგულარული გაცვლის ერთიანი ელექტრონული სისტემა 
 

 2014 წლის აპრილიდან ქ. თბილისში, ორხევის დასახლებაში უფუნქციოდ არსებული სასწავლო ცენტრის 
ბაზაზე დაიწყო მოქმედება კინოლოგიის სამმართველომ 
 

 დაინერგა საბაჟო დეკლარაციის შესახებ (C ნომრის, რისკის პროფილის მიერ განსაზღვრული დერეფნის 
ფერისა და A ნომრის თაობაზე) შეტყობინების გადასახადის გადამხდელის მობილურ ტელეფონზე გაგზავნის 
მომსახურება  
 

 დაინერგა აღრიცხვის მოწმობის რეგისტრაციის შესახებ შეტყობინების გადასახადის გადამხდელის მობილურ 
ტელეფონზე გაგზავნის მომსახურება 
 

 
 დაინერგა საქონლის გაფორმების შესაძლებლობები: 
 

 გეზ-ში რიგის რეზერვაცია rs.ge-ს მეშვეობით, რიგის ნომრისა და საქონლის გაფორმების სავარაუდო დროის 
შესახებ ინფორმაციის მიღება  

  
 საქონლის დეკლარირება იმპორტიორის გეზ-ში მიუსვლელად – სატრანსპორტო საშუალების თანმხლები 

დოკუმენტების დასკანერებული ვერსია გეზ-ში გამოცხადების შემდეგ ვებ-გვერდის მეშვეობით გადაეგზავნება 
ორგანიზაციას და მისი თანხმობის შემთხვევაში გეზ-ის ოფიცერი შეავსებს და დაასრულებს დეკლარაციას 

 
 არაელექტრონული წინასწარი დეკლარირება - გადასახადის გადამხდელს შესაძლებლობა აქვს გაფორმების 

ეკონომიკურ ზონაში გამოცხადების გარეშე, საქონლის წინასწარი დეკლარირება მოახდინოს მომსახურების 
დეპარტამენტის მომსახურების სერვის ცენტრში (კოსტავას გამზირი N68ა) 
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 იმპორტზე მოქმედი რეგულაციის  მსგავსად,  ძალაში  შევიდა ექსპორტისა და შიდა გადამუშავების დროს 
საქონლის საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებულ ადგილზე წარდგენის შესაძლებლობა 

 
 სისტემატურად ხდება რისკის პროფილების დამუშავება და განახლება. მიმდინარეობს საბაჟო-გამშვები 

პუნქტებისათვის ლოკალური რისკის პროფილების შექმნა და აქტიური მუშაობა უცხო ქვეყნებთან ორმხრივი 
ინფორმაციის გაცვლაზე. ასევე მიმდინარეობს სხვადასხვა ქვეყნების ანალოგიური სამსახურის პრაქტიკის და 
გამოცდილების გაზიარება, რათა უფრო ძლიერი და მოქნილი გახდეს რისკების მართვის სისტემა და მასზე 
დაფუძნებული საბაჟო კონტროლი 

 
 იგეგმება საქონლის გაფორმების შესაძლებლობის დანერგვა – შემოსავლების სამსახურის ნებისმიერი სერვის-

ცენტრიდან განხორციელებული ვიდეო ზარის მეშვეობით – „მომხმარებლის კომპიუტერის“ მეშვეობით 
ატვირთული დოკუმენტების საფუძველზე 

 2014 წლის 1 ოქტომბრიდან ამოქმედდა სამხედრო და  ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის ახალი ნუსხები, 
რომლებიც სრულ შესაბამისობაშია ევროკავშირის საკონტროლო ნუსხებთან   

 

 2015 წლის ივნისიდან, საბაჟო საწყობის საქმიანობის ნებართვის მფლობელს, როგორც პირის 
წარმომადგენელს, უფლება მიეცა შეავსოს სასაქონლო საბაჟო დეკლარაცია 
 

 2015 წლის მაისიდან, საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი, საქართველოში 
არარეგისტრირებული ავტოსატრანსპორტო საშუალების გაფორმების ადგილამდე ან სხვა საბაჟო 
კონტროლის ზონამდე მიტანის ვადა, ასევე დეკლარირების ვადა განისაზღვრა 60 კალენდარული დღით, 
ნაცვლად არსებული 45 კალენდარული დღისა 
 

 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს  სსიპ - შემოსავლების სამსახურსა და ს.ს. ,,საქართველოს რკინიგზა“-ს 
შორის ამოქმედდა საქართველოს ტერიტორიაზე სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაადგილებული საბაჟო 
კონტროლს დაქვემდებარებული ტვირთების შესახებ მონაცემების ელექტრონულად ურთიერთგაცვლის 
რეჟიმი. 
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 2015 წლის პირველი იანვრიდან დაინერგა ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების სასაზღვრო 
კონტროლი, ხოლო 2015 წლის 1 ივლისიდან - გენმოდიფიცირებული სურსათის/ცხოველთა საკვების საბაჟო 
კონტროლი. 

 
 სრულყოფილი და ეფექტური მექანიზმის შექმნის მიზნით შემუშავდა და დადგინდა (საქართველოს მთავრობის 

2015 წლის 14 სექტემბრის დადგენილება N471) საბაჟო საწყობების და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტების 
ნებართვების გაცემის წესი, სანებართვო პირობების შესრულების კონტროლი და სანებართვო მოწმობების 
ფორმები. გამარტივდა თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის მფლობელებისთვის 
საგადასახადო ორგანოსადმი ანგარიშგების პროცედურები. კერძოდ, თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში 
მოთავსებული და რეალიზებული საქონლის აღრიცხვა განხორციელდება მონაცემთა დამუშავების 
ავტომატიზებული სისტემის მეშვეობით და შემოსავლების სამსახურში გადაიგზავნება ელექტრონული ფორმით.  
 

 ამასთანავე, ცვლილების მიხედვით, გათვალისწინებულია აგრეთვე შემდეგი სიახლეები: 
 გაუქმებულ იქნა აკრძალვა ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებით, იმ პირზე, რომელსაც სანებართვო 

პირობების დარღვევის გამო ჩამოერთვა საწყობის საქმიანობის ნებართვა, ან რომელიც ასრულებდა ასეთი 
საწყობის ხელმძღვანელის მოვალეობას. შესაბამისად, ნებართვის გაუქმების შემდეგ თუ პირმა გამოასწორა 
დარღვევები და აგრეთვე გადაიხადა ჯარიმა, შესაძლებელი იქნება მასზე კვლავ გაიცეს ახალი ნებართვა; 
 

 საბაჟო საწყობის საქმიანობის ნებართვის მფლობელისთვის მცირდება დადგენილებით გათვალისწინებული  
ვიდეოჩანაწერების შენახვის ვალდებულება 12 თვიდან 6 თვემდე, ხოლო ტექნიკური ან სხვა მიზეზის გამო 
ვიდეოჩაწერის განხორციელების შეუძლებელობის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს შეტყობინების ვადად 
განისაზღვრება ფაქტის დადგომიდან არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღე. 
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 ამოქმედდა შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო-სატელეფონო ცენტრი  
(გადამხდელს შესაძლებლობა ეძლევა ოპერატიულად მიიღოს ინფორმაცია როგორც საკანონმდებლო სიახლეებსა და პროცედურულ 
ღონისძიებებზე, ასევე, საგადასახადო და საბაჟო ვალდებულებებსა და პროცედურებზე)  

• 2013 წლის ივნისიდან ამოქმედდა შემოსავლების სამსახურის საინფორმაციო-სატელეფონო ცენტრი, გადამხდელს 
შესაძლებლობა მიეცა  ოპერატიულად მიიღოს ინფორმაცია საგადასახადო და საბაჟო ვალდებულებებსა და 
პროცედურებზე, ასევე ინფორმირებული იყოს საკანონმდებლო სიახლეებსა და პროცედურულ 
ღონისძიებებზე.განვლილ პერიოდში საინფორმაციო სატელეფონო ცენტრის მიერ განხილულია 400 000-ზე  მეტი  
გადამხდელის ზარი. 

• განხორციელდა 1866  ვიდეოაქტივაციის პროცედურა, რომლის მეშვეობითაც გადამხდელი  საგადასახადო  
სერვის ცენტრში მისვლის გარეშე, ვიდეო-ზარის მეშვეობით რეგისტრირდება ელექტრონული სერვისების 
გამოყენების  მიზნით 

 ფუნქციონირებს PRIVE სერვისი, რომლის მისიაა ბიზნესების მხარდაჭერა - ბიზნეს სუბიექტებისთვის საგადასახადო და 
საბაჟო საკითხებზე კვალიფიციური კონსულტაციების მიწოდება. დღეის მდგომარეობით აღნიშნული სერვისით 
სარგებლობს 300 ორგანიზაცია 
 

 მოეწყო "ღია კარის" დღეები თბილისში, კახეთში, იმერეთში, აჭარაში, ქვემო ქართლში, შიდა ქართლში და სამეგრელო-
ზემო სვანეთში, რომლის ფარგლებშიც გადასახადის გადამხდელებისათვის მოეწყო პრეზენტაცია საგადასახადო 
კოდექსში განხორციელებული ცვლილებების შესახებ 
 

 შემოსავლების სამსახური გადასახადის გადამხდელთა მომსახურებას ახორციელებს 16 სერვის-ცენტრის და 19 
წარმომადგენლობის საშუალებით , 3 წლის განმავლობაში მომსახურება გაეწია  975 157 გადამხდელს 

 

 განხილულ იქნა 8379 გადამხდელის წერილი საკანონმდებლო საკითხებზე განმარტების გაცემის შესახებ, ხოლო 70 
305 ელექტრონული წერილი 

 

 მომსახურების დეპარტამენტის მიერ, 3 წლის განმავლობაში, რეგისტრაციის და სალარო აპარატის გარეშე 
ფუნქციონირების გამო,ასევე რეგისტრაციის მოწმობის და ფასმაჩვენებლების მომხმარებლისათვის თვალსაჩინო 
ადგილზე გამოუკვრელობისათვის შედგენილი იქნა 70 961 გაფრთხილების აქტი 
 

 მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა საბაჟო-გამშვებ პუნქტებზე პროცედურების „ერთი ფანჯრის“ პრინციპით 
                             განხორციელებაზე 

გადამხდელთა მომსახურება / სერვისების გამარტივება  
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თანამედროვე საბაჟო და საგადასახადო ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რომელიც  გადამხდელთა 
სწრაფი, ეფექტური და კვალიფიციური მომსახურების დონის ამაღლების უწყობს ხელს, ფინანსთა 

სამინისტროს ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულებაა  
 გაიხსნა გაფორმების ეკონომიკური ზონა „თბილისი 2“ 
 დასრულდა საბაჟო გამშვები პუნქტი „ყაზბეგი“-ს და სატვირთო ავტომობილების 

დასათვალიერებელი რამპის მშენებლობა 
 დასრულდა საბაჟო-გამშვები პუნქტის „კარწახი“ სარეკონსტრუქციო სამუშაოები 
 დასრულების ეტაპზეა საბაჟო-გამშვებ პუნქტების: „ლაგოდეხი“, „სადახლო“, „ნინოწმინდა“ და 

„ვალე“ ტერიტორიებზე სტაციონარული რენტგენოსკანერების მონტაჟი 
 დასრულდა სამსახურებრივი ძაღლების ვოლიერების მშენებლობა  შემდეგ საბაჟო გამშვებ 

პუნქტებზე: „სადახლო საავტომობილო“, „წითელი ხიდი“, „სარფი“ და  „ვალე“, ასევე 
სამსახურებრივი ძაღლებისათვის კინოლოგიის სამმართველოს ორხევის სასწავლო ბაზაზე აშენდა 
ვოლიერები, ვეტერინარული კლინიკა, სავარჯიშო ეზო და ოთახები, ადლიის გეზმში 
სამსახურებრივი ძაღლების სავარჯიშო ინფრასტრუქტურა და ვოლიერები. შენებლობა 
დასრულდა და ეტაპობრივად ექსპლოატაციაში შევა სამსახურებრივი ძაღლების ვოლიერები 
შემდეგ საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე: „ლაგოდეხი“, “ნინოწმინდა”, “კარწახი” და „ყაზბეგი“.  
 

დაწყებულია  
 საბაჟო-გამშვები პუნქტის „ნინოწმინდა“ მშენებლობა 
 საბაჟო-გამშვები პუნქტის „ლაგოდეხი“ რეკონსტრუქია 
 გეზ „ფოთი“ სტაციონარული რენტგენოსკანერის მონტაჟი 
 სსიპ შემოსავლების სამსახურის საწყობის მშენებლობა 

 

განხორციელებული და მიმდინარე ინფრასტრუქტურული 
პროექტები  
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დამონტაჟებულია: 
 
 3 კომპლექტი CX100100TI ბარგის სკანერი საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე: 

,,სარფი“ - 2 ცალი  
,,ბათუმის პორტის“ სამგზავრო განყოფილებაში - 1 ცალი 

  2 კომპლექტი CX8065TI ბარგის სკანერი საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე: 
,,მტკვარი“ - 1 ცალი 
,,კარწახი“- 1 ცალი 

 5 კომპლექტი ადამიანის (BODY) BI2002 ტიპის სკანერი საბაჟო გამშვებ პუნქტებზე: 
,,სარფი“- 1 ცალი 
,,აეროპორტი“- 1 ცალი 
 ,,სადახლო“- 1 ცალი 
 ,,წითელი ხიდი“- 1 ცალი 
 ,,ყაზბეგი“- 1 ცალი 

შეძენილია ბარგის 4 რენტგენო სკანერი, რომელთაგან: 
 3 მათგანი - საბაჟო-გამშვები პუნქტი „თბილისის აეროპორტის“-თვის  
 1 მათგანი - საბაჟო გამშვები პუნქტი „ბათუმის აეროპორტის“-თვის. 
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განხორციელებული და მიმდინარე ინფრასტრუქტურული 
პროექტები  



 

 საბაჟო დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა საქართველოს საბაჟო 
ტერიტორიაზე შემოსული ნავთობის ბიტუმის კონტროლი. წითელ დერეფანში 
მოხვედრილი და შემდგომში სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასაქონლო 
ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგად 
შემდეგ შემთხვევებში დადგინდა, რომ იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში 
მოსაქცევად განზრახული ნავთობის ბიტუმი არ შეესაბამებოდა იმპორტიორის 
მიერ წარმოდგენილ ხარისხის სერტიფიკატში მითითებულ ნორმებს, რის 
შედეგადაც განხორციელდა შემოტანილი საქონლის ექსპორტიორ ქვეყანაში 
გაბრუნება: 
 
 2013 წელს, ექსპორტიორ ქვეყანაში გაბრუნდა 29 სატრანსპორტო საშუალებით 

შემოტანილი 401,761.60 აშშ დოლარის ღირებულების 606,590.00 კგ. ნავთობის ბიტუმი 

 2014 წელს, ექსპორტიორ ქვეყანაში გაბრუნდა 5 სატრანსპორტო საშუალებით 
შემოტანილი 65,811.69 აშშ დოლარის ღირებულების 116,070.00 კგ. ნავთობის ბიტუმი  

 2015 წლის 12 ოქტომბრამდე ექსპორტიორ ქვეყანაში გაბრუნდა 10 სატრანსპორტო 
საშუალებით შემოტანილი 89,348.00 აშშ დოლარის ღირებულების 255,280.00 კგ. 
ნავთობის ბიტუმი 

 
 

შემოსავლების სამსახურის მიერ საბაჟოზე განხორციელებული 
კონტროლი   

2015 წლის 12  ოქტომბრის ჩათვლით 
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ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევა 

საგადასახადო სამართალდარღვევა 

2012

2013

2014

2015

1271  

7349  

9676 

1166  

შემოსავლების სამსახურის მიერ საბაჟოზე გამოვლენილი 
სამართალდარღვევები  

(2015 წლის 10  ოქტომბრის მდგომარეობით) 
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იარაღი და საბრძოლო მასალა 

2012
2013
2014
2015

17  

151 

228 

148 

194 

13 

შემოსავლების სამსახურის მიერ საბაჟოზე გამოვლენილი 
სამართალდარღვევები  

(2015 წლის 10  ოქტომბრის მდგომარეობით) 
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შემოსავლების სამსახურის მიერ  ინტელექტუალურ საკუთრებასთან 
დაკავშირებული სასაზღვრო ღონისძიებების გატარების შესახებ  

სტატისტიკური მონაცემები 
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 2012 წლის განმავლობაში საქონლის შეჩერების  შესახებ გამოიცა 16 ბრძანება 
 13 შემთხვევაში საქონელი განადგურდა, 3 შემთხვევაში არ აღმოჩნდა 

კონტრაფაქცია 
 
 2013 წლის განმავლობაში საქონლის შეჩერების  შესახებ გამოიცა 50 ბრძანება 

 27 შემთხვევაში უფლების მფლობელსა და საქონლის მფლობელს შორის 
შედგა შეთანხმება საქონლის განადგურების თაობაზე 

 
 2014 წლის განმავლობაში საქონლის შეჩერების  შესახებ გამოიცა 43 ბრძანება 

 24 შემთხვევაში უფლების მფლობელსა და საქონლის მფლობელს შორის 
შედგა შეთანხმება საქონლის განადგურების თაობაზე 
 

 2015 წლის 12 ოქტომბრამდე საქონლის შეჩერების შესახებ გამოიცა 65 ბრძანება 
 42 შემთხვევაში უფლების მფლობელსა და საქონლის მფლობელს შორის 

შედგა შეთანხმება საქონლის განადგურების თაობაზე 
 

 
 



 

 სხვადასხვა სახის მცენარეული წარმოშობის პროდუქტების 96 
სასაქონლო პარტია დაექვემდებარა ფუმიგაციას, განადგურებას ან უკან 
გაბრუნებას; 
 

 
 სხვადასხვა სახის ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების 107  

სასაქონლო პარტია დაექვემდებარა უკან გაბრუნებას ან განადგურებას, 
ხოლო 2012 წლის ანალოგიურ პერიოდში გამოვლენილი იყო 3 
შემთხვევა. 
 
 

 

შემოსავლების სამსახურის მიერ საბაჟოზე განხორციელებული 
ფიტოსანიტარიული, ვეტერინარული და სანიტარიულ-საკარანტინო 

კონტროლი   
2015 წლის 10  ოქტომბრის ჩათვლით 
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 სანიტარიული, ფიტოსანიტარიული და ვეტერინარული კონტროლის 
სამმართველოს მიერ გაცემულია: 
 2749 ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული მცენარეული 

წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვა; 2260 ფიტოსანიტარიული 
სერტიფიკატი/ექსპორტის ფიტოსანიტარიული სერტიფიკატი; 

  562 ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული ცხოველური 
წარმოშობის პროდუქციის იმპორტის ნებართვა; 35 ვეტერინარული 
სერტიფიკატი;  

 263  გემის სანიტარიული კონტროლისაგან განთავისუფლების მოწმობა, 
506 ვაქცინაციის საერთაშორისო მოწმობა. 

 

 სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლის განხორციელებისას სასაზღვრო 
კონტროლის ზონაში პოლიომიელიტზე ვაქცინაციას დაექვემდებარა  რისკის 
ჯგუფის ქვეყნებიდან გადაადგილებული 506 პირი, ხოლო ებოლას ვირუსის 
რისკის ჯგუფის ქვეყნებიდან რეგისტრირებულია 100 პირი, რომლებიც 
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული 
ცენტრის მიერ დაექვემდებარნენ ეპიდემიოლოგიურ მეთვალყურეობას. 
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შემოსავლების სამსახურის მიერ საბაჟოზე 
განხორციელებული ფიტოსანიტარიული, ვეტერინარული 

და სანიტარიულ-საკარანტინო კონტროლი   
2015 წლის 10  ოქტომბრის ჩათვლით 
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დასრულებული შემოწმებები გასვლითი შემოწმება კამერალური შემოწმება 

7 918 

2 592 

5 326 

 შემოსავლების სამსახურის მიერ დასრულებული 
საგადასახადო შემოწმებები     

(2013 წლის 01 იანვრიდან 2015 წლის 10  ოქტომბრამდე) 

1 556 139 581 ლ.  

 1 043 589 309 ლ. 

 512 550 272 ლ. 
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0
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4,000

6,000
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10,873 10,773 

3,804 

დაკმაყოფილდა 
(სრულად, 
ნაწილობრივ) 

არ 
დაკმაყოფილდა 

განუხილველად 
დარჩა 

42% 
 

15% 
 

შემოსავლების სამსახურის დავების დეპარტამენტის მიერ  
2013 -2015 წლების (1ოქტომბრის) მდგომარეობით განხილული 

საჩივრების ანალიზი 25,450  საჩივარი 

43% 
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2,100 

279 

დაკმაყოფილდა 
(სრულად, 
ნაწილობრივ) 

არ 
დაკმაყოფილდა 

განუხილველად 
დარჩა 

 
 
 
25% 
  

 
 
3% 
 

შემოსავლების სამსახურის მედიაციის საბჭოს მიერ  
2013 –2015 წლების (1 ოქტომბრის) მდგომარეობით განხილული 

საჩივრების ანალიზი 8,333 საჩივარი 

72% 
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სასამართლო დავების მიერ სასამართლოში წარმოებული 
საქმეების სტატისტიკა 2013-2015 წლების (1 ოქტომბრის) 

მდგომარეობით 
სულ : 3637 წწწწწ 
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მოგება წაგება ნაწილობრივ მიმდინარე (ჯერ არ არის შედეგი) 
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116,534,731 
94,118,729 

323,643,609 

ბიუჯეტში 
გადასახდელი 
ჯამური თანხა 

ბიუჯეტში 
ფაქტიურად 
გადახდილი 
თანხა 

შემცირებას 
დაექვემდებარება 
ჯარიმა/საურავის 
თანხა 

ლარი 

საგადასახადო შეთანხმებების გაფორმების სტატისტიკა  
2013-2015 წლების (08.10.2015წ.) მონაცემებით    

(1503 გადამხდელი) 
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საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა 

 
 

 2015  წლის 9 ოქტომბრის მდგომარეობით  საგადასახადო კოდექსის 
309-ე მუხლის 37-ე  მიხედვით  18 031 გადასახადის გადამხდელს 
ჩამოეწერა საგადასახადო დავალიანება ჯამში1 000 659 985 ლარი, 
მათ შორის:   
 ა) ნაწილით - 10 350 გადამხდელს  991 089 119 ლარი,  
 ბ) ნაწილით - 623 გადამხდელს 4 470 769 ლარი,  
 გ) ნაწილით - 7 058 გადამხდელს 5 100 096 ლარი. 
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სტატისტიკა 
2013-2015  წლებში დაბრუნებული ზედმეტად გადახდილი თანხების შესახებ   

(ათას ლარებში)    
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2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი 

86,301 111,592 69,179 

280 143 
2,228 

440 702 822 

დღგ მოგება  საშემოსავლო 



2014-2015 წლებში დაუბეგრავი მინიმუმის სახით დაბრუნებული 
თანხების სტატისტიკა 

(ათასი ლარი) 
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128,354 

126,085 

სულ 2014-2015 წლებში დაბრუნებულია 254,4 მლნ დაუბეგრავი 
მინიმუმის სახით 

(ათასი ლარი) 

2014წელი 

2015 წელი 



შემოსავლების სამსახურის მიერ გამოცემული წინასწარი 
გადაწყვეტილებების სტატისტიკა  

(2012 წილიდან 2015 წლის 10 ოქტომბრის მდგომარეობით) 

2012 2013 2014  2015 10 ოქტომბრამდე   

შემოსული 60 48 56 53

გამოცემული 55 36 42 42

უარი 11 12 11 8
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11 12 11 
8 
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შემოსავლების სამსახურის მიერ მომზადებული სიტუაციური 
სახელმძღვანელოები 

 საქართველოს საგადასახადო კოდექსის განმარტებების მომზადებისა და 
საგადასახადო კანონმდებლობის ცალკეული ნორმების გამოყენების თაობაზე 
სიტუაციური სახელმძღვანელოების შემუშავების  მიზნით შექმნილია 
„საკოორდინაციო საბჭო“ 

საკოორდინაციო  
საბჭო  

საბჭოს თავჯდომარე  

შემოსავლების 
სამსახურის უფროსი   

საბჭოს წევრები  

შემოსავლების 
სამსახურის 

თანამშრომლები 

 საკოორდინაციო საბჭოს საქმიანობაში საგადასახადო ექსპერტის სტატუსით 
მონაწილეობას იღებენ  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 
თანამშრომლები და „კერძო სექტორი“ : ბიზნესის წარმომადგენლები, 
ომბუდსმენი, ალტერნატიული აუდიტი, დამოუკიდებელი ექსპერტები და სხვა.. 
 

 საკოორდინაციო საბჭომ მუშაობა განაახლა 2015 წლის  მარტიდან 



 2015 წლის მარტიდან დღევანდელი მდომარეობით სიტუაციური 
სახელმძღვანელოები: 

 დამტკიცებულია 25 
 უარი ეთქვა დამტკიცებაზე 5 
 ძალადაკარგულად გამოსაცხადებელია 2 
 ძალადაკარგულად გამოცხადდა 3 
 გამოიცა ახალი რედაქციით 6 
 სულ განხილული იქნა 41  
  

დამტკიცდა 

უარი დამტკიცებაზე 

ძალადაკარგულად 
გამოსაცხადებელი 

ძალადაკარგულად 
გამოცხადდა 

გამოიცა ახალი რედაქციით 

შემოსავლების სამსახურის მიერ მომზადებული სიტუაციური 
სახელმძღვანელოები 



 3 წლის განმავლობაში საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რესტრუქტურიზაციის 
საკითხის შემსწავლელმა კომისიის მუშაობის ფარგლებში: 
 
 5 ბიზნეს ერთეულს  დაუკმაყოფილდა თხოვნა სესხის დაფარვის გრაფიკში შეტანის 

თაობაზე,  
 

 20 შემთხვევაში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება სასესხო დავალიანების 
რესტრუქტურიზაციის თაობაზე მთავრობისთვის დადებითი რეკომენდაციის გაცემის 
შესახებ 
 

 16 შემთხვევაში მიღებული იქნა გადაწყვეტილება საგადასახადო ვალიანების 
რესტრუქტურიზაციის თაობაზე მთავრობისთვის დადებითი რეკომენდაციის გაცემის 
შესახებ. 

 
 შემუშავებულ პროექტი „საგადასახადო და სასესხო დავალიანების რესტრუქტურიზაციის 

შესახებ“ კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე, რომელიც დამტკიცებულ იქნა საქართველოს 
პარლამენტის მიერ. აღნიშნული კანონით გადასახადის გადამხდელებისთვის და 
სახელმწიფოსგან სესხის მიმღებთათვის გაუმჯობესდა რესტრუქტურიზაციის პირობები, ხოლო 
სახელმწიფოსთვის - მის მიმართ არსებული ვალდებულებების ამოღების შესაძლებლობები 

საგადასახადო და სასესხო დავალიანებების რესტრუქტურიზაცია 
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ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის საბჭოში  
დასრულებული საჩივრების ანალიზი 

67 

44% 

39% 

17% 

საჩივრების დაკმაყოფილების კოეფიციენტი 
საჩივრების რაოდენობის მიხედვით 

სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა 

არ დაკმაყოფილდა 

განუხილველი დარჩა 

 
 
 
01.10.2012 – 01.10.2015 პერიოდში საბჭომ წარმოება დაასრულა 4231 საჩივარზე. მიღებული გადაწყვეტილებებით 
მომჩივანთა მოთხოვნა 1875 შემთხვევაში სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა, 1645 მომჩივანს უარი ეთქვა, ხოლო 
711 შემთხვევაში საჩივარი განუხილველი დარჩა მომჩივნის მიერ სხვადასხვა პროცედურული მოთხოვნის დარღვევის ან 
დავის შეწყვეტის გამო 



ფინანსთა სამინისტროს დავების განხილვის საბჭოში  
დასრულებული საჩივრების ანალიზი 

68 

 
 
01.10.2012 – 01.10.2015 პერიოდში საბჭოს მიერ დასრულებული საჩივრების მიხედვით გასაჩივრებულმა დარიცხულმა 
თანხამ შეადგინა 1 194 მილიონი ლარი, აქედან  სრულად და ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა საჩივრები თანხით 559 მლნ 
ლარზე, არ დაკმაყოფილდა 454 მლნ ლარის, ხოლო 179 მლნ ლარის დარჩა განუხილველი 
 

47% 

38% 

15% 

საჩივრების დაკმაყოფილების კოეფიციენტი 
დარიცხული თანხების მიხედვით 

სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა 

არ დაკმაყოფილდა 

განუხილველი დარჩა 



ფინანსტა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ გამოვლენილი 
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წინასწარი გამოძიების დაწყება 
კორუფციული და სამოხელეო დანაშაული 
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332 მუხლით (სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება) 
333 მუხლით (სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება) 
337  მუხლით (სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობა) 
338  მუხლით (ქრთამის აღება) 
341 მუხლით (სამსახურებრივი სიყალბე) 
342 მუხლით (სამსახურებრივი გულგრილობა) 

სისხლისსამართლებრივი დევნა 
კორუფციული და სამოხელეო დანაშაული 

Presenter
Presentation Notes
2015 წლის იანვარ-სექტემბერში კორუფციული და სამოხელეო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის ხაზით გამოვლენილი იქნა 71 დანაშაულებრივი ფაქტი, კერძოდ: სსკ-ის 332-ე მუხლით (სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება) - 3, სსკ-ის 338-ე მუხლით (ქრთამის აღება) - 56, სსკ-ის 341-ე მუხლით (სამსახურებრივი სიყალბე) - 5, სსკ-ის   342-ე მუხლით (სამსახურებრივი გულგრილობა) - 7, ხოლო სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 58 პირის მიმართ.



2013 - 2015 წლებში ვებგვერდის www.eauction.ge მომხმარებელთა მომსახურების გაუმჯობესების 
მიზნით დანერგილი სერვისები: 
 

 ვებგვერდის www.eauction.ge-ს განახლებული დიზაინი 

 ქონების შეძენა ონლაინ განვადების მეშვეობით 

 eMoney-ს ელექტრონული საფულე 

 მომხმარებელთა ონლაინ კონსულტაცია 

 ე.წ. „Buy it Now“ - ერთჯერადი გადახდის მეშვეობით აუქციონზე ქონების შეძენის 
შესაძლებლობა 

 ორგანზომილებიანი QR კოდები თითოეულ ლოტზე 

 უსაფრთხოების მექანიზმების გაუმჯობესება     

 სიახლეების გამოწერის სერვისი 

 გადახდის სისტემასა და აუქციონების მიმდინარეობასთან ინტეგრირებული მოკლე 
ტექსტური შეტყობინებების სერვისი 

 აუქციონის სახელმძღვანელოსა და მომხმარებელთა გამოკითხვის გვერდები 

 „ლიბერთი ბანკი“-ს, „თიბისი ბანკი“-სა და „ქართუ ბანკი“-ს საგადახდო სისტემები 
აუქციონის პორტალზე 

 

 

 
 
 
 

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 
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სსიპ ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო 

 
2013-2015 (9 თვე) წლებში მომსახურების სააგენტოს კუთვნილი სავაჭრო ობიექტებიდან მიღებულმა 
შემოსავალმა შეადგინა 4 239 043  ლარი. 
 
2013-2015 (9 თვე) წლებში სააგენტოს მიერ სახელმწიფო საკუთრებაში მიქცეული და განსაკარგავად 
გადაცემული ქონების რეალიზაციის შედეგად შემოსავალმა შეადგინა 14 287 988 ლარი  
 
მათ შორის : 
 

 ინტერნეტაუქციონებიდან - 10 048 945 ლარი 
 სავაჭრო ობიექტებიდან  - 4 239 043 ლარი  

 
 
2013-2015 (9 თვე)  წლებში უსასყიდლოდ გადაცემული ქონების ღირებულებამ, რომლის შედეგად 
დაიზოგა საბიუჯეტო სახსრები, შეადგინა 5 708 804 ლარი 

 
2013-2015 (9 თვე) წლებში მომსახურების სააგენტოს მიერ პორტალ www.eauction.ge-ს მეშვეობით 
ფიზიკური/იურიდიული პირებისათვის გაწეული მომსახურების საერთო თანხამ შეადგინა 769 805 
ლარი. 
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სსიპ ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს 
პორტალის www.eauction.ge-ს ბრუნვა 

(ლარი) 
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180000000.00
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2013 წელი 2014 წელი 2015 წელი                                                           
(10 ოქტომბრის 
მდგომარეობით) 

163 546 496 

 179 517 109 
 181 613 441 



სსიპ ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს 
პორტალის www.eauction.ge-ს ბრუნვა 

(აშშ დოლარი) 
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45 512 673 



ვებგვერდზე www.eauction.ge რეგისტრირებულ 
მომხმარებელთა ზრდის დინამიკა 
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პორტალზე სარეალიზაციოდ გამოტანილი ლოტების 
საერთო რაოდენობა 
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2013 წლის 31 დეკ. 2014 წელი 31 დეკ. 2015 წელი                                                                             
(10 ოქტომბრის 
მდგომარეობით) 

 108,770 

 178,795 

 225,186 



პორტალის მეშვეობით რეალიზებული ლოტების საერთო 
რაოდენობა 
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37,652 

51,164 
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 2013-2015 წლებში 40-მდე სხვადასხვა თემისა და მოდულის ფარგლებში  
გადამზადდა 7 200-მდე ადამიანი, მათ შორის: 

 

 ფინანსთა სამინისტროს სისტემის 1 434 თანამშრომელი 
 

 ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების 1 705 თანამშრომელი 
 

 ფინანსთა სამინისტროს მიერ ინიცირებული ინოვაციური პროექტებისა და რეფორმების 
თემატიკაზე სხვადასხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციიდან 2 241 თანამშრომელი 
 

 სამინისტროს მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო და პროცედურული სიახლეების 
თემატიკაზე ბიზნეს-სექტორის  1 000-მდე წარმომადგენელი 
 

 სხვადასხვა უმაღლესი დაწესებულებისა და ახალგაზრდული ორგანიზაციების 200-მდე 
სტუდენტი 

 
 

 
აკადემიის ტესტირების ელექტრონული სისტემის გამოყენებით განხორციელდა დასაქმების 
მსურველთა შერჩევისა და საჯარო მოხელეთა კონკურსი/ატესტაცია 5 812 პირისთვის 

 

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის საგანმანათლებლო 
პროექტები 
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აკადემია აქტიურად თანამშრომლობს სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციასთან და უწყებასთან:  
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება, აშშ-ის საელჩო, აშშ-ის განვითარების სააგენტო, 
საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, ნიდერლანდების სამეფოს ფინანსთა სამინისტრო, გაეროს განვითარების 
პროგრამის საზღვრის ერთიანი მართვის პროექტი, ევროკავშირი, ფინეთის საჯარო მმართველობის ინსტიტუტი, 
ესტონეთის უსაფრთხოების მეცნიერებათა აკადემიის საჯარო სამსახურის განვითარებისა და ტრენინგების ცენტრი, 
ლუის ბერგერი, გაეროს განვითარების პროგრამა, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ა.შ. 
 
 IMF-თან ერთობლივი ყოველწლიური სასწავლო კურსების ფარგლებში აკადემიაში განხორციელდა შვიდი 

რეგიონალური კურსი, პროგრამა დაასრულა 159-მა მსმენელმა (წლის ბოლომდე განხორციელდება კიდევ 2). 
 

 ნიდერლანდების სამეფოს ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად საბიუჯეტო/საფინანსო თემებზე განხორციელდა 10 
ტრენინგი და გადამზადდა 149 მსმენელი 
 

 გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან ერთად გადამზადდა საქართველოს 
აღმასრულებელი ხელისუფლების 278 შიდა აუდიტორი და 459 ფინანსისტი. 
 

 აშშ-ის საელჩოს მხარდაჭერით გადამზადდა 110 მსმენელი ლიდერობისა და მართვის უნარების გაუმჯობესების 
მიზნით.  

 
აკადემია ქართველი სპეციალისტების მიერ მომზადებულ სასწავლო კურსებს სთავაზობს  უცხოელ მსმენელებსაც:  

 აკადემიას სასწავლო ვიზიტით ეწვია უცხოელი კოლეგებით დაკომპლექტებული 4  ჯგუფი.  
 
 2015 წელს გაიმართა რეგიონალური საერთაშორისო კონფერენცია საბიუჯეტო და ფისკალურ საკითხებზე, 

რომელშიც მონაწილეობას იღებდა 8 ქვეყნის 60-მდე წარმომადგენელი.  
 

 

სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის საგანმანათლებლო 
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ელექტრონული სწავლება 
 
სწავლების ხელმისაწვდომისა და 
მოქნილობის გაზრდის მიზნით, აკადემიაში 
დაინერგა ელექტრონული სწავლების 
პროგრამა მუდლის პლატფორმაზე 
დაყრდნობით. პირველ ეტაპზე 
შემუშავებული სამი ელექტრონული 
კურსი უკვე გავრცელებულია ფინანსთა 
სამინისტროს სისტემის თანამშრომლებს 
შორის.   
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აკადემიის კატალოგი და კალენდარი 
შემუშავდა და გამოიცა აკადემიის კატალოგი, სადაც 
მოცემულია სასწავლო პროგრამების დეტალური 
აღწერა.  აგრეთვე, გაიწერა აკადემიის მიერ დაგეგმილი 
კურსების 2015 წლის კალენდარი ფიქსირებული 
თარიღებითა და ღირებულებით. ამგვარად, 
ორგანიზაციები და დაინტერესებული პირები წინასწარ 
შეძლებენ დაგეგმონ თავიანთი დრო, რომელსაც 
დაუთმობენ სწავლებას. რა თქმა უნდა, აკადემია 
კვლავაც მაქსიმალურად დააკმაყოფილებს იმ 
ორგანიზაციების საჭიროებებს, რომელთაგან იქნება 
მოთხოვნა კონკრეტულ (ნებისმიერი თემატიკის) 
კურსებსა და მათი განხორციელების პერიოდებზე. 
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მობილური ტელეფონის აპლიკაცია 
აკადემიის პოპულარიზაციის, ცნობადობის გაზრდის 
და მომხმარებელთა ლოიალობის შენარჩუნების 
მიზნით, აკადემიამ შეიმუშავა მობილური ტელეფონის 
აპლიკაცია, რომელიც არსებულ და პოტენციურ 
მსმენელებს გააცნობს აკადემიის მიერ შეთავაზებულ 
სერვისებს. მომხმარებელს შეეძლება აკადემიის მიერ 
წარმოდგენილი სასწავლო პროგრამებისა და 
ტრენინგ-კურსების  მოძიება, დარეგისტრირება და 
კონტროლი  საკუთარი მობილურის მეშვეობით. 



ბიბლიოთეკა 
 

აკადემიის ბიბლიოთეკაში წარმოდგენილია 
კარგად შერჩეული და იშვიათი წიგნები 
ფინანსების, ბიუჯეტირების, მენეჯმენტის და 
სხვა შესაბამისი მიმართულებებით.  
აკადემიის ბიბლოთეკა HICD PLUS-ის 
ხელშეწყობით ჩაერთო „ევერგრინის“ 
ონლაინ ელექტრონული ბიბლითეკის 
საერთაშორისო სისტემაში, რაც 
უზრუნველყოფს ბიბლიოთეკის სრულ 
ავტომატიზირებულ მართვას. 
დაინტერესებულ პირებს საშუალება აქვთ 
მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან 
აკადემიის ბაზაში მოიძიონ და დაჯავშნონ 
მათთვის სასურველი წიგნი. 
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მიღწევები სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის 
კუთხით 

სახელმწიფო შიდა 
ფინანსური 

კონტროლის 
მდგრადი და ეტაპობრივი 

განვითარება 

2013-2015 წლები 

შიდა აუდიტი: 
გაიზარდა შიდა 

აუდიტორთა კომპეტენცია 
და არსებული 

მეთოდები/მიდგომები 

 

ფინანსური მართვა 
და კონტროლი: 

შეფასდა და ჩამოყალიბდა 
დანერგვის ეტაპობრივი 

პოლიტიკა 

ჰარმონიზაციის 
ცენტრი: 

დაიხვეწა სტრუქტურა 
და გაძლიერდა 
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მიღწევები სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის 
კუთხით 

შიდა აუდიტი:  
გაიზარდა შიდა აუდიტორთა კომპეტენცია და დაიხვეწა არსებული მეთოდები/მიდგომები 

 ტრეინინგები და პროფესიონალური ზრდა 

 2012 წლიდან დღემდე ცენტრალური ხელისუფლების 165-მა შიდა აუდიტორმა გაიარა ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის 
ბაზაზე აუცილებელი კურსი შიდა აუდიტის საფუძვლებში. 2015 წელს საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 
კოორდინაციით აღნიშნული კურსი ასევე,140-მდე ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის შიდა აუდიტორს 
ჩაუტარდათ; 

 შიდა აუდიტორებმა გაიარეს გაძლიერებული კურსი სხვადასხვა მიმართულებებით: შიდა აუდიტის ეტაპები; სისტემური, 
ეფექტიანობის და ინფორმაციული ტექნოლოგიების აუდიტი; რისკის შეფასება; კორუფციისა და თაღლითობის პრევენცია; 
ადამიანური რესურსების, შესყიდვების, ინფორმაციის მართვისა და კორპორაციული მართვის აუდიტი და სხვა; 
განხორციელდა სპეციალური კურსი შიდა აუდიტის უფროსებისათვის 

 21 პრაქტიკოსი შიდა აუდიტორი გადამზადდა, როგორც ტრენერი. აქედან 6 მოქმედი ტრენერია. შესაბამისად, ტრენერთა 
ადგილობრივი ბაზის მეშვეობით მიღწეულია ტრენინგების მიწოდების უწყვეტობა; 

 თეორიის პრაქტიკაში დანერგვის ხელშეწყობა 

 სტრატეგიული და წლიური დაგეგმვისთვის აუცილებელი რისკის შეფასების სისტემა დაინერგა 3 სამინისტროში. 
მიდგომების გაზიარების შედეგად მასიურად ხორციელდება აღნიშნული მიდგომის გამოყენება სამინისტროებში  

 6 სხვადასხვა სამინისტროში პილოტურ რეჟიმში განხორციელდა 5 სისტემური აუდიტი, 1 ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
აუდიტი, 1 შესაბამისობა/ფინანსური აუდიტი და 2015 წლის ბოლომდე განხორციელდება დამატებით 2 ეფექტიანობის და 
ერთი ფინანსური აუდიტი.  

 მეთოდოლოგიისა და სახელმძღვანელო აქტების დახვეწა 

 დაიხვეწა და შემუშავდა შიდა აუდიტის მეთოდოლოგია და სისტემური აუდიტის სახელმძღვანელო, დაეგზავნა ყველა 
დაინტერესებულ მხარეს. ასევე, შემუშავდა შიდა აუდიტის დებულებისა და წლიური ანგარიშის შაბლონი და სხვა 
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მიღწევები სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის 
კუთხით 

ფინანსური მართვა და 
კონტროლი: 

შეფასდა და ჩამოყალიბდა დანერგვის 
ეტაპობრივი პოლიტიკა 

 2013 წელს სამ სამინისტროში (სქართველოს 
ფინანსთა, თავდაცვისა და იუსტიციის 
სამინისტროები) განხორციელდა ფინანსური 
მართვის და კონტროლის სისტემის შეფასება. 
ექსპერტებმა დადებითად შეაფასეს არსებული 
შიდა კონტროლის სისტემა, თუმცა გამოიყო 
გაუმჯობესების საჭიროებები. 

 2014-2015 წლებში დამატებით განხორციელდა 
OECD/SIGMA-ს მხარდაჭერით ხარვეზების 
ანალიზი და შემუშავდა სისტემის დანერგვის 
ეტაპობრივი ინსტრუქცია; 

 შემუშავებული სამ ეტაპიანი ფინანსური მართვისა 
და კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბების წესისა 
და პროცედურების შესახებ ინსტრუქცია, რომლის 
მიხედვითაც, შერჩეულ 4 საპილოტე 
სამინისტროში, მიმდინარეობს ინსტრუქციით 
გათვალისწინებული პირველი ეტაპის დანერგვა.  
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 საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 
სტრუქტურულ ერთეულად - სახელმწიფო შიდა 
კონტროლის დეპარტამენტად ჩამოყალიბდა 
ჰარმონიზაციის ცენტრის სამდივნო, რომელიც 
„სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის 
შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების 
შემდგომ სრულად დაეკისრება ჰარმონიზაციის 
ცენტრის ფუნქცია; 

 განხორციელდა საშტატო ერთეულის დამატება.  

ჰარმონიზაციის ცენტრი: 
დაიხვეწა სტრუქტურა და გაძლიერდა 



 განხორციელდა სამუშაოს ანალიზი და 274 თანამდებობაზე განისაზღვრა სამუშაოს 
აღწერილობა 

 ორჯერ ჩატარდა თანამშრომელთა მოტივაციისა და კმაყოფილების კვლევა, შესაბამისი 
რეკომენდაციები წარედგინა სამინისტროს ხელმძღვანელობას და განხორციელდა 
არაერთი ღონისძიება თანამშრომელთა მოტივაციის ასამაღლებლად   

 ახალი თანამშრომლებისა და სამინისტროს ცენტრალური აპარატის პრაქტიკანტებისთვის 
შემუშავდა საორიენტაციო პროგრამა 

 შემუშავდა და დამტკიცდა საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომელთა ეთიკის 
კოდექსი 

 შემუშავდა გამოსაცდელი ვადით დანიშნულ საჯარო მოსამსახურეთა ადაპტაციის გეგმა 
 სამინისტროს საქმიანი პროცესების სტანდარტიზების მიზნით აღიწერა ბიზნეს პროცესები, 

სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახურის დახმარებით შეიქმნა პორტალი, რომელზეც 
მიმდინარეობს ცენტრალური აპარატის სტრუქტურული ქვედანაყოფების 
სტანდარტიზებული პროცესების შესახებ ინფორმაციის განთავსება 

 სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში პრაქტიკის პროცესის ეფექტიანობის გაზრდის 
მიზნით, დაიხვეწა პრაქტიკანტთა მიღების წესი და შეიქმნა პრაქტიკის გავლის პროცესის 
მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმი 

 ტრეინინგების ეფექტიანობის გაუმჯობესების მიზნით, შეიქმნა სამინისტროს ცენტრალური 
აპარატის თანამშრომელთა მიერ სასწავლო პროგრამებში მონაწილეობის შემდომ 
კოლეგებისათვის შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების გაზიარების მექანიზმი 
 
 
 

ადამიანური რესურსების მართვა (2013-2015 წლები) 
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ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში  
 
 კონკურსის წესით დაინიშნა 2588  თანამშრომელი 
 
 სტაჟირება გაიარა 1583   სტაჟიორმა 
 
 პრაქტიკა გაიარა 1358  პრაქტიკანტმა 

კონკურსი, სტაჟირება და პრაქტიკა ფინანსთა სამინისტროში 
2013 - 2015 წლები 
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საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მუშაობის გამჭვირვალობის, მართვის პროცესში 
საზოგადოების  აქტიური ჩართულობის და მათთან მუდმივი დიალოგის 

უზრუნველსაყოფად: 
 

 მიმდინარეობს მუდმივი კომუნიკაცია ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან - 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობს ბიზნეს საზოგადოება. გასული 3 წლის 
განმავლობაში სხვადასხვა ფორმატში ბიზნეს სექტორთან გაიმართა 30-ზე მეტი საჯარო 
შეხვედრა  
 

 საგადასახადო კოდექსში ლიბერალიზაციის მიმართულებით განხორციელებული ცვლილებების 
გაცნობის მიზნით შედგა შეხვედრები სამიზნე ჯგუფებთან  
 

 ფუნქციონირებს ფინანსთა მინისტრის მრჩეველთა საბჭო, რომლის შემადგენლობაში  შედიან 
დამოუკიდებელი ექსპერტები, დარგის სპეციალისტები, არასამთავრობო სექტორისა 
დასამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები         
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 სხვადასხვა ფორმატში იმართება შეხვედრები მედიის წარმომადგენლებთან  

 
 ეწყობა ტრადიციული მედია ტურები. აღნიშნულ ფორმატი ჟურნალისტებს საშუალებას აძლევს  

ადგილზე გაეცნონ საბაჟო-გამშვებ პუნქტების, გაფორმების ეკონომიკური ზონებისა და 
მომსახურების სერვის-ცენტრების მუშაობას. მსგავსი მედია ტური უკვე მოეწყო „სარფის“, 
„წითელი ხიდის“ და „ყაზბეგის“, საბაჟო-გამშვებ პუნქტებზე, ასევე გაფორმების ეკონომიკურ 
ზონებში „თბილისი“,  „ბათუმი“ . მომსახურების დეპარტამენტის ქუთაისის სერვის-ცენტრში. 
 

 დონორთა მხარდაჭერით ფინანსთა სამინისტრომ მედიის წარმომადგენლებისთვის გაიმართა 
სემინარი, რომელზეც ჟურნალისტები გაეცნენ სამინისტროში განხორციელებულ და მიმდინარე 
რეფორმებს  
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 2013 წლის მარტიდან დაწესებულია ფინანსთა მინისტრთან მოქალაქეთა მიღების დღე 
 

 განახლდა ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდი, რომელზეც ხელმისაწვდომია  
სამინისტროს საქმიანობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია 
 

 მოქმედებს ფინანსთა სამინისტროს საზოგადოებრივი მისაღები. ამოქმედების დღიდან  
მოქალაქეთა მისაღები მოემსახურა  5000-მდე მოქალაქეს 

 მოქალაქეებს გაეწიათ კონსულტაცია შემდეგ საკითხებზე: 
• სამინისტროს ცენტრალური აპარატის, მის დაქვემდებარებაში მყოფი საქვეუწყებო დაწესებულებებისა და 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირების კომპეტენცია, მათი საქმიანობის პრინციპები და ხელმისაწვდომი 
სერვისები; 

• დავის წარმოება ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში; 
• საგადასახადო დავალიანების ადმინისტრირება; 
• დავალიანების უზრუნველყოფის ღონისძიებები; 
• აქტუალური ცვლილებები საგადასახადო და საბაჟო კანონმდებლობაში; 
• სახელმწიფოს ფინანსური ვალდებულებების შესრულების მდგომარეობა; 
• კომპეტენციისამებრ გადამისამართება შესაბამის სახელმწიფო დაწესებულებაში და არსებული სერვისების 

განმარტება. 
  
 მზადდება ელექტრონული ბიულეტენი სამინისტროში მიმდინარე პროცესების შესახებ 
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 გაფორმებულია თანამშრომლობის შესახებ მემორანდუმი მიხეილ იაშვილის სახელობის ბავშვთა 

ცენტრალურ საავადმყოფოსთან არსებულ „სისხლის ბანკთან“ და სამინისტროს ყველა უწყების 

თანამშრომელი პერმანენტულად მონაწილეობს სისხლის უანგარო  დონაციის  პროცესში  

 ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომლები აქტიურად არიან ჩართულები სოლიდარობის აქციაში, 

3000-მდე თანამშრომლისგან სოლიდარობის ფონდში ყოველთვიურად ირიცხება 9121 ლარი 

 აღსანიშნავია, რომ ფინანსთა სამინისტრომ სოლიდარობის ფონდის განსაკუთრებული 

მხარდაჭერისათვის ჯილდო მიიღო.  

 აღსანიშნავია, რომ ფონდის საქმიანობის განსაკუთრებული ხელშეწყობის კუთხით ფინანსთა 

სამინისტრო 3 სახელმწიფო უწყებას შორის მოხვდა.   
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 ამოქმედებულია საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებები საქველმოქმედო საქმიანობის 

მხარდაჭერის მიზნით 

 

 ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსთან ერთად პერმანენტულად ტარდება 

საქველმოქმედო აქციები მოხუცებულთათვის, მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის, უნარშეზღუდული 

და მიუსაფარი ბავშვებისათვის. (დახმარება გაეწიათ ფონდ „კარიტასს“, საქველმოქმედო ფონდ „ჩემ 

სახლს“, ბავშვთა ტრანზიტულ ცენტრ „ბეღურებს“, დღის ცენტრ „იმედს“ და სარეაბილიტაციო 

ცენტრ „ცისარტყელას“)  
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 გაფორმებულია თანამშრომლობის მემორანდუმები ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, კავკასიის უნივერსიტეტთან, ღია უნივერსიტეტთან 

• (გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში ფინანსთა სამინისტრომ ვალდებულება აიღო ეკონომიკისა და 

ბიზნესის, აგრეთვე იურიდიული ფაკულტეტების სტუდენტებმა სტაჟირება და სასწავლო პრაქტიკა გაიარონ 

სამინისტროში) 

• სხვადახვა უმაღლესი სასწავლებლებიდან ფინანსთა სამინისტროს ცენტრალურ აპარატში 2014-2015 წლებში სტაჟირება 

გაიარა 45 ახალგაზრდამ, ხოლო სასწავლო პრაქტიკა - თსუ-დან 2013-2015 წლებში 242 სტუდენტმა)   

 ფინანსთა სამინისტრო არის საქართველოში ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტის 

ერთ-ერთი დამფუძნებელი. მნიშვნელოვანია, რომ წელს აღნიშნული უნივერსიტეტის სამაგისტრო 

პროგრამას „საჯარო მმართველობა“, საერთაშორისო აკრედიტაცია მიენიჭა (უნივერსიტეტის 

დამფუძნებელთა შორის არიან ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და 

გერმანიის ქ. შპაიერის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი) 

 გაიმართა საქართველოს ფინანსთა მინისტრის, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის ნოდარ ხადურის საჯარო ლექციათა კურსი 

უნივერსიტეტებში (საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ 

უნივერსიტეტში, თსუ-ში, კავკასიის უნივერსიტეტში, ღია უნივერსიტეტში, თბილისის ეკონომიკის 

საერთაშორისო სკოლაში)   
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