
მრავალმხრივი კონვენციისა და  

საქართველოსა და ლიტვის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი 

დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ 

შეთანხმების 

სინთეზირებული ტექსტი 

 

 

წინამდებარე დოკუმენტი საქართველოსა და ლიტვის კომპეტენტური უწყებების მიერ 

ერთობლივად იქნა მომზადებული და წარმოადგენს მრავალმხრივი კონვენციის 

საფუძველზე განხორციელებული ცვლილებების ერთობლივ ინტერპრეტაციას.  

 

 

ზოგადი განმარტება სინთეზირებული ტექსტის თაობაზე 

 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სინთეზირებულ ტექსტს საქართველოსა და 

ლიტვის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის 

თავიდან აცილების და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ 2003 წლის 

11 სექტემბერს ხელმოწერილი შეთანხმების („შეთანხმება“) გამოყენების მიზნით, 

საქართველოს და ლიტვის მიერ დასაბეგრი ბაზის შემცირებისა და მოგების გადატანის 

აღკვეთის მიზნით 2017 წლის 7 ივნისს ხელმოწერილ საგადასახადო 

ხელშეკრულებასთან  დაკავშირებული ღონისძიებების დანერგვის შესახებ 

მრავალმხრივი კონვენციის (შემდგომში - “მრავალმხრივი კონვენცია“) საფუძველზე 

განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად. 

 

წინამდებარე დოკუმენტი მომზადებულ იქნა 2019 წლის 29 მარტს მრავალმხრივი 

კონვენციის რატიფიცირების შესახებ დოკუმენტის დეპონირებისას საქართველოს 

მიერ წარდგენილი პოზიციისა და 2018 წლის 11 სექტემბერს მრავალმხრივი 

კონვენციის რატიფიცირების შესახებ დოკუმენტის დეპონირებისას ლიტვის მიერ 

წარდგენილი პოზიციის საფუძველზე. მრავალმხრივი კონვენციის აღნიშნული 

პოზიციები ექვემდებარება ცვლილებებს მრავალმხრივი კონვენციის შესაბამისად. 

მრავალმხრივი კონვენციის პოზიციების ცვლილებებმა, შესაძლოა, გამოიწვიოს 

მრავალმხრივი კონვენციის მოქმედების ცვლილება შეთანხმებასთან მიმართებით.  

 

შეთანხმების და მრავალმხრივი კონვენციის ავთენტურ სამართლებრივ ტექსტებს 

გააჩნია უპირატესი ძალა და ინარჩუნებს მოქმედი სამართლებრივი ტექსტების 

სტატუსს. 

 

წინამდებარე დოკუმენტში მრავალმხრივი კონვენციის დებულებები, რომლებიც 

მოქმედებს შეთანხმების დებულებათა მიმართ, ასახულია გრაფებში შეთანხმების 

შესაბამისი დებულებების კონტექსტიდან გამომდინარე. გრაფები, რომლებიც ასახავს 

მრავალმხრივი კონვენციის დებულებებს, როგორც წესი, განლაგებულია ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) 2017 წლის სამოდელო 

საგადასახადო შეთანხმების დებულებათა თანმიმდევრობის შესაბამისად. 

 



მრავალმხრივი კონვენციის დებულებების ტექსტში ცვლილებები განხორციელდა 

იმისთვის, რომ მრავალმხრივ კონვენციაში გამოყენებული ტერმინოლოგია 

შესაბამისობაში იყოს შეთანხმების ტერმინოლოგიასთან,  (როგორიცაა „გავრცელების 

სფეროში შემავალი შეთანხმება“ და „შეთანხმება“, „ხელშემკვრელი იურისდიქცია“ და 

„ხელშემკვრელი სახელმწიფო“) მრავალმხრივი კონვენციის  დებულებების გაგების 

გამარტივების მიზნით. ტერმინოლოგიაში განხორციელებული ცვლილებების 

მიზანია დოკუმენტის სიცხადის გაზრდა და ის არ გულისხმობს მრავალმხრივი 

კონვენციის დებულებების შინაარსის ცვლილებას. ანალოგიურად, ცვლილებები 

განხორციელდა მრავალმხრივი კონვენციის დებულებების იმ ნაწილებში, რომლებიც 

აღწერს შეთანხმების არსებულ დებულებებს: მეტი სიცხადისთვის, აღწერილობითი 

ტექსტი ჩანაცვლდა არსებულ დებულებებზე სამართლებრივი მითითებებით. 

 

ყველა შემთხვევაში, მითითებები შეთანხმების დებულებებზე ან კონშეთანხმებაზე 

გაგებულ უნდა იქნას ისე, როგორც მითითებები მრავალმხრივი კონვენციის 

დებულებების შესაბამისად შეცვლილ შეთანხმებაზე, იმ პირობით, რომ  

მრავალმხრივი კონვენციის აღნიშნული დებულებები ამოქმედებულია. 

 

მითითებები 

 

მრავალმხრივი კონვენციისა და შეთანხმების სამართლებრივი ტექსტები  იხილეთ 

ბმულზე: 

 

საქართველოში: 

https://mof.ge   შეთანხმება და მრავალმხრივი კონვენცია) 

 

ლიტვაში: 

https://www.e-tar.lt  (შეთანხმება)     

 

https://www.e-tar.lt (მრავალმხრივი კონვენცია) 

 

საქართველოს მიერ 2019 წლის 29 მარტს და ლიტვის მიერ 2018 წლის 11 სექტემბერს 

მრავალმხრივი კონვენციის რატიფიცირების შესახებ დოკუმენტის დეპონირებისას 

წარდგენილი პოზიციები იხილეთ მრავალმხრივი კონვენციის დეპოზიტარის (OECD ) 

ვებ-გვერზე. 

 

 

განმარტება მრავალმხრივი კონვენციის დებულებების ამოქმედების თაობაზე 

 

მრავალმხრივი კონვენციის ამ  შეთანხმების მიმართ მოქმედი დებულებები, არ 

ამოქმედდება იმავე თარიღით, რომლითაც ამოქმედდა შეთანხმების თავდაპირველი 

დებულებები.  მრავალმხრივი კონვენციის ცალკეული დებულებები შესაძლოა 

ამოქმედდეს სხვადასხვა დროს, გადასახადის ტიპისა (წყაროსთან დაკავებული 

გადასახადი ან სხვა დარიცხული გადასახადები) და საქართველოსა და ლიტვის მიერ 

https://mof.ge/
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A0CBDBCF41E5
https://www.e-tar.lt/
https://mof.ge/images/File/gakopa-dabegvra-sintezurebi/UK/Draft%20of%20Georgia%20-%20UK%20synthesised%20text.pdf
https://mof.ge/images/File/gakopa-dabegvra-sintezurebi/UK/Draft%20of%20Georgia%20-%20UK%20synthesised%20text.pdf


მრავალმხრივი კონვენციის შესახებ პოზიციებში ასახული არჩევანის 

გათვალისწინებით. 

 

რატიფიცირების, მიღების ან დამტკიცების ინსტრუმენტის წარდგენის თარიღები: 2019 

წლის 29 მარტი საქართველოსთვის და 2018 წლის 11 სექტემბერი ლიტვისთვის. 

 

მრავალმხრივი კონვენციის ძალაში შესვლა: 2019 წლის 1 ივლისი საქართველოსთვის 

და 2019 წლის 1 იანვარი ლიტვისთვის. 

 

მრავალმხრივი კონვენციის  დებულებები ამოქმედდება შეთანხმების დებულებების 

მიმართ: 

- არარეზიდენტისთვის გადახდილ ან ჩათვლილ შემოსავალზე წყაროსთან 

დაკავებული გადასახადების მიმართ, როდესაც ამგვარი გადასახადების 

გადახდის ვალდებულების გამომწვევი ქმედება განხორციელდა  2020 წლის 1 

იანვარს ან მის შემდგომ;  

 

- ხელშემკვრელი სახელმწიფოს მიერ დარიცხული ყველა დანარჩენი 

გადასახადების მიმართ, იმ საგადასახადო პერიოდებში დარიცხულ 

გადასახადებზე, რომლებიც იწყება 2020 წლის პირველ იანვარს ან მას შემდეგ. 

 

 

  



შეთანხმება 

საქართველოსა და ლიტვის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე  

ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და 

გადასახადების  გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ 

 

საქართველო და ლიტვის რესპუბლიკა, 

სურთ რა დადონ შეთანხმება შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის  

თავიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის მიზნით, 

 

[ჩანაცვლდა მრავალმხრივი კონვენციის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტით] [სურთ რა 

დადონ შეთანხმება შემოსავლებზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და 

გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის მიზნით,] 

 

მრავალმხრივი კონვენციის მე-6 მუხლის მოცემული პირველი პუნქტი და მე-3 პუნქტი  
ჩაანაცვლებს შეთანხმების პრეამბულის ტექსტს, რომელიც მოიცავს მითითებას ორმაგი 
დაბეგვრის გამორიცხვის სურვილზე: 
 

მრავალმხრივი კონვენციის მუხლი 6 - გავრცელების სფეროში შემავალი შეთანხმების 

მიზანი 

 

 

სურთ რა, ორმაგი დაბეგვრის გამორიცხვა [წინამდებარე შეთანხმების] გავრცელების 

სფეროში შემავალ გადასახადებზე, გადასახადების გადაუხდელობის ან თავიდან 

არიდების მეშვეობით (საგადასახადო ხელშეკრულების ბოროტად გამოყენების სქემების 

ჩათვლით, რომლის მიზანია [წინამდებარე შეთანხმების] გათვალისწინებული 

შეღავათებით ირიბი სარგებლობა მე-3 იურისდიქციის რეზიდენტების მიერ) 

დაუბეგრაობის ან გადასახადების შემცირების შესაძლებლობის შექმნის გარეშე, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

შეთანხმდენ შემდეგზე: 



მუხლი 1 

პირები, რომელთა მიმართ გამოიყენება შეთანხმება 

ეს შეთანხმება გამოიყენება იმ პირთა მიმართ, რომლებიც წარმოადგენენ ერთი ან ო

რივე ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტებს. 

მუხლი 2 

გადასახადები, რომლებზეც ვრცელდება შეთანხმება 

1. ეს შეთანხმება გამოიყენება შემოსავლებსა და კაპიტალზე იმ გადასახადების მიმა

რთ, რომელთა შეგროვება ხდება ხელშემკვრელი მხარის ან მისი პოლიტიკურ-

ადმინისტრაციული ქვედანაყოფების, ან ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების 

მიერ, მათი გადახდის წესის მიუხედავად. 

2. შემოსავლებზე და კაპიტალზე გადასახადებად ითვლება ყველა ის გადასახადი, 

რომლითაც იბეგრება შემოსავლის ან კაპიტალის მთლიანი თანხა, ან მათი ცალკეული 

ელემენტები, გადასახადები უძრავი ან მოძრავი ქონების გასხვისებით მიღებულ შემო

სავლებზე და, ასევე, კაპიტალის ნამატზე. 

3. არსებული გადასახადები, რომლებზეც ვრცელდება შეთანხმება: 

a) საქართველოს შემთხვევაში: 

(I) საწარმოთა მოგების (შემოსავლის) გადასახადი; 

(II) ფიზიკურ პირთა საშემოსავლო გადასახადი; 

(III) საწარმოს ქონების გადასახადი; 

(IV) ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი 

(შემდგომში ,, საქართველოს გადასახადები”); 

b) ლიტვის შემთხვევაში: 

(I) მოგების გადასახადი (pelno mokestis); 

(II) საშემოსავლო გადასახადი (pajamu mokestis); 

(III) იმ საწარმოთა გადასახადი, რომლებიც იყენებენ დადგენილად კუთვნილ კაპი

ტალს (palukanos uz valstybinio kapitalo naudojima), 

(შემდგომში ,,ლიტვის გადასახადები”). 

4. შეთანხმება გამოიყენება აგრეთვე ყველა იდენტური ან არსებითად ანალოგიური 

გადასახადის მიმართ, რომელიც შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ იქნება დაწესებუ

ლი არსებული გადასახადების დამატებით ან მათ ნაცვლად. ხელშემკვრელ მხარეთა კ

ომპეტენტური ორგანოები ერთმანეთს აცნობებენ მათ შესაბამის საგადასახადო კანონმ

დებლობაში შეტანილი არსებითი ცვლილებების შესახებ. 

მუხლი 3 

ზოგადი განსაზღვრებები 

1. ამ შეთანხმების მიზნებისათვის, თუ კონტექსტიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობ

ს: 

a) ტერმინი ,,ტერიტორია” საქართველოს მიმართ ნიშნავს მსოფლიო თანამეგობრობ

ის მიერ აღიარებულ სივრცეს მის საზღვრებში, მათ შორის სახმელეთო სივრცეს, შიდა 

წყლებს, ტერიტორიულ ზღვას, მათ წიაღს და საჰაერო სივრცეს მათ ზემოთ, რომელსა

ც საქართველო ახორციელებს სუვერენიტეტს, ასევე მის ტერიტორიულ ზღვასთან მიმ



დებარე განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონასა და კონტინენტურ შელფს, რომელთა მი

მართაც საქართველო ახორციელებს თავისი სუვერენულ უფლებებს საერთაშორისო სა

მართლის შესაბამისად; 

b) ტერმინი ,,ლიტვა” ნიშნავს ლიტვის რესპუბლიკას და როცა იხმარება გეოგრაფიუ

ლი მნიშვნელობით ნიშნავს ლიტვის რესპუბლიკის ტერიტორიას და მისი ტერიტორი

ული წყლების მოსაზღვრე ნებისმიერ სხვა არეალს, სადაც ლიტვის რესპუბლიკის კანო

ნმდებლობისა და საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად ვრცელდება ლიტვის უფლ

ებები ზღვის ფსკერზე, წიაღსა და ბუნებრივ რესურსებზე. 

c) ტერმინი ,,ხელშემკვრელი სახელმწიფო” და ,,მეორე ხელშემკვრელი სახელმწიფო

” ნიშნავს საქართველოს ან ლიტვას, კონტექსტის შესაბამისად; 

d) ტერმინი ,,პირი” მოიცავს ფიზიკურ პირს, კომპანიას და პირთა ნებისმიერ სხვა გა

ერთიანებას; 

e) ტერმინი ,,კომპანია” ნიშნავს ნებისმიერ კორპორაციულ წარმონაქმნს ან ნებისმიე

რ ერთეულს, რომელიც გადასახადით დაბეგვრის მიზნით განიხილება, როგორც დაბე

გვრის სუბიექტი; 

f) ტერმინი ,,ხელშემკვრელი მხარის საწარმო” და ,,მეორე ხელშემკრველი მხარის სა

წარმო” შესაბამისად ნიშნავს საწარმოს, რომლის მართვა ხორციელდება ხელშემკვრელ

ი მხარის რეზიდენტის მიერ და საწარმოს, რომლის მართვა ხორციელდება მეორე ხელ

შემკვრელი მხარის რეზიდენტის მიერ; 

g) ტერმინი ,,საერთაშორისო გადაზიდვა” ნიშნავს ნებისმიერ გადაზიდვას გემებით

ა და საჰაერო ხომალდებით, რომელთა ექსპლოატაცია ხდება ხელშემკვრელი სახელმწ

იფოს საწარმოს მიერ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც გემებისა და საჰაერო ხომალ

დების ექსპლოატაცია ხდება მხოლოდ მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში განლაგებ

ულ პუნქტებს შორის. 

h) ტერმინი ,, კომპეტენტური ორგანო” ნიშნავს: 

(I) საქართველოს შემთხვევაში, ფინანსთა სამინისტროს ან მის სრულუფლებიან წარ

მომადგენელს; 

(II) ლიტვის შემთხვევაში, ფინანსთა მინისტრს ან მის სრულუფლებიან წარმომადგე

ნელს; 

i) ტერმინი ,,ნაციონალური პირი” ნიშნავს: 

(I) ნებისმიერ ფიზიკურ პურს, რომელსაც გააჩნია ხელშემკვრელი სახელმწიფოს მო

ქალაქეობა, ან მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი ხელშემკვრელი სახელმწიფოს მოქმე

დი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

(II) ნებისმიერ იურიდიულ პირს, ამხანაგობას ან ასოციაციას, რომელსაც ასეთი სტა

ტუსი მიღებული აქვს ხელშემკვრელი სახელმწიფოს მოქმედი კანონმდებლობის საფუ

ძველზე. 

2. ხელშემკვრელი სახელმწიფოს მიერ ამ შეთანხმების გამოყენების დროს ნებისმიე

რ ტერმინს, რომელიც მასში არ არის განსაზღვრული, ექნება ის მნიშვნელობა, რაც მას 

ენიჭება ამ სახელმწიფოს კანონმდებლობით იმ გადასახადების მიმართ, რომლებზედა

ც ვრცელდება შეთანხმება, თუ კონტექსტიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს. ხელშემკ

ვრელი სახელმწიფოს საგადასახადო კანონმდებლობაში არსებული ტერმინების განსა

ზღვრებებს უპირატესობა ენიჭებათ იმ განსაზღვრებებთან მიმართებაში, რომლებიც მა

თ გააჩნიათ ამ სახელმწიფოს სხვა კანონებით. 



მუხლი 4 

რეზიდენტი 

1. ამ შეთანხმების მიზნებიდან გამომდინარე, ტერმინი ,,ხელშემკვრელი სახელმწიფ

ოს რეზიდენტი” ნიშნავს ნებისმიერ პირს, რომელიც ამ სახელმწიფოს კანონმდებლობი

ს შესაბამისად, ექვემდებარება დაბეგვრას მისი მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის, ცხ

ოვრების ადგილის, მართვის ადგილის, რეგისტრაციის ადგილის ან ანალოგიური შინ

აარსის მქონე ნებისმიერი სხვა კრიტერიუმის საფუძველზე და ასევე მოიცავს ამ სახელ

მწიფოს და მის ნებისმიერ პოლიტიკურ-

ადმინისტრაციულ ქვედანაყოფს ან ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებს. ეს ტერ

მინი არ მოიცავს პირს, რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას ამ სახელმწიფოში, მხოლ

ოდ მასში არსებული წყაროებიდან მიღებულ შემოსავლებთან მიმართებაში ან იქ განთ

ავსებულ კაპიტალთან დაკავშირებით. 

2. იმ შემთხვევაში, როდესაც პირველი პუნქტის დებულებათა შესაბამისად, ფიზიკ

ური პირი წარმოადგენს ორივე ხელშემკვრელი მხარის რეზიდენტს, მისი სტატუსი გა

ნისაზღვრება შემდეგნაირად: 

a) ის ჩაითვლება მხოლოდ იმ სახელმწიფოს რეზიდენტად, სადაც მას გააჩნია მუდმ

ივი საცხოვრებელი; თუ მას მუდმივი საცხოვრებელი გააჩნია ორივე სახელმწიფოში, ი

ს ჩაითვლება მხოლოდ იმ სახელმწიფოს რეზიდენტად, სადაც მას გააჩნია უფრო მჭიდ

რო პირადი და ეკონომიკური კავშირები (სასიცოცხლო ინტერესების ცენტრი); 

b) თუ შეუძლებელია იმ სახელმწიფოს დადგენა, სადაც მას გააჩნია სასიცოცხლო ინ

ტერესების ცენტრი, ან თუ მას მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი არ გააჩნია არცერთ ს

ახელმწიფოში, ის ჩაითვლება მხოლოდ იმ სახელმწიფოს რეზიდენტად, სადაც იგი ჩვე

ულებრივ ცხოვრობს; 

c) თუ იგი ჩვეულებრივ ცხოვრობს ორივე სახელმწიფოში ან არ ცხოვრობს არცერთ 

მათგანში, ის ჩაითვლება მხოლოდ იმ სახელმწიფოს რეზიდენტად, რომლის მოქალაქე

საც იგი წარმოადგენს; 

d) თუ ის არის ორივე სახელმწიფოს ან არ არის არცერთი მათგანის მოქალაქე, მაშინ 

ხელშემკრველ მხარეთა კომპეტენტური ორგანოები ამ საკითხს გადაწყვეტენ ურთიერ

თშეთანხმების საფუძველზე. 

3. იმ შემთხვევაში, როდესაც პირველი პუნქტის დებულებათა შესაბამისად, პირი, რ

ომელიც არ არის ფიზიკური პირი, წარმოადგენს ორივე ხელშემკვრელი სახელმწიფოს 

რეზიდენტს, ხელშემკვრელი სახელმწიფოს კომპეტენტური ორგანოები შეეცდებიან გა

დაწყვიტონ საკითხი ორმხრივი შეთანხმების საფუძველზე. სანამ ასეთი შეთანხმება არ

 იქნება მიღწეული ხელშეკრულების მიზნებისათვის, პირი არ იქნება უფლებამოსილი 

მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ნებისმიერი შეღავათი. 

მუხლი 5 

მუდმივი დაწესებულება 

1. ტერმინი ,,მუდმივი დაწესებულება”, ამ შეთანხმების მიზნებიდან გამომდინარე, 

ნიშნავს საქმიანობის ფიქსირებულ ადგილს, რომლის მეშვეობითაც საწარმოს საქმიან

ობა ხორციელდება მთლიანად ან ნაწილობრივ. 

2. ტერმინი ,, მუდმივი დაწესებულება” მოიცავს, კერძოდ: 

a) მართვის ადგილს; 



b) ფილიალს; 

c) ოფისს; 

d) ფაბრიკას; 

e) სახელოსნოს, და 

f) მაღაროს, ნავთობის ან გაზის ჭაბურღილს, კარიერს ან ბუნებრივი რესურსების მო

პოვების ნებისმიერ სხვა ადგილს. 

3. სამშენებლო მოედანი, სამონტაჟო ან საამწყობო ობიექტი, მუდმივ დაწესებულება

დ ითვლება მხოლოდ მაშინ, თუ ის არსებობს ცხრა თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში. 

4. ამ მუხლის წინა დებულებათა მიუხედავად, ტერმინი ,,მუდმივი დაწესებულება” 

არ მოიცავს: 

a) ნაგებობების გამოყენებას, მხოლოდ საწარმოს კუთვნილი საქონლის ან ნაკეთობე

ბის შენახვის, დემონსტრირების, ან მიწოდების მიზნით; 

b) საწარმოს კუთვნილი საქონლით ან ნაკეთობებით მომარაგებას, მათი მხოლოდ შე

ნახვის, დემონტსრირების ან მიწოდების მიზნით; 

c) საწარმოს კუთვნილი საქონლით ან ნაკეთობებით მომარაგებას სხვა საწარმოს მიე

რ მათი გადამუშავების მიზნით; 

d) საქმიანობის ფიქსირებული ადგილის გამოყენებას, მხოლოდ საწარმოსათვის საქ

ონლის, ან ნაკეთობების შესყიდვის, ან ინფორმაციის შეგროვების მიზნით; 

ე) საქმიანობის ფიქსირებული ადგილის გამოყენებას საწარმოსათვის მხოლოდ მოს

ამზადებელი, ან დამხმარე ხასიათის ნებისმიერი სხვა საქმიანობის განხორციელების მ

იზნით; 

ვ) საქმიანობის ფიქსირებული ადგილის გამოყენების ა)-დან ე)-

მდე ქვეპუნქტებში ჩამოთვლილ საქმიანობათა სახეობების ნებისმიერი კომბინაციის გ

ანსახორციელებლად, იმ პირობით, რომ ფიქსირებული ადგილიდან წარმოებულ საერ

თო საქმიანობას, რომელიც წარმოიშობა ასეთი კომბინაციის შედეგად, აქვს მოსამზადე

ბელი ან დამხმარე ხასიათი. 

5. პირველი და მე-

2 პუნქტების დებულებათა მიუხედავად, თუ პირი, რომელიც არ წარმოადგენს მე-

6 პუნქტში აღნიშნულ დამოუკიდებელი სტატუსის მქონე აგენტს, მოქმედებს საწარმო

ს სახელით, გააჩნია და ჩვეულებრივ იყენებს ხელშემკრელ სახელმწიფოში საწარმოს ს

ახელით კონტრაქტის დადების უფლებას, ეს საწარმო განიხილება, როგორც მუდმივი 

დაწესებულების მქონე ამ სახელმწიფოში. იგივე გავრცელდება ამ პირის მიერ საწარმო

სათვის განხორციელებულ ნებისმიერ საქმიანობასთან დაკავშირებით, გარდა იმ საქმი

ანობისა, რომელიც აღწერილია მე-

4 პუნქტში. ეს უკანასკნელი, განხორციელებული, თუნდაც ფიქსირებული ადგილის მ

ეშვეობით, აღნიშნული პუნქტის დებულებების შესაბამისად, არ გადააქცევს საქმიანობ

ის ამ ფიქსირებულ ადგილს მუდმივ დაწესებულებად. 

6. საწარმო არ განიხილება ხელშემკვრელ სახელმწიფოში მუდმივი დაწესებულების

 მქონედ, თუ ის ამ სახელმწიფოში საქმიანობას ახორციელებს ბროკერის, კომისიონერ

ის ან დამოუკიდებელი სტატუსის მქონე ნებისმიერი სხვა აგენტის მეშვეობით, იმ პირ

ობით, თუ ეს პირები მოქმედებენ თავიანთი ჩვეული საქმიანობის ფარგლებში. 

7. ის ფაქტი, რომ ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტი კომპანია აკონტროლე

ბს ან თავად კონტროლდება მეორე ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტი კომპან

იის მიერ, ან ახორციელებს საქმიანობას ამ მეორე სახელმწიფოში (მუდმივი დაწესებუ



ლების მეშვეობით ან სხვა სახით), თავისთავად არ გადააქცევს ერთ-

ერთ ამ კომპანიას მეორის მუდმივ დაწესებულებად. 

მუხლი 6 

შემოსავალი უძრავი ქონებიდან 

1. ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტის მიერ მეორე ხელშემკვრელ სახელმწ

იფოში მდებარე უძრავი ქონებიდან (სოფლის ან სატყეო მეურნეობიდან მიღებული შე

მოსავლების ჩათვლით) მიღებული შემოსავალი შეიძლება დაიბეგროს ამ მეორე სახე

ლმწიფოში. 

2. ტერმინს ,,უძრავი ქონება” ექნება ის მნიშვნელობა, რომელიც მას გააჩნია იმ ხელშ

ემკვრელი სახელმწიფოს კანონმდებლობით, რომელშიც მდებარეობს განსახილველი ქ

ონება. ამ შეთანხმების ის დებულებები, რომლებიც ეხება უძრავ ქონებას, მოიცავს აგრ

ეთვე იმ ქონებასაც, რომელსაც უძრავი ქონების მიმართ დამხმარე ხასიათი გააჩნია; პი

რუტყვს, სოფლისა და სატყეო მეურნეობაში გამოყენებულ მოწყობილობის უფლებებს,

 რომლებსაც ეხება მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებული ზოგადი სამართლის დებუ

ლებები, ნებისმიერ ოფციონს ან უძრავი ქონებით სარგებლობის მსგავს უფლებას, უძრ

ავი ქონების უზუფრუქტს, უფლებებს ცვლად ან ფიქსირებულ გადასახადებზე, რომლ

ებიც წარმოადგენენ მინერალური წიაღისეულის, საბადოებისა და სხვა ბუნებრივი რე

სურსების დამუშავების, ან დამუშავების უფლებისათვის კომპენსაციას. საზღვაო და ს

აჰაერო სატრანსპორტო საშუალებები უძრავ ქონებად არ განიხილება. 

3. პირველი პუნქტის დებულებები ეხება უძრავი ქონების პირდაპირი გამოყენების, 

გაქირავების ან ნებისმიერი სხვა ფორმით გამოყენების შედეგად მიღებულ შემოსავლე

ბს, ისევე როგორც უძრავი ქონების გასხვისებით მიღებულ შემოსავალს. 

4. თუ აქციების ან სხვა კორპორაციული უფლებების ფლობა კომპანიაში, უფლებას 

აძლევს ასეთი აქციების ან კორპორაციული უფლებების მფლობელს გამოიყენოს კომპ

ანიის კუთვნილი უძრავი ქონება, მაშინ შემოსავალი პირდაპირი გამოყენებიდან, გაქი

რავებიდან ან ასეთი უფლებების ნებისმიერი სხვა ფორმით გამოყენებიდან შეიძლება 

დაიბეგროს ხელშემკვრელ სახელმწიფოში, რომელშიც მდებარეობს უძრავი ქონება. 

5. პირველი, მე-3 და მე-

4 პუნქტების დებულებები აგრეთვე ეხება საწარმოს უძრავი ქონებიდან და დამოუკიდ

ებელი პირადი მომსახურების გაწევის დროს გამოყენებული უძრავი ქონებიდან მიღე

ბულ შემოსავლებს. 

მუხლი 7 

მოგება ეკონომიკური საქმიანობიდან 

1. ხელშემკვრელი სახელმწიფოს საწარმოს მოგება იბეგრება მხოლოდ ამ სახელმწი

ფოში, თუ ეს საწარმო თავის საქმიანობას მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში არ ახო

რციელებს იქ განლაგებული მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით. თუ საწარმო ამგვა

რად ახორციელებს საქმიანობას, მაშინ მისი მოგება შეიძლება დაიბეგროს მეორე სახე

ლმწიფოში, მაგრამ მხოლოდ იმ ნაწილში, რომელიც მიეკუთვნება ამ მუდმივ დაწესებ

ულებას. 

2. მე-

3 პუნქტის დებულებათა გათვალისწინებით, იმ შემთხვევაში, როდესაც ხელშემკვრელ



ი სახელმწიფოს საწარმო მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში ახორციელებს საქმიანო

ბას იქ განლაგებული მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით, მაშინ თითოეულ ხელშემ

კვრელ სახელმწიფოში ამ მუდმივ დაწესებულებას მიეკუთვნება მოგება, რომელიც მას

 შეიძლებოდა მიეღო, როგორც იმავე ან ანალოგიური საქმიანობით დაკავებულ, იმავე 

ან ანალოგიურ პირობებში მყოფ ცალკე გამოყოფილ, დამოუკიდებელ საწარმოს, რომე

ლიც მოქმედებს იმ საწარმოსგან სრულიად დამოუკიდებლად, რომლის მუდმივ დაწე

სებულებასაც იგი წარმოადგენს. 

3. ხელშემკვრელ სახელმწიფოში მუდმივი დაწესებულების მოგების განსაზღვრისა

ს დასაშვებია იმ ხარჯების გამოქვითვა, რომლებიც გაწეულია მუდმივი დაწესებულებ

ის საქმიანობის მიზნებისათვის, მმართველობითი და საერთო ადმინისტრაციული ხა

რჯების ჩათვლით, იმის მიუხედავად, ეს ხარჯები იმ სახელმწიფოშია გაწეული, სადაც

 იმყოფება მუდმივი დაწესებულება, თუ სადმე სხვაგან. 

4. მუდმივ დაწესებულებას არ მიეწერება არანაირი მოგება მის მიერ საწარმოსათვის

 საქონლის ან ნაკეთობების მხოლოდ შეძენის საფუძველზე. 

5. წინამდებარე პუნქტების მიზნებიდან გამომდინარე, მუდმივი დაწესებულების მ

ოგება ყოველწლიურად განისაზღვრება ერთი და იმავე მეთოდით, თუ რაიმე დამაჯერ

ებელი და საკმარისი მიზეზი არ არსებობს მის შესაცვლელად. 

6. როდესაც მოგება შეიცავს შემოსავლის ისეთ სახეობებს, რომლებიც ცალკეა განხი

ლული ამ შეთანხმების სხვა მუხლებში, მაშინ მათზე ამ მუხლის დებულებები გავლენ

ას არ იქონიებს. 

მუხლი 8 

საზღვაო და საჰაერო ტრანსპორტი 

1. საერთაშორისო გადაზიდვებში გემებისა და საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაცი

იდან მიღებული მოგება გადასახადით დაიბეგრება მხოლოდ იმ ხელშემკვრელ სახელ

მწიფოში, რომელშიც მდებარეობს საწარმოს ფაქტობრივი მართვის ადგილი. 

2. პირველი პუნქტის დებულებები აგრეთვე გამოიყენება იმ მოგებების მიმართ, რო

მლებიც მიიღება პულში, ერთობლივ საწარმოებში ან საერთაშორისო გადაზიდვების ს

ააგენტოების მუშაობაში მონაწილეობიდან. 

მუხლი 9 

ასოცირებული საწარმოები 

1. იმ შემთხვევაში, როდესაც: 

a) ხელშემკვრელი სახელმწიფოს საწარმო პირდაპირი ან არაპირდაპირ 

მონაწილეობს მეორე ხელშემკვრელი სახელმწიფოს საწარმოს მართვაში, კონტროლ

ში ან კაპიტალში , ან 

b) ერთი და იგივე პირები პირდაპირ ან არაპირდაპირ მონაწილეობენ ხელშემკვრე

ლი სახელმწიფოს საწარმოს და მეორე ხელშემკვრელი სახელმწიფოს საწარმოს მართვა

ში, კონტროლში ან კაპიტალში, და ორივე შემთხვევაში ორ საწარმოს შორის კომერციუ

ლ ან ფინანსურ ურთიერთდამოკიდებულებაში იქმნება ან მყარდება პირობები, განსხვ

ავებული იმათგან, რომლებსაც ადგილი ექნებოდათ ორ დამოუკიდებელ საწარმოს შო

რის ურთიერთობაში, მაშინ ნებისმიერი მოგება, რომელიც შეიძლებოდა რომელიმე მა



თგანს დარიცხოდა, მაგრამ ამ პირობების არსებობის გამო არ დაერიცხა, შეიძლება ჩარ

თულ იქნეს ამ საწარმოს მოგებაში და, შესაბამისად, დაბეგრილ იქნეს გადასახადით. 

2. იმ შემთხვევაში, როდესაც ხელშემკვრელი სახელმწიფო, ამ სახელმწიფოს საწარმ

ოს მოგებაში შეყავს და, შესაბამისად, გადასახადით ბეგრავს იმ მოგებას, რომელთან მი

მართებაში მეორე ხელშემკვრელი სახელმწიფოს საწარმო დაექვემდებარა დაბეგვრას ა

მ მეორე სახელმწიფოში, და ასეთი სახით ჩართული მოგება წარმოადგენს მოგებას, რო

მელიც შეიძლებოდა დარიცხოდა პირველად ხსენებული სახელმწიფოს საწარმოს, თუ

კი ამ ორ საწარმოს შორის იქნებოდა იგივე ურთიერთობა, როგორც დამოუკიდებელ სა

წარმოებს შორის, მაშინ ეს მეორე სახელმწიფო მოახდენს მის მიერ ამ მოგებაზე დარიც

ხული გადასახადის შესაბამის კორექტირებას. ასეთი კორექტირების განსაზღვრის დრ

ოს სათანადო წესით გათვალისწინებული იქნება ამ შეთანხმების სხვა დებულებებიც, 

ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში ხელშემკვრელ სახელმწიფოთა კომპეტენტური ო

რგანოები ერთმანეთთან გამართავენ კონსულტაციებს . 

მუხლი 10 

დივიდენდები 

1. ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტი კომპანიის მიერ მეორე ხელშემკვრელ

ი სახელმწიფოს რეზიდენტისათვის გადახდილი დივიდენდები შეიძლება დაიბეგროს

 ამ მეორე სახელმწიფოში. 

2. ამასთან, ამგვარი დივიდენდები შესაძლოა აგრეთვე დაიბეგროს ხელშემკვრელ სა

ხელმწიფოში, რომლის რეზიდენტსაც წარმოადგენს დივიდენდების გადამხდელი კომ

პანია, ამ სახელმწიფოს კანონმდებლობის შესაბამისად. მაგრამ, თუ დივიდენდების ბე

ნეფიციალური მფლობელი წარმოადგენს მეორე ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდ

ენტს, მაშინ ასეთი სახით გადახდილი გადასახადი არ უნდა აღემატებოდეს: 

a) დივიდენდების საერთო თანხის 5 პროცენტს, თუ ბენეფიციალური მფლობელია 

კომპანია (ამხანაგობის გარდა), რომელიც პირდაპირ ფლობს დივიდენდის გადამხდე

ლი კომპანიის კაპიტალის სულ მცირე 25 პროცენტს და ამ ინვესტიციის მოცულობა შე

ადგენს არანაკლებ სამოცდათხუთმეტ ათას ევროს (75 000 ევრო); 

b) დივიდენდების მთლიანი თანხის 15 პროცენტს ყველა სხვა შემთხვევაში. 

3. ტერმინი ,,დივიდენდი” ამ მუხლში გამოყენებისას ნიშნავს შემოსავალს აქციებიდ

ან ან სხვა უფლებებიდან, თუ ისინი არ წარმოადგენენ სავალე მოთხოვნებს, მოგებაში 

მონაწილეობის და, აგრეთვე, შემოსავალს სხვა უფლებებიდან, რომლებიც ექვემდებარ

ებიან ისეთივე საგადასახადო რეგულირებას, როგორსაც აქციებზე შემოსავალი, იმ ხე

ლშემკვრელი სახელმწიფოს კანონმდებლობით, რომლის რეზიდენტსაც წარმოადგენს 

მოგების გამანაწილებელი კომპანია. 

4. პირველი და მეორე პუნქტების დებულებები არ გამოიყენება, თუ დივიდენდები

ს ბენეფიციალური მფლობელი არის ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტი, აწარ

მოებს საქმიანობას მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში, რომლის რეზიდენტიც არის 

დივიდენდების გადამხდელი კომპანია იქ არსებული მუდმივი დაწესებულების მეშვე

ობით, ან ახორციელებს ამ მეორე სახელმწიფოში დამოუკიდებელ პირად მომსახურებ

ას მასში განთავსებული ფიქსირებული ბაზის საშუალებით და რომელთანაც დაკავში

რებით გადახდილი დივიდენდები პირდაპირ უკავშირდება ასეთ მუდმივ დაწესებუ

ლებას ან ფიქსირებულ ბაზას. ასეთ შემთხვევაში, კონკრეტული გარემოებებიდან გამო

მდინარე, გამოიყენება მე-7 ან მე-14 მუხლების დებულებები. 



5. თუ ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტი კომპანია იღებს მოგებას ან შემოსა

ვალს მეორე ხელშემკვრელი სახელმწიფოდან, ამ მეორე სახელმწიფოს არ შეუძლია კო

მპანიას დააკისროს გადასახადი გადახდილ დივიდენდებზე, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როცა ასეთი დივიდენდები გადახდილია ამ მეორე სახელმწიფოს რეზიდენტისათვის, 

ან რომელთან დაკავშირებით გადახდილი დივიდენდები პირდაპირ დაკავშირებული

ა ამ მეორე სახელმწიფოში განლაგებულ მუდმივ დაწესებულებასთან ან ფიქსირებულ 

ბაზასთან. აგრეთვე გადასახადით არ დაიბეგრება კომპანიის გაუნაწილებელი მოგება 

იმ შემთხვევაშიც კი, თუ გადახდილი დივიდენდები ან გაუნაწილებელი მოგება მთლ

იანად ან ნაწილობრივ შედგება ამ მეორე სახელმწიფოში წარმოშობილი მოგებიდან ან 

შემოსავლიდან. 

მუხლი 11 

პროცენტი 

 1. ხელშემკვრელ სახელმწიფოში წარმოქმნილი და მეორე ხელშემკვრელი სახელმწ

იფოს რეზიდენტისათვის გადახდილი პროცენტი შეიძლება დაიბეგროს ამ მეორე სახე

ლმწიფოში. 

 2. ამასთან, ასეთი პროცენტი შეიძლება დაიბეგროს აგრეთვე იმ ხელშემკვრელ სახე

ლმწიფოში, რომელშიც ის წარმოიქმნება, ამ სახელმწიფოს კანონმდებლობის შესაბამი

სად, მაგრამ თუ პროცენტის ბენეფიციალური მფლობელი წარმოადგენს მეორე ხელშე

მკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტს, მაშინ ასეთი სახით დაკისრებული გადასახადის 

ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს პროცენტის მთლიანი თანხის 10 პროცენტს. 

3. მე-

2 მუხლის დებულებათა მიუხედავად, პროცენტი, რომელიც წარმოიშობა ხელშემკვრე

ლ სახელმწიფოში და რომლის მიმღები და ბენეფიციალური მფლობელია მეორე ხელშ

ემკვრელი სახელმწიფოს მთავრობა, მისი პოლიტიკურ-

ადმინისტრაციული ქვედანაყოფის, ხელისუფლებლის ადგილობრივი ორგანოების, ც

ენტრალური ბანკის ან ნებისმიერი საფინანსო ინსტიტუტის ჩათვლით, რომელსაც მთ

ლიანად ფლობს ეს მთავრობა, ან პროცენტი, რომელიც წარმოიშობა ამ მთავრობის მიე

რ გარანტირებული სესხებით, გათავისუფლდება გადასახადისაგან პირველად ხსენებ

ულ სახელმწიფოში. 

4. ტერმინი ,, პროცენტი” მოცემულ მუხლში გამოყენებისას ნიშნავს შემოსავალს ნებ

ისმიერი სახის სავალე მოთხოვნიდან, მათი იპოთეკური უზრუნველყოფისა და მოვალ

ის მოგებაში მონაწილეობის უფლების არსებობის მიუხედავად. კერძოდ, შემოსავალს 

სახელმწიფოს ფასიანი ქაღალდებიდან, ობლიგაციებიდან ან სავალე ვალდებულებები

დან, მათთან დაკავშირებული პრემიების და მოგებათა ჩათვლით. ტერმინი პროცენტი

 არ შეიცავს ნებისმიერ შემოსავალს, რომელიც მე-

10 მუხლის დებულებათა თანახმად განხილულია, როგორც დივიდენდი. ამ მუხლის მ

იზნებიდან გამომდინარე, ჯარიმები არათავისდროულ გადახდაზე არ განიხილება, რ

ოგორც პროცენტი. 

5. პირველი, მე-2 და მე-

3 პუნქტების დებულებები არ გამოიყენება, თუ პროცენტის ბენეფიციალური მფლობე

ლი არის ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტი, რომელიც თავის საქმიანობას ახ

ორციელებს მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში, სადაც წარმოიშობა პროცენტი იქ არ

სებული მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით, ან აწარმოებს ამ მეორე სახელმწიფოში 



დამოუკიდებელ პირად მომსახურებას იქ განთავსებული ფიქსირებული ბაზის საშუა

ლებით, და სავალე მოთხოვნა, რომელთან დაკავშირებითაც გადახდილია პროცენტი, 

პირდაპირ უკავშირდება ასეთ მუდმივ დაწესებულებას ან ფიქსირებულ ბაზას. ასეთ შ

ემთხვევაში, კონკრეტული გარემოებებიდან გამომდინარე, გამოიყენება მე-7 ან მე-

14 მუხლების დებულებები. 

6. პროცენტი წარმოქმნილად ჩაითვლება ხელშემკვრელ სახელმწიფოში, როცა გადა

მხდელად გამოდის ამ სახელმწიფოს რეზიდენტი. თუ პროცენტის გადამხდელ პირს, მ

იუხედავად იმისა, არის თუ არა ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტი, ხელშემკვ

რელ სახელმწიფოში გააჩნია მუდმივი დაწესებულება ან ფიქსირებული ბაზა, რომლებ

თანაც დაკავშირებულია დავალიანება, რომელზეც მოხდა პროცენტის გადახდა და ასე

თი პროცენტი წარმოიშვა იმ მუდმივი დაწესებულების ან ფიქსირებული ბაზის მეშვე

ობით, მაშინ ასეთი პროცენტი ჩაითვლება წარმოქმნილად სახელმწიფოში, რომელშიც 

განთავსებულია მუდმივი დაწესებულება ან ფიქსირებული ბაზა. 

7. თუ გადამხდელსა და ბენეფიციალურ მფლობელს შორის, ან მათსა და რომელიმე

 მესამე პირს შორის განსაკუთრებული ურთიერთობების არსებობის გამო, სავალე მოთ

ხოვნაზე გადახდილი პროცენტის თანხა, რომლის საფუძველზეც ხდება მისი გადახდა

, აჭარბებს თანხას, რაც შეთანხმებული იქნებოდა გადამხდელსა და ბენეფიციალურ მ

ფლობელს შორის ასეთი ურთიერთობების არარსებობისას, მაშინ ამ მუხლის დებულე

ბები გამოიყენება მხოლოდ უკანასკნელად ხსენებული თანხის მიმართ. ასეთ შემთხვე

ვაში გადახდის ნამეტი ნაწილი კვლავაც ექვემდებარება დაბეგვრას თითოეული ხელშ

ემკვრელი სახელმწიფოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ შეთანხმების სხვა დებულ

ებების გათვალისწინებით. 

მუხლი 12 

როიალტი 

1. ხელშემკვრელ სახელმწიფოში წარმოქმნილი და მეორე ხელშემკვრელი სახელმწი

ფოს რეზიდენტისათვის გადახდილი როიალტი შეიძლება დაიბეგროს ამ მეორე სახე

ლმწიფოში. 

2. ამასთან, ასეთი როიალტი აგრეთვე შეიძლება დაიბეგროს იმ ხელშემკვრელ სახე

ლმწიფოში, რომელშიც ის წარმოიქმნება ამ სახელმწიფოს კანონმდებლობის შესაბამის

ად, მაგრამ თუ როიალტის ბენეფიციალური მფლობელი წარმოადგენს მეორე ხელშემკ

ვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტს, მაშინ ამგვარად დაკისრებული გადასახადის ოდენ

ობა არ უნდა აღემატებოდეს როიალტის მთლიანი თანხის 10 პროცენტს. 

3. ტერმინი ,,როიალტი” ამ მუხლში გამოყენებისას ნიშნავს ნებისმიერი სახის გადახ

დებს, რომლებიც ანაზღაურების სახით მიიღება ლიტერატურის, ხელოვნების ან მეცნ

იერების ნებისმიერი ნაწარმოების, მათ შორის, კინოფილმების ან სატელევიზიო და რა

დიო- მაუწყებლობისათვის განკუთვნილი ჩანაწერების, ნებისმიერი პატენტის, სავაჭრ

ო მარკის, დიზაინის ან მოდელის, გეგმის საიდუმლო ფორმულის ან პროცესის ჩათვლ

ით, სამრეწველო, კომერციული ან სამეცნიერო აღჭურვილობის ან სამრეწველო, კომერ

ციული ან სამეცნიერო გამოცდილების შემცველი ინფორმაციით სარგებლობისათვის, 

ან სარგებლობის უფლების მინიჭებისათვის. 

4. პირველი და მე-

2 პუნქტების დებულებები არ გამოიყენება, თუ როიალტის ბენეფიციალური მფლობე

ლი არის ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტი, რომელიც თავის საქმიანობას ახ



ორციელებს მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში, სადაც წარმოიქმნება როიალტი იქ ა

რსებული მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით, ან აწარმოებს ამ მეორე სახელმწიფოშ

ი დამოუკიდებელ პირად მომსახურებას იქ განლაგებული ფიქსირებული ბაზის საშუა

ლებით, და უფლება ან ქონება, რის საფუძველზეც ხდება როიალტის გადახდა, ნამდვი

ლად არის დაკავშირებული ასეთ მუდმივ დაწესებულებასთან ან ფიქსირებულ ბაზას

თან. ამ შემთხვევაში, კონკრეტული გარემოებებიდან გამომდინარე, გამოიყენება მე-

7 ან მე-14 მუხლების დებულებები. 

5. როიალტი წარმოქმნილად ჩაითვლება ხელშემკვრელ სახელმწიფოში, როცა გადა

მხდელად გამოდის ამ სახელმწიფოს რეზიდენტი. თუ როიალტის გადამხდელ პირს, მ

იუხედავად იმისა, არის თუ არა ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტი, ხელშემკვ

რელ სახელმწიფოში გააჩნია მუდმივი დაწესებულება ან ფიქსირებული ბაზა, რომელ

თან დაკავშირებითაც წარმოიშვა როიალტის გადახდის ვალდებულება და ასეთი როი

ალტი წარმოიშვა ამ მუდმივი დაწესებულების ან ფიქსირებული ბაზის მეშვეობით, მა

შინ როიალტი ჩაითვლება წარმოქმნილად იმ სახელმწიფოში, რომელშიც მდებარეობს 

მუდმივი დაწესებულება ან ფიქსირებული ბაზა. 

6. თუ გადამხდელსა და ბენეფიციალურ მფლობელს შორის, ან მათსა და რომელიმე

 მესამე პირს შორის განსაკუთრებული ურთიერთობების გამო როიალტის თანხა, რომ

ელიც დაკავშირებულია გამოყენებასთან, უფლებასთან ან ინფორმაციასთან, რომელთ

ა საფუძველზეც ხდება მისი გადახდა, აჭარბებს თანხას, რაც შეთანხმებული იქნებოდა

 გადამხდელსა და ბენეფიციალურ მფლობელს შროის ასეთი ურთიერთობების არარსე

ბობისას, მაშინ ამ მუხლის დებულებები გამოიყენება მხოლოდ უკანასკნელად ხსენებ

ული თანხის მიმართ. ასეთ შემთხვევაში გადახდის ნამეტი ნაწილი კვლავაც ექვემდებ

არება დაბეგვრას თითოეული ხელშემკვრელი სახელმწიფოს კანონმდებლობის შესაბა

მისად, ამ შეთანხმების სხვა დებულებების გათვალისწინებით. 

მუხლი 13 

ქონების გასხვისებიდან მიღებული შემოსავლები 

1. შემოსავლები, რომლებსაც იღებს ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტი მეო

რე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში მდებარე უძრავი ქონების გასხვისებიდან, როგორც ე

ს განსაზღვრულია მე-

6 მუხლში, ან აქციები კომპანიაში, რომლის კაპიტალი შედგება, ძირითადად, ასეთი ქ

ონებისგან, შეიძლება დაიბეგროს ამ მეორე სახელმწიფოში. 

2. შემოსავალი იმ მოძრავი ქონების გასხვისებიდან, რომელიც ქმნის ხელშემკვრელ

ი სახელმწიფოს საწარმოს მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში არსებული მუდმივი 

დაწესებულების კომერციული ქონების ნაწილს, ან შემოსავალი ხელშემკვრელი სახელ

მწიფოს რეზიდენტის განკარგულებაში მყოფი ფიქსირებული ბაზის კუთვნილი მოძრა

ვი ქონების გასხვისებიდან, რომელიც მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში მდებარეო

ბს დამოუკიდებელი პირადი მომსახურების გასაწევად, ასეთი მუდმივი დაწესებულებ

ის (ცალკე ან მთელ საწარმოსთან ერთად), ან ასეთი ფიქსირებული ბაზის გასხვისები

დან მიღებული შემოსავლის ჩათვლით, შეიძლება დაიბეგროს ამ მეორე სახელმწიფოშ

ი. 

3. შემოსავალი, რომელიც მიიღება საერთაშორისო გადაზიდვებში ექსპლუატირებუ

ლი გემებისა და საჰაერო ხომალდების ან მათ ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული მო



ძრავი ქონების გასხვისებიდან, გადასახადებით იბეგრება მხოლოდ იმ ხელშემკვრელ ს

ახელმწიფოში, სადაც მდებარეობს საწარმოს ფაქტობრივი მართვის ადგილი. 

4. შემოსავალი, პირველი, მე-2 და მე-

3 პუნქტებში აღნიშნული ქონების გარდა ნებისმიერი სხვა ქონების გასხვისებიდან, იბ

ეგრება მხოლოდ იმ ხელშემკვრელ სახელმწიფოში, რომლის რეზიდენტსაც წარმოადგ

ენს ქონების გამსხვისებელი პირი. 

მუხლი 14 

დამოუკიდებელი პირადი მომსახურება 

1. შემოსავალი, რომელსაც იღებს ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტი ფიზიკ

ური პირი პროფესიული მომსახურების ან დამოუკიდებელი ხასიათის მქონე სხვა საქმ

იანობის შედეგად, იბეგრება მხოლოდ ამ სახელმწიფოში, თუ მას მეორე ხელშემკვრელ

 სახელმწიფოში არ გააჩნია რეგულარულად ხელმისაწვდომი ფიქსირებული ბაზა თავ

ისი საქმიანობის განხორციელების მიზნით. თუ მას ამგვარი ფიქსირებული ბაზა გააჩნ

ია, შემოსავალი შეიძლება დაიბეგროს მეორე სახელმწიფოში, მაგრამ მხოლოდ იმდენა

დ, რამდენადაც იგი მიეკუთვნება ასეთ ფიქსირებულ ბაზას. ამ მიზნით, ფიზიკური პი

რი, რომელიც არის ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტი, იმყოფება მეორე ხელშ

ემკვრელ სახელმწიფოში პერიოდით ან პერიოდებით, რომელთა ხანგრძლივობა არ აღ

ემატება 183 დღეს, ნებისმიერი 12-

თვიანი პერიოდის განმავლობაში, რომელიც იწყება ან მთავრდება მოცემულ ფისკალუ

რ წელს, ჩაითვლება, რომ მას აქვს რეგულარულად ხელმისაწვდომი ფიქსირებული ბა

ზა ამ მეორე სახელმწიფოში და შემოსავალი, რომელსაც ის მიიღებს ზემოთ აღნიშნულ

ი საქმიანობიდან, რომელსაც იგი ახორციელებს ამ მეორე სახელმწიფოში მიეწერება ამ 

ფიქსირებულ ბაზას. 

2. ტერმინი პროფესიული მომსახურება მოიცავს, კერძოდ: 

დამოუკიდებელ სამეცნიერო, ლიტერატურულ, სახელოვნებო, საგანმანათლებლო 

და პედაგოგიურ საქმიანობას, აგრეთვე ექიმების, ადვოკატების, ინჟინრების, არქიტექ

ტორების, სტომატოლოგების და ბუღალტრების დამოუკიდებელ საქმიანობას. 

მუხლი 15 

დამოუკიდებელი პირადი მომსახურება 

1. მე-16, მე-18 და მე-

19 მუხლების დებულებათა გათვალისწინებით, ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდ

ენტის მიერ დაქირავებული შრომით მიღებული ხელფასი, გასამრჯელო და მსგავსი ან

აზღაურება, იბეგრება მხოლოდ ამ სახელმწიფოში, თუ დაქირავებული შრომა არ განხ

ორციელებულა მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში. თუ დაქირავებული შრომა ხორ

ციელდება ამგვარი სახით, მაშინ ასეთი ანაზღაურება შეიძლება დაიბეგროს ამ მეორე ს

ახელმწიფოში. 

2. პირველი პუნქტის დებულებათა მიუხედავად, ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რე

ზიდენტის მიერ მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში განხორციელებული დაქირავებ

ული შრომიდან მიღებული ანაზღაურება დაიბეგრება მხოლოდ პირველად ხსენებულ

 სახელმწიფოში, თუ: 



a) ანაზღაურების მიმღები იმყოფება მეორე სახელმწიფოში პერიოდით ან პერიოდე

ბით, რომელთა საერთო ხანგრძლივობა არ აღემატება 183 დღეს ნებისმიერი თორმეტთ

ვიანი პერიოდის განმავლობაში, რომელიც იწყება ან მთავრდება მოცემულ ფისკალურ

 წელს და 

b) ანაზღაურება გაიცემა დამქირავებლის მიერ, ან მისი სახელით, რომელიც არ წარმ

ოადგენს მეორე სახელმწიფოს რეზიდენტს და 

c) ანაზღაურება არ არის წარმოქმნილი მუდმივი დაწესებულებიდან ან ფიქსირებუ

ლი ბაზიდან, რომელიც დამქირავებელს გააჩნია მეორე სახელმწიფოში. 

3. ამ მუხლის წინა დებულებების მიუხედავად, ანაზღაურებანი, რომლებიც მიიღებ

ა საერთაშორისო გადაზიდვებში ექსპლუატირებულ გემებზე ან საჰაერო ხომალდებზ

ე განხორციელებული დაქირავებული შრომიდან, შეიძლება დაიბეგროს იმ ხელშემკვ

რელ სახელმწიფოში, რომელშიც მდებარეობს საწარმოს ფაქტობრივი მართვის ადგილ

ი. 

მუხლი 16 

დირექტორთა ჰონორარები 

დირექტორთა ჰონორარები ან სხვა მსგავსი ანაზღაურება, რომლებსაც მიიღებს ხელ

შემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტი, როგორც მეორე ხელშემკვრელი სახელმწიფოს 

რეზიდენტი კომპანიის დირექტორთა საბჭოს ან სხვა მსგავსი ორგანოს წევრი, შეიძლე

ბა დაიბეგროს იმ მეორე სახელმწიფოში. 

მუხლი 17 

ხელოვნების მუშაკები და სპორტსმენები 

1. მე-14 და მე-

15 მუხლების დებულებათა მიუხედავად, შემოსავალი, რომელსაც მიიღებს ერთი ხელ

შემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტი, როგორც ხელოვნების მუშაკი, როგორიც არის 

თეატრის, კინოს, რადიოს ან ტელევიზიის მსახიობი ან მუსიკოსი, ან როგორც სპორტს

მენი, მის მიერ მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში განხორციელებული პირადი საქმ

იანობიდან, შეიძლება დაიბეგროს ამ მეორე სახელმწიფოში. 

2. იმ შემთხვევაში, როდესაც შემოსავალი პირადი საქმიანობიდან, რომელსაც განახ

ორციელებს ხელოვნების მუშაკი ან სპორტსმენი, დაერიცხება არა თვით ხელოვნების 

მუშაკს ან სპორტსმენს, არამედ სხვა პირს, მაშინ ეს შემოსავალი, ამ შეთანხმების მე-

7, მე-14 და მე-

15 მუხლების დებულებების მიუხედავად, შეიძლება დაიბეგროს იმ ხელშემკვრელ სახ

ელმწიფოში, რომელშიც ხორციელდება ხელოვნების მუშაკის ან სპორტსმენის საქმიან

ობა. 

მუხლი 18 

პენსიები 

მე-19 მუხლის მე-

2 პუნქტის დებულებათა შესაბამისად, წარსულ დაქირავებულ შრომასთან დაკავშირებ



ით ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტისათვის გადახდილი პენსიები და სხვა მ

სგავსი ანაზღაურებანი იბეგრება მხოლოდ ამ სახელმწიფოში. 

მუხლი 19 

სახელმწიფო სამსახური 

1. a) ხელშემკვრელი სახელმწიფოს ან მისი პოლიტიკურ-

ადმინისტრაციული ქვედანაყოფის, ან ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოს მიერ 

ნებისმიერი ფიზიკური პირისათვის გადახდილი ხელფასი, გასამრჯელო და სხვა მსგა

ვსი ანაზღაურება, ამ სახელმწიფოს ან მისი პოლიტიკურ-

ადმინისტრაციული ქვედანაყოფის, ან ხელისფულების ადგილობრივი ორგანოსათვის

 გაწეული სამსახურისათვის, გადასახადით იბეგრება მხოლოდ ამ სახელმწიფოში; 

b) მაგრამ ამგვარი ხელფასი, გასამრჯელო და სხვა მსგავსი ანაზღაურება დაიბეგრებ

ა მხოლოდ მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში, თუ სამსახური გაწეულ იქნა ამ სახე

ლმწიფოში და პირი არის ამ სახელმწიფოს რეზიდენტი, რომელიც: 

i) არის ამ სახელმწიფოს მოქალაქე; ან 

ii) არ გახდა ამ სახელმწიფოს რეზიდენტი, მხოლოდ სამსახურის გაწევის მიზნით. 

2. 

a) ხელშემკვრელი სახელმწიფოს ან მისი პოლიტიკურ- ადმინისტრაციული ქვედანაყო

ფის, ან ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოს მიერ შექმნილი ფონდებიდან ნებისმ

იერი ფიზიკური პირისათვის გადახდილი პენსია ამ სახელმწიფოსათვის, მისი პოლი

ტიკურ-

ადმინისტრაციული ქვედანაყოფისათვის ან ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოს

ათვის გაწეული სამსახურისათვის დაიბეგრება მხოლოდ ამ სახელმწიფოში; 

b) მაგრამ ამგვარი პენსია იბეგრება მხოლოდ მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში, 

თუ ფიზიკური პირი წარმოადგენს ამ სახელმწიფოს რეზიდენტსა და მოქალაქეს. 

3. ამ შეთანხმების მე-15, მე-16, მე-17 და მე-

18 მუხლების დებულებები გამოიყენება ხელფასის, გასამრჯელოს, სხვა მსგავსი ანაზღ

აურებისა და პენსიების მიმართ ხელშემკვრელი სახელმწიფოს ან მისი პოლიტიკურ-

ადმინისტრაციული ქვედანაყოფის, ან ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოს მიერ 

გაწეული კომერციული საქმიანობის ფარგლებში განხორციელებულ მომსახურებასთა

ნ დაკავშირებით. 

მუხლი 20 

სტუდენტები 

სტიპენდია, მიღებული სტუდენტის, ასპირანტის ან სტაჟიორის მიერ, რომელიც არ

ის, ან ხელშემკვრელ სახელმწიფოში უშუალოდ ჩასვლამდე იყო მეორე ხელშემკვრელ

ი სახელმწიფოს რეზიდენტი და იგი პირველად ხსენებულ სახელმწიფოში იმყოფება მ

ხოლოდ განათლების მიღების ან კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით, თუ იგი განკუთ

ვნილია ცხოვრების, განათლების მიღების ან კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის, არ და

იბეგრება ამ სახელმწიფოში, თუ ამ ანაზღაურების წყარო მდებარეობს ამ სახელმწიფო

ს ფარგლებს გარეთ. 

 



მუხლი 21 

ოფშორული საქმიანობა 

1. ამ მუხლის დებულებები გამოიყენება მე-4-და მე-

20 მუხლების დებულებათა მიუხედავად. 

2. ამ მუხლის მიზნებისათვის, ტერმინი ოფშორული საქმიანობა ნიშნავს საქმიანობა

ს, განხორციელებულს ხელშემკრველი სახელმწიფოს ოფშორზე, ზღვის ფსკერის და ნი

ადაგქვეშეთის და მათი ბუნებრივი რესურსების კვლევა-

ძიებასა და ექსპლოატაციასთან დაკავშირებით. 

3. პირი, რომელიც არის ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტი და ახორციელე

ბს ოფშორულ საქმიანობას მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში, მე-

4 პუნქტის დებულებათა თანახმად, ჩაითვლება, რომ იგი ახორციელებს საქმიანობას ა

მ მეორე სახელმწიფოში იქ განთავსებული მუდმივი დაწესებულების ან ფიქსირებულ

ი ბაზის მეშვეობით. 

4. მე-

3 პუნქტის დებულებები არ გამოიყენება, თუ ოფშორული საქმიანობა ხორციელდება პ

ერიოდით ან პერიოდებით, რომელიც არ აღემატება 30 დღეს, ნებისმიერ თორმეტთვია

ნ პერიოდში. ამ პუნქტის მიზნებისათვის: 

a) ოფშორული საქმიანობა, რომელსაც ახორციელებს პირი, რომელიც გაერთიანებუ

ლია მეორე პირთან, ჩაითვლება, რომ იმართება მეორე პირის მიერ, თუ განსახილველი

 საქმიანობები არის ანალოგიური იმ საქმიანობებისა, რომლებსაც ეწეოდა პირველად ხ

სენებული პირი, იმ შემთხვევის გარდა, თუ ეს საქმიანობები ხორციელდება იმავდრო

ულად, როცა ხორციელდება მისი საკუთარი საქმიანობები; 

b) პირი ჩაითვლება გაერთიანებულად მეორე პირთან, თუ ერთი კონტროლდება პი

რდაპირ ან არაპირდაპირ მეორის მიერ ან ორივეს, პირდაპირ ან არაპირდაპირ, აკონტ

როლებს მესამე პირი ან პირები. 

5. ხელფასი, გასამრჯელო და სხვა მსგავსი ანაზღაურებანი, რომელსაც იღებს ხელშე

მკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტი მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში განხორციე

ლებული ოშფორული საქმიანობიდან, შეიძლება დაიბეგროს ამ მეორე სახელმწიფოში,

 სანამ საქმიანობები ხორციელდება ამ მეორე სახელმწიფოს ოფშორზე. თუმცა მსგავსი 

ანაზღაურებანი დაიბეგრება მხოლოდ პირველად ხსენებულ სახელმწიფოში, თუ სამსა

ხური ხორციელდება დამქირავებლისათვის, რომელიც არ არის მეორე ხელშემკვრელი

 სახელმწიფოს რეზიდენტი და ხორციელდება პერიოდით ან პერიოდებით, რომელიც 

არ აღემატება 30 დღეს ნებისმიერ თორმეტთვიან პერიოდში. 

6. შემოსავლები მიღებული ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტის მიერ გასხვ

ისებიდან: 

a) უფლებების გამოყენებიდან ან ექსპლოატაციიდან; ან 

b) მეორე ხელშემკვრელ სახელწიფოში განთავსებული ქონების, რომელიც დაკავში

რებულია ამ მეორე სახელმწიფოში განხორციელებულ ოფშორულ საქმიანობასთან; 

c) აქციები, რომელთა ღირებულება ან ღირებულებების დიდი ნაწილი პირდაპირ ა

ნ არაპირდაპირ მიღებულია ასეთი უფლებებიდან ან ასეთი ქონებიდან, ან ერთად აღე

ბული ასეთი უფლებებიდან ან ასეთი ქონებიდან, შეიძლება დაიბეგროს ამ მეორე სახე

ლმწიფოში. 



ამ პუნქტში ტერმინი უფლებების გამოყენება ან ექსპლოატაცია ნიშნავს უფლებებს 

ქონებაზე, გამომუშავებულს ოფშორული საქმიანობის შედეგად, რომელიც ხორციელ

დება მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში, ან პროცენტს ან მოგებას ასეთი ქონებიდან. 

მუხლი 22 

სხვა შემოსავლები 

1. ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტის შემოსავლის სახეები, რომლებიც არ 

არის განხილული ამ შეთანხმების წინა მუხლებში, მათი წარმოქმნის წყაროს მიუხედა

ვად, იბეგრება მხოლოდ ამ სახელმწიფოში. 

2. პირველი პუნქტის დებულებები არ გამოიყენება შემოსავლების მიმართ, რომლებ

იც განსხვავდება მე-6 მუხლის მე-

2 პუნქტით განსაზღვრული უძრავი ქონებიდან მიღებული შემოსავლებისაგან, თუ ასე

თი შემოსავლის მიმღები წარმოადგენს ერთი ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენ

ტს და საქმიანობას ახორციელებს მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში იქ განთავსებუ

ლი მუდმივი დაწესებულების მეშვეობით, ან ამ მეორე სახელმწიფოში ახორციელებს 

დამოუკიდებელ პირად მომსახურებას იქ არსებული ფიქსირებული ბაზის მეშვეობით

 და უფლება ან ქონება, რომლებთან დაკავშირებითაც გადახდილია შემოსავალი, ნამდ

ვილად არის დაკავშირებული ასეთ მუდმივ დაწესებულებასთან ან ფიქსირებულ ბაზა

სთან. ასეთ შემთხვევაში, კონკრეტული გარემოებებიდან გამომდინარე, გამოიყენება მ

ე-7 ან მე-14 მუხლების დებულებები. 

მუხლი 23 

კაპიტალი 

1. უძრავი ქონებით წარმოდგენილი კაპიტალი, რომელიც განხილულია ამ შეთანხმ

ების მე-

6 მუხლში და, რომელიც წარმოადგენს ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტის საკ

უთრებას და იმყოფება მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში, შეიძლება დაიბეგროს ამ 

მეორე სახელმწიფოში. 

2. კაპიტალი, რომელიც წარმოდგენილია მოძრავი ქონებით და ქმნის ერთი ხელშემ

კვრელი სახელმწიფოს საწარმოს მუდმივი დაწესებულების კომერციული ქონების ნაწ

ილს მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში ან წარმოდგენილია მუდმივ ბაზასთან დაკა

ვშირებული უძრავი ქონებით, რომელიც ხელმისაწვდომია ერთი ხელშემკვრელი სახე

ლმწიფოს რეზიდენტისათვის მეორე სახელმწიფოში დამოუკიდებელი პირადი მომსა

ხურეობის გაწევის მიზნით, შეიძლება დაიბეგროს ამ მეორე სახელმწიფოში. 

3. კაპიტალი, რომელიც წარმოდგენილია საერთაშორისო გადაზიდვებში ექსპლუატ

ირებული გემებითა და თვითმფრინავებით, ან ამ გემებისა და თვითმფრინავების ექსპ

ლუატაციასთან დაკავშირებული მოძრავი ქონებით, დაიბეგრება მხოლოდ იმ ხელშემ

კვრელ სახელმწიფოში, რომელშიც განთავსებულია საწარმოს ფაქტობრივი მართვის ა

დგილი. 

4. ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტის კაპიტალის ყველა სხვა ელემენტი დ

აიბეგრება მხოლოდ იმ სახელმწიფოში. 

 



მუხლი 24 

ორმაგი დაბეგვრის გამორიცხვის მეთოდი 

1. საქართველოს რეზიდენტის შემთხვევაში, ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილება 

მოხდება შემდეგნაირად: 

a) თუ საქართველოს რეზიდენტი იღებს შემოსავალს ან ფლობს კაპიტალს, რომელი

ც ამ შეთანხმების დებულებათა თანახმად შეიძლება დაიბეგროს ლიტვაში, საქართვე

ლო დაუშვებს: 

i) ამ რეზიდენტის შემოსავალზე გადასახადიდან იმ თანხის გამოქვითვას, რომელი

ც ლიტვაში მიღებულ შემოსავალზე გადახდილი გადასახადის ტოლია; 

ii) ამ რეზიდენტის კაპიტალზე გადასახადიდან იმ თანხის გამოქვითვას, რომელიც 

ლიტვაში კაპიტალზე გადახდილი გადასახადის ტოლია; 

ამასთან, ასეთი გამოქვითვა, ნებისმიერ შემთხვევაში, არ უნდა აღემატებოდეს შემო

სავალზე ან კაპიტალზე გადასახადის იმ ნაწილს, რომელიც გამოქვითამდე იყო დაანგა

რიშებული და მიეწერება ვითარების შესაბამისად შემოსავალსა და კაპიტალს, რომელ

იც შეიძლება დაიბეგროს ლიტვაში; 

b) თუ საქართველოს რეზიდენტის მიერ მიღებული შემოსავალი ან მის მფლობელო

ბაში მყოფი კაპიტალი, ამ შეთანხმების ნებისმიერი დებულების შესაბამისად გადასახა

დებისგან გათავისუფლებულია საქართველოში, საქართველოს, მიუხედავად ამისა, შე

უძლია ამ რეზიდენტის დარჩენილ შემოსავალზე და კაპიტალზე გადასახადის მოცუ

ლობის გაანგარიშების დროს მხედველობაში მიიღოს დაბეგვრისგან გათავისუფლებუ

ლი შემოსავალი და კაპიტალი. 

2. ლიტვის რეზიდენტის შემთხვევაში ორმაგი დაბეგვრა თავიდან აცილებული იქნ

ება შემდეგნაირად: 

თუ ლიტვის რეზიდენტი იღებს შემოსავალს ან ფლობს კაპიტალს, რომელიც ამ შეთ

ანხმების თანახმად შეიძლება დაიბეგროს საქართველოში, სანამ უფრო ხელსაყრელი მ

იდგომა არ იქნება უზრუნველყოფილი მისი ეროვნული კანონმდებლობით, ლიტვა და

უშვებს: 

a) ამ რეზიდენტის შემოსავალზე გადასახადიდან იმ თანხის გამოქვითვას, რომელი

ც საქართველოში მიღებულ შემოსავალზე გადახდილი გადასახადის ტოლია; 

b) ამ რეზიდენტის კაპიტალზე გადასახადიდან იმ თანხის გამოქვითვას, რომელიც 

საქართველოში კაპიტალზე გადახდილი გადასახადის ტოლია; 

ამასთან, ასეთი გამოქვითვა, ნებისმიერ შემთხვევაში, არ უნდა აღემატებოდეს ლიტ

ვაში შემოსავალსა ან კაპიტალზე გადასახადის იმ ნაწილს, რომელიც გამოქვითვამდე 

იყო დაანგარიშებული და მიეწერება ვითარების შესაბამისად შემოსავალსა და კაპიტა

ლს, რომელიც შეიძლება დაიბეგროს საქართველოში. 

მუხლი 25 

დისკრიმინაციის თავიდან აცილება 

1. ხელშემკვრელი სახელმწიფოს ნაციონალური პირები არ დაექვემდებარებიან მეო

რე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში განსხვავებულ ან უფრო მძიმე პირობებით დაბეგვრა

ს, ან ნებისმიერ მასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს, რომლებსაც ექვემდებარებია

ნ ან შეიძლება დაექვემდებარონ ამ მეორე სახელმწიფოს ნაციონალური პირები იმავე გ

არემოებებში, კერძოდ, რეზიდენციის თვალსაზრისით. ეს დებულება, პირველი მუხლ



ის დებულებების მიუხედავად, გამოიყენება, აგრეთვე, იმ პირების მიმართ, რომლებიც

 არ არიან ერთი ან ორივე ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტები. 

2. იმ მუდმივი დაწესებულებების დაბეგვრა, რომელიც ხელშემკვრელ სახელმწიფო

ს გააჩნია მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში, არ უნდა იყოს ნაკლებად ხელსაყრელი

, ვიდრე ამ მეორე სახელმწიფოს საწარმოს დაბეგვრა იმავე საქმიანობის განხორციელე

ბისათვის. ეს მუხლი არ უნდა იქნეს გაგებული ისე, თითქოს ის ხელშემკვრელ სახელმ

წიფოს ავალდებულებს მეორე ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტებისათვის პე

რსონალურად რომელიმე გადასახადისაგან გათავისუფლებას, რაიმე საგადასახადო შე

ღავათის მინიჭებას ან გადასახადისგან გათავისუფლებას მათი სამოქალაქო სტატუსის

 ან ოჯახური მდგომარეობის საფუძველზე, რომლებსაც ის ანიჭებს საკუთარ რეზიდენ

ტებს. 

3. იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც გამოიყენება მე-

9 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-11 მუხლის მე-7 პუნქტის ან მე-12 მუხლის მე-

6 პუნქტის დებულებები, ხელშემკვრელი სახელმწიფოს მიერ მეორე ხელშემკვრელი სა

ხელმწიფოს რეზიდენტისათვის გადახდილი პროცენტი, როიალტი ან სხვა გადასახდე

ლები, ამ საწარმოს დასაბეგრი მოგების განსაზღვრის მიზნით ექვემდებარება იმავე პი

რობებით გამოქვითვას, როგორც ეს მოხდებოდა პირველად ხსენებული სახელმწიფოს

 რეზიდენტის შემთხვევაში. ანალოგიურად, ერთი ხელშემკვრელი სახელმწიფოს საწა

რმოს ნებისმიერი დავალიანება მეორე ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტისად

მი, ამ საწარმოს დასაბეგრი კაპიტალის განსაზღვრის მიზნებისათვის უნდა დაექვემდე

ბაროს გამოქვითვებს იმავე პირობებით, როგორც პირველხსენებული სახელმწიფოს რ

ეზიდენტის დავალიანება. 

4. ხელშემკვრელი სახელმწიფოს საწარმოები, რომელთა კაპიტალი მთლიანად ან ნა

წილობრივ ეკუთვნის ან კონტროლდება პირდაპირ ან ირიბად მეორე ხელშემკვრელი 

სახელმწიფოს ერთი ან რამდენიმე რეზიდენტის მიერ, პირველად ხსენებულ სახელმწ

იფოში არ უნდა დაექვემდებარონ ნებისმიერ დაბეგვრას ან მასთან დაკავშირებულ ნებ

ისმიერ ვალდებულებას, განსხვავებულს ან უფრო დამამძიმებელს, ვიდრე დაბეგვრა ა

ნ მასთან დაკავშირებული ვალდებულებები, რომლებსაც ექვემდებარებიან ან შეიძლე

ბა დაექვემდებარონ პირველად ხსენებული სახელმწიფოს სხვა მსგავსი საწარმოები. 

5. ამ მუხლის დებულებები, მე-

2 მუხლის დებულებათა მიუხედავად, შეეხება ნებისმიერი სახის და ფორმის გადასახა

დებს. 

მუხლი 26 

ურთიერთშეთანხმების პროცედურა 

 

1. [შეთანხმების 26-ე მუხლის პირველი პუნქტის პირველი წინადადება ჩანაცვლდა 

მრავალმხრივი კონვენციის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის პირველი წინადადებით] 

[თუ ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზიდენტი თვლის, რომ ერთი ან ორივე 

ხელშემკვრელი სახელმწიფოს ქმედება იწვევს ან გამოიწვევს მის დაბეგვრას ამ 

შეთანხმების დებულებების საწინააღმდეგოდ, ამ სახელმწიფოთა ეროვნული 

კანონმდებლობებით გათვალისწინებული ზომებისაგან დამოუკიდებლად, მას 



შეუძლია, თავისი საქმე განსახილველად წარუდგინოს იმ ხელშემკვრელი 

სახელმწიფოს კომპეტენტურ ორგანოს, რომლის რეზიდენტსაც იგი წარმოადგენს, ან 

თუ მისი შემთხვევა ექვემდებარება ამ შეთანხმების 25-ე მუხლის პირველ პუნქტს, იმ 

სახელმწიფოს, რომლის ნაციონალურ პირსაც იგი წარმოადგენს.] საქმე წარდგენილ 

უნდა იქნეს, ამ შეთანხმების დებულებების საწინააღმდეგოდ  განხორციელებული 

ქმედების შესახებ პირველი შეტყობინებიდან  სამი წლის განმავლობაში. 

 

მრავალმხრივი კონვენციის მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის მოცემული პირველი 

წინადადება ჩაანაცვლებს შეთანხმების 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის პირველ 
წინადადებას: 

 

მრავალმხრივი კონვენციის მუხლი 16 –  

ურთიერთშეთანხმების პროცედურა 

 

როდესაც პირი მიიჩნევს, რომ ერთი ან ორივე [ხელშემკვრელი სახელმწიფოს] 

ქმედების შედეგად პირის დაბეგვრა არ შეესაბამება ან არ მოვა შესაბამისობაში [ამ 

შეთანხმების] დებულებებთან, ამ პირს, ამ [ხელშემკვრელი სახელმწიფოს] 

შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ღონისძიებების 

მიუხედავად შეუძლია თავისი საქმე განსახილველად წარუდგინოს ერთ-ერთი 

[ხელშემკვრელი სახელმწიფოს] კომპეტენტურ ორგანოს. 

 

 

2. კომპეტენტური ორგანო, თუ ის განცხადებას დასაბუთებულად ჩათვლის და თუ 

მას დამოუკიდებლად საკითხის გადაჭრა არ შეუძლია, უნდა შეეცადოს, მეორე ხელშე

მკვრელი სახელმწიფოს კომპეტენტურ ორგანოსთან შეთანხმებით გადაწყვიტოს საკი

თხი ამ შეთანხმების დებულებებთან შეუსაბამო დაბეგვრის თავიდან აცილების მიზნი

თ. ნებისმიერი მიღწეული შეთანხმება ექვემდებარება აღსრულებას ხელშემკვრელ სახ

ელმწიფოთა ეროვნული კანონმდებლობით გათვალისწინებული დროითი შეზღუდვე

ბის მიუხედავად. 

3. ხელშემკვრელ სახელმწიფოთა კომპეტენტური ორგანოები ურთიერთშეთანხმები

ს საფუძველზე შეეცდებიან გადაჭრან ნებისმიერი სირთულე ან გაუგებრობა, რომლებ

იც წარმოიშობა შეთანხმების განმარტების ან გამოყენების დროს. ორმაგი დაბეგვრის 

თავიდან აცილების მიზნით მათ შეუძლიათ აგრეთვე, ერთმანეთთან კონსულტაციები

 აწარმოონ შეთანხმებით გაუთვალისწინებელ შემთხვევებშიც. 

4. ხელშემკვრელ სახელმწიფოთა კომპეტენტურ ორგანოებს, წინა პუნქტების ინტერ

პტრეტაციაში შეთანხმების მიღწევის მიზნით, შეუძლიათ ერთმანეთთან პირდაპირი კ

ონტაქტი იქონიონ მათი ან მათი წარმომადგენლების მონაწილეობით შემდგარი ერთო

ბლივი კომისიის საშუალებით. 

 

 



მუხლი 27 

ინფორმაციის გაცვლა 

1. ხელშემკვრელი სახელმწიფოს კომპეტენტური ორგანოები ცვლიან იმ ინფორმაცი

ას, რომელიც გათვალისწინებულია ამ შეთანხმების დებულებებით, ან ხელშემკვრელი

 სახელმწიფოების ეროვნული კანონმდებლობებით იმ გადასახადებთან დაკავშირები

თ, რომლებსაც მოიცავს ეს შეთანხმება და რომელთა გადახდა არ ეწინააღმდეგება ამ შე

თანხმებას. ინფორმაციის გაცვლა არ არის შეზღუდული პირველი მუხლით. ხელშემკვ

რელი სახელმწიფოს მიერ მიღებული ნებისმიერი ინფორმაცია ითვლება კონფიდენცი

ალურად ისევე, როგორც ამ სახელმწიფოს კანონმდებლობის ფარგლებში მიღებული ი

ნფორმაცია და მათი გაცნობა შეუძლიათ მხოლოდ იმ პირებს ან ორგანოებს (სასამართ

ლოებისა და ადმინისტრაციული ორგანოების ჩათვლით), რომლებიც დაკავებულნი ა

რიან იმ გადასახადების დაკისრებით ან აკრეფით, იძულებითი წესით ამოღებით ან სა

სამართლო დევნით, ან იმ გადასახადებთან დაკავშირებული აპელაციების განხილვი

თ, რომლებზეც ვრცელდება შეთანხმება. ეს პირები ან ორგანოები ამ ინფორმაციას გამ

ოიყენებენ მხოლოდ დასახელებული მიზნებისათვის. მათ შეუძლიათ ამ ინფორმაციი

ს გამოყენება სასამართლოს სხდომაზე ან სამართლებრივი გადაწყვეტილებების მიღებ

ის დროს. 

2. ამ მუხლის დებულებები არცერთ შემთხვევაში არ უნდა იქნეს ისე გაგებული, თი

თქოს ხელშემკვრელ სახელმწიფოს ეკისრება ვალდებულება: 

a) გაატაროს ადმინისტრაციული ღონისძიებები, რომლებიც ეწინააღმდეგება ამა თ

უ იმ ხელშემკვრელი სახელმწიფოს კანონმდებლობას ან ადმინისტრაციულ პრაქტიკას

; 

b) მიაწოდოს ინფორმაცია, რომლის მოპოვება არ არის ნებადართული ამა თუ იმ ხე

ლშემკვრელი სახელმწიფოს კანონმდებლობით ან ჩვეულებრივი ადმინისტრაციული 

პრაქტიკით; 

c) მიაწოდოს ინფორმაცია, რომელმაც შესაძლოა გაამჟღავნოს ნებისმიერი სავაჭრო, 

სამეწარმეო, სამრეწველო, კომერციული ან პროფესიული საიდუმლოება ან სავაჭრო პ

როცესი, ან ისეთი ინფორმაცია, რომლის გამჟღავნებაც ეწინააღმდეგება სახელმწიფოს 

პოლიტიკას (საზოგადოებრივ ინტერესებს). 

მუხლი 28 

დიპლომატიური მისიებისა და საკონსულო დაწესებულებების თანამშრომლები 

ამ შეთანხმების არცერთი დებულება არ ეხება დიპლომატიური მისიებისა და საკონ

სულო დაწესებულებების თანამშრომელთა საგადასახადო პრივილეგიებს, რომლებიც 

დადგენილია საერთაშორისო სამართლის საყოველთაო ნორმების ან სპეციალური შე

თანხმებების დებულებების საფუძველზე. 

 

 

 

 

 

 



მრავალმხრივი კონვენციის მე-7 მუხლის მოცემული პირველი პუნქტი 
გავრცელდება ამ შეთანხმებაზე:  
 

მუხლი 7 - საგადასახადო ხელშეკრულების ბოროტად გამოყენების აღკვეთა 

 

(დებულება ძირითადი მიზნების ტესტის თაობაზე) 

 

[შეთანხმების] ნებისმიერი დებულებების მიუხედავად, მის ფარგლებში 

გათვალისწინებული შეღავათი არ გავრცელდება შემოსავლის ელემენტზე ან 

კაპიტალზე, თუ ყველა შესაბამისი ფაქტისა და გარემოების გათვალისწინებით, 

დასაბუთებულად დგინდება, რომ ნებისმიერი სქემის ან ტრანზაქციის, რომლის 

შედეგად პირდაპირ ან ირიბად მიიღება ეს შეღავათი, ერთ-ერთი ძირითადი 

მიზანი იყო ამგვარი შეღავათით სარგებლობა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც 

დასტურდება, რომ ამგვარ გარემოებებში ამგვარი შეღავათის მინიჭება 

შეესაბამება [შეთანხმების] შესაბამისი დებულების არსსა და მიზანს. 

 

 

მუხლი 29 

ძალაში შესვლა 

1. ხელშემკვრელი სახელმწიფოები ერთმანეთს აცნობებენ ამ შეთანხმების ძალაში შ

ესასვლელად საჭირო კონსტიტუციური მოთხოვნების შესრულების შესახებ. 

2. შეთანხმება ძალაში შევა პირველ პუნქტში აღნიშნული საკითხების წერილობითი

 შეტყობინების შემდეგ და მისი დებულებები იმოქმედებენ ორივე ხელშემკვრელ სახე

ლმწიფოში: 

a) წყაროსთან ამოღებული გადასახადების შემთხვევებში, იმ შემოსავლებთან მიმარ

თებაში, რომლებიც გადახდილია კალენდარული წლის პირველი იანვრიდან ან მის შე

მდეგ, რომელიც მოსდევს წელიწადს, რომელშიც შეთანხმება შევიდა ძალაში; 

b) სხვა გადასახადების შემთხვევაში, შემოსავალზე ან კაპიტალზე გადასახადების მ

იმართ, რომლებიც მიეკუთვნება საგადასახადო პერიოდს, რომელიც იწყება კალენდარ

ული წლის პირველი იანვრიდან ან მის შემდეგ, რომელიც მოსდევს წელიწადს,რომელ

შიც შეთანხმება შევიდა ძალაში. 

მუხლი 30 

მოქმედების შეწყვეტა 

ეს შეთანხმება ძალაშია მანამ, ვიდრე მისი მოქმედება არ იქნება შეწყვეტილი ხელშე

მკვრელი სახელმწიფოს მიერ. თითოეულ ხელშემკვრელ სახელმწიფოს შეუძლია შეწყვ

იტოს შეთანხმების მოქმედება ნებისმიერი კალენდარული წლის დასრულებამდე სუ

ლ მცირე 6 თვით ადრე, დიპლომატიური არხებით შეთანხმების შეწყვეტის შესახებ წე

რილობითი შეტყობინების მეშვეობით. ასეთ შემთხვევაში, შეთანხმება შეწყვეტს მოქმე

დებას ორივე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში. 



a) წყაროსთან ამოღებული გადასახადების შემთხვევებში, იმ შემოსავლებთან მიმარ

თებაში, რომლებიც ამოღებულია კალენდარული წლის პირველი იანვრიდან ან მის შე

მდეგ, რომელიც მოსდევს წელიწადს, რომელშიც შეტყობინება იქნა გადაცემული; 

b) შემოსავალზე სხვა გადასახადების შემთხვევაში და კაპიტალის გადასახადების მ

იმართ, რომლებიც დაკისრებულია საგადასახადო პერიოდისათვის, რომელიც იწყება 

კალენდარული წლის პირველი იანვრიდან ან მის შემდეგ, რომელიც მოსდევს წელიწა

დს, რომელშიც შეტყობინება იქნა გადაცემული; 

დასტურად ამისა, შეთანხმებას ხელი მოაწერეს სათანადო უფლებამოსილებით აღჭ

ურვილმა პირებმა. 

 შესრულებულია ქალაქ თბილისში, 

2003 წლის 11 სექტემბერს, ქართულ, ლიტვურ და ინგლისურ ენებზე. სამივე ტექსტი 

თანაბრად ავთენტურია. ტექსტებს შორის განსხვავების შემთხვევაში უპირატესობა ენ

იჭება ტექსტს ინგლისურ ენაზე. 

საქართველოს სახელით 

(ხელმოწერილია) 

  

ლიტვის რესპუბლიკის სახელით 

(ხელმოწერილია) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ოქმი 

საქართველოსა და ლიტვის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებსა და კაპიტალზე ორმა

გი დაბეგვრის თვიდან აცილებისა და გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახ

ებ 

  

ხელშეკრულების ხელმოწერისას, ქვემორე ხელმომწერნი ადასტურებენ, რომ შემდე

გი დებულებები წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს: 

1. ხელშეკრულების დებულებათა დამოწმებით 

აღინიშნება, რომ ტერმინი ,,business 

profits” აგრეთვე შეიცავს მოგებას მიღებულს ეკონომიკური საქმიანობიდან. 

2. მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის e) ქვეპუნქტის დამოწმებით. 

აღინიშნება, რომ საქართველოს შემთხვევაში ტერმინი კომპანია ასევე შეიცავს საწა

რმოს, როგორც ეს განსაზღვრულია მისი ეროვნული კანონმდებლობით. 

3. მე-7 მუხლის მე-

3 პუნქტის დამოწმებით აღინიშნება, რომ ხარჯები დაშვებული, როგორც გამოქვითვებ

ი ხელშემკვრელ სახელმწიფოში არ შეიცავს ხარჯებს, რომელიც არ გამოიქვითებოდა, 

თუ მუდმივი დაწესებულება იქნებოდა ამ ხელშემკვრელი სახელმწიფოს ცალკე გამოყ

ოფილი საწარმო. 

4. მე-8 მუხლის, მე-13 მუხლის, მე-15 მუხლისა და 23-ე მუხლის დამოწმებით 

აღინიშნება, რომ მე-8 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-13 მუხლის მე-3 პუნქტის, მე-

15 მუხლის მე-3 პუნქტისა და 23-ე მუხლის მე-

3 პუნქტის დებულებები არ არის მიღებული, სანამ ლიტვა არ წარმოადგენს თავის ერო

ვნულ კანონმდებლობაში ფაქტობრივი მართვის ადგილს, როგორც რეზიდენტობის გა

ნმსაზღვრელ კრიტერიუმს, მაგრამ ამის ნაცვლად მიესადაგება შემდეგი დებულებები: 

მუხლი 8, პირველი პუნქტი 

ხელშემკვრელი სახელმწიფოს საწარმოს მიერ საერთაშორისო გადაზიდვებში გემებ

ისა და საჰაერო ხომალდების ექსპლუატაციიდან მიღებული მოგება გადასახადით და

იბეგრება მხოლოდ ამ სახელმწიფოში. 

მუხლი 13, პირველი პუნქტი 

შემოსავლები, რომლებსაც იღებს ხელშემკვრელი სახელმწიფოს საწარმო საერთაშო

რისო გადაზიდვებში ექსპლუატირებული გემებისა და საჰაერო ხომალდების ან მათ ე

ქსპლუატაციასთან დაკავშირებული მოძრავი ქონების გასხვისებიდან, გადასახადები

თ იბეგრება მხოლოდ ამ სახელმწიფოში. 

მუხლი 15, მე-3 პუნქტი 

ამ მუხლის წინა დებულებების მიუხედავად, ანაზღაურებანი, რომლებიც მიიღება ხ

ელშემკვრელი საწარმოს მიერ საერთაშორისო გადაზიდვებში ექსპლუატირებულ გემე

ბზე ან საჰაერო ხომალდებზე განხორციელებული დაქირავებული შრომიდან, შეიძლე

ბა დაიბეგროს ამ სახელმწიფოში. 

მუხლი 23, მე-3 პუნქტი 

კაპიტალი, რომელიც წარმოდგენილია ხელშემკვრელი სახელმწიფოს მიერ საერთაშ

ორისო გადაზიდვებში ექსპლუატირებული გემებითა და თვითმფრინავებით, ან ამ გე

მებისა და თვითმფრინავების ექსპლუატაციასთან დაკავშირებული მოძრავი ქონებით,

 დაიბეგრება მხოლოდ ამ სახელმწიფოში. 

5. 22-ე მუხლის დამოწმებით 



პირველი პუნქტის დებულებათა მიუხედავად, ხელშემკვრელი სახელმწიფოს რეზი

დენტის შემოსავალი, მიღებული მეორე ხელშემკვრელ სახელმწიფოში ჩატარებული თ

ამაშების მოგებიდან, შეიძლება ასევე დაიბეგროს იმ მეორე სახელმწიფოში. 

6. 23-ე მუხლის დამოწმებით 

აღინიშნება, რომ ტერმინი კაპიტალი, 22-

ე მუხლის მიზნებისათვის, ნიშნავს უძრავ და მოძრავ ქონებას და შეიძლება შეიცავდეს

 ფულად საშუალებებს, აქციებს ან სხვა ქონებრივი უფლებების დამადასტურებელ დო

კუმენტებს, ვექსილებს, ობლიგაციებს ან სხვა სავალე ვალდებულებებს, ასევე პატენტე

ბს, სასაქონლო ნიშნებს, საავტორო ან სხვა მსგავს უფლებებს ან ქონებას. 

დასტურად ამისა, ამ ოქმს ხელი მოაწერეს სათანადო უფლებამოსილებით აღჭურვი

ლმა პირებმა. 

შესრულებულია ქალაქ თბილისში, 

2003 წლის 11 სექტემბერს, ქართულ, ლიტვურ და ინგლისურ ენებზე. სამივე ტექსტი 

თანაბრად ავთენტურია. ტექსტებს შორის განსხვავების შემთხვევაში უპირატესობა ენ

იჭება ტექსტს ინგლისურ ენაზე. 

საქართველოს სახელით 

(ხელმოწერილია) 

  

ლიტვის რესპუბლიკის სახელით 

(ხელმოწერილია) 

 


