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IMPROVING TAX MANAGEMENT IN GEORGIA 
 

ABSTRACT 

 
The dissertation work  on the topic - "Improving tax management in Georgia" 

consists of an introduction, three chapters and a conclusion. 
The introduction of the work substantiates the relevance of the research topic, the 

purpose and tasks of the research, the subject and the object, the research methods and 
methodology, the scope of the problem processing, the results and news of the research, the 
purpose of the research, the approbation, volume and structure of the work are also given. All 
these components of the introduction are performed at the requirements level. 

The first chapter of the work - "Theoretical basis of tax taxation management" - is 
divided into three subsections. 

In the first sub-chapter of the first chapter, various scientists point of view are given 
like: V. Chantladze, E. Julakidze, L. Bakhtadze, M. Chikviladze, R. Kakulia, E. Baratashvili, 
A. Abralava, N. Bakashvili, M.Vanishvili and others about  the essence, classification, 
functions, principles and features of taxes. These scientists agree that taxes have two 
functions - fiscal and stimulating, however, they cannot deal with each other on the priority 
between them. 

The second sub-chapter of the first chapter presents "The Origin of Taxes and 
Scientific Theories of Taxes". It states that the origin of taxes has an ancient history. But 
scientific theories about it were laid in the late - XVI-XVII centuries. In the work, both the 
early mercantilism theories of taxes and later theories are discussed. 

     In the third sub-chapter of the first chapter, there is a discussion on the 
methodological aspects of state tax management. It states that tax management is a new 
field of knowledge. In Georgia, there are many works on financial management, but there is 
no fundamental work on tax management/ the author presents a model for the correct 
construction of state tax management in Georgia, which consists of 10 blocks and describes 
what the state should be able to do in each of them. 

The second chapter of the work - "Analysis and evaluation of the current state of 
fiscal management in Georgia" - is divided into three sub-chapters. 

In the first sub-chapter of the second chapter is discussed " the tax policy in Georgia 
and in foreign countries" . It is described the tax policy of Georgia from the 90s to the 
present and critically evaluated (both of its own point of view and other scientists). Its 
instability, frequent rate changes, establishment of a proportional tax system and abolition of 
the minimum tax-free income are negatively evaluated. Reduction in the number of taxes 
(from 21 to 6), low tax rates (compared to foreign countries), preferential taxation (for micro 
and small entrepreneurs) and exemption of undistributed profits from taxation (introduction of 
the Estonian model) are considered positive. In the same sub-chapter, the taxation systems of 
a number of foreign countries are characterized, from which it is clear that a progressive 
system of taxation is implemented there, and the tax rates are quite high compared to Georgia. 

In the second sub-chapter of the second chapter, the Revenue Service of the Ministry 
of Finance of Georgia is characterized and evaluated as the executive body of taxation. It is 
about its structural composition (12 divisions), functions and their execution, tax 
mobilization, control of tax payers, etc. Sh. The evaluation of the management of the Revenue 
Service of Georgia by the experts of the IMF using the ABCD-method and 32 criteria, which 
was carried out in 2016 and 2020, is presented here. The author of the paper has compared 
these studies and concludes that the management of 2 issues has not improved, the 
management of 15 issues is at the same level, and the management of 15 issues has improved. 
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The third sub-chapter of the second chapter is dedicated to the results of the individual 
research conducted by the author with the revenue service employees, experts and taxpayers 
in terms of the effectiveness of tax management. 37% of employees claim that the tax code 
needs to be improved. 40% of experts and 50.1% of taxpayers agree with this. 60% of experts 
believe that proportional taxation should be replaced by progressive taxation, 40% of experts 
and 48% of taxpayers support St. Taxing Tbilisi taxpayers at high rates, 22% of experts 
believe that the turnover threshold of 100,000 for value added tax is low, 39.3% of taxpayers 
demand regional differentiation of taxes (including 61% of taxpayers to exempt border 
regions from taxes) and etc.  

The paper work compares the results of the survey of employees, experts and taxpayers 
of the Georgian Revenue Service and makes a summary conclusion that the tax management 
of the Georgian Revenue Service is of an average level. 

The third chapter of the dissertation - "Directions of optimization of taxation 
management in Georgia" - consists of two sub-chapters: 1. Socio-economic effectiveness of 
tax management and ways to increase it. 2. Directions for improvement of tax management of 
Georgia. 

When discussing the first sub-chapter of the third chapter, the author will see 5 
different circumstances that prove that the state tax system of Georgia is not socio-
economically efficient. First, that its forms and methods are taken from Russia and are not 
adapted to the needs of the population of Georgia, secondly, that due to the short period of 
independent functioning, this body itself is inexperienced, which has a negative impact on its 
decisions, thirdly, that tax innovations are not created on the ground, fourthly, that The tax 
code is unstable, and this circumstance hinders the establishment of new enterprises, and 
fifth, that the tax management in its activities does not take into account the issue of mutual 
balancing of taxes. 

In the same subsection, the issue of tax burden is discussed separately and it is noted 
that individual regions, industries and even different types of enterprises (small, domestic, 
large) have different tax payment potentials, and, in this sense, they cannot be taxed in the 
same way. 

The second sub-chapter of the third chapter - "Directions for improving the tax 
management of Georgia" is elaborated in two directions: 1. Improving the management of 
the tax law-making activity of Georgia. 2. Improvement of tax law enforcement management 
of Georgia. 

Tax law-making in Georgia is the function of the parliament, and those two big flaws - 
the instability of the tax code and the existence of proportional taxation - which are reinforced 
by the code, are considered as errors of the parliament in the paper. The author verbally 
reminds the legislators about the instability of the code, and on the issue of progressive 
replacement of proportional taxation of incomes, he gives his own, conceptual basic option, in 
which the annual income up to 6000 GEL is considered as a non-taxable minimum, and the 
income above it is taxed differentially from 5% to 35%. 12 types of social status of families 
with corresponding tax coefficients are proposed, unlike other known social statuses, the 
author has included in his version a large family of Georgian refugees (tax coefficient - 12.0) 
and a large family of foreign refugees (tax coefficient - 10.0). 

In addition, in the same sub-chapter, the second proposal of the author is given, which 
refers to the progressive taxation of distributed profits. This proposal of the author is based on 
the opinion of a large part of taxpayers that such a successful region of Georgia as Tbilisi 
should be taxed more, and the border regions of Georgia should either be completely 
exempted from taxes or their taxes should be reduced. The author of the paper considered this 
opinion of the entrepreneurs to be acceptable and considered it expedient to Taxation of 
Tbilisi enterprises from 0 to 25%, enterprises of border regions from 0 to 3%, and enterprises 
of all other regions - from 0 to 18%. 
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Regarding the improvement of tax law enforcement management, the author of the 
paper believes that more attention should be paid to the self-declaration process of taxpayers, 
the timeliness of tax control, the identification of risk groups, raising the qualifications of 
personnel and keeping them in the system, and many others. 

  The dissertation ends with a summarising conclusion. 
 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკური წინასვლა და 

მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია იქ 

არსებული საგადასახადო სისტემის სრულყოფილ და ეფექტიან ფუნქციონი-

რებასთან. მისი მეშვეობით შეიძლება ექსპორტის წახალისება, ინვესტიციების 

მოზიდვა, საწარმოთა კონკურეტუნარიანობის ამაღლება და სხვა. საქართველო 

საბაზრო ურთიერთობების, მ. შ. საგადასახადო ურთიერთობების, მეტად მცირე 

პრაქტიკით 90-იან წლებიდან ჩაერთო მსოფლიოს ქვეყნების გლობალურ 

პროცესში. სწორედ ამ მცირე პრაქტიკის და მწირი ცოდნის შედეგია ის, რომ 

მიუხედავად დაბეგვრის სისტემაში განხორციელებული მრავალი ცვლილებებისა, 

საქართველოში საგადასახადო გარემო მაინც არ არის ისეთი, რომ მან მეწარმეობის 

განვითარებაში „აფეთქება“ გამოიწვიოს. აქედან გამომდინარე, ზოგადად, 

გადასახადების, მ. შ. საგადასახადო მენეჯმენტის საკითხის მეცნიერული კვლევა, 

აქტუალურია და საინტერესო. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანია საქართველოს სოციალურ-

ეკონომიკურ პირობებს მორგებული საგადასახადო კანონშემოქმედების და 

საგადასახადო კანონაღსრულების მენეჯმენტის ცალკეული კომპონენტების 

კონცეპტუალური ვარიანტების შემუშავება და შემოთავაზება. ამ მიზნის მისაღწევად 

ნაშრომში გადაწყვეტილია შემდეგი ამოცანები და შესწავლილია შემდეგი 

საკითხები:  

 გადასახადების არსი, კლასიფიკაცია, ფუნქციები, პრინციპები; 

 გადასახადების წარმოშობა და გადასახადების მეცნიერული თეორიები; 

 საგადასახადო მენეჯმენტის მეთოდოლოგიური ასპექტები; 

 საგადასახადო პოლიტიკა საქართველოში და საზღვარგარეთის ქვეყნებში; 

 საქართველოს შემოსავლების სამსახურის, როგორც დაბეგვრის აღმასრუ-

ლებელი ორგანოს დახასიათება; 

 შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებში, გადასახადის გადამხდელებში 
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და ექსპერტებში ჩატარებული კვლევის შედეგების შეფასება; 

 საგადასახადო მენეჯმენტის სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტიანობა 

საქართველოში; 

 საქართველოს საგადასახადო კანონშემოქმედებითი საქმიანობის მენეჯ-

მენტის სრულყოფა; 

 საქართველოს საგადასახადო კანონაღსრულების მენეჯმენტის სრულყოფა. 

კვლევის საგანი და ობიექტი. კვლევის საგანია საქართველოს საგადასახადო 

სისტემის მენეჯმენტი, ობიექტი კი - საქართველოს საგადასახადო კანონ-

შემოქმედითი და კანონაღსრულებითი სამსახურები. 

პრობლემის  შესწავლის მდგომარეობა. გადასახადის თემაზე საქართველოში 

მრავალი მეცნიერი მუშაობს. მათ რიცხვშია: რ. კაკულია, ე. ბარათაშვილი, ა. 

აბრალავა ვლ. პაპავა, მ. ჩიკვილაძე, ი. მესხია, ლ. ბახტაძე, ზ. ღუდუშაური, თ. 

მაღლაკელიძე და სხვები. გადასახადების თემაზე მათი ნაშრომების სიმრავლის 

მიუხედავად, არცერთი მათი ნაშრომი არ ეძღვნება საგადასახადო კანონშემოქმედი 

საქმიანობის და კანონაღსრულების მენეჯმენტს. წინამდებარე ნაშრომში მოცემუ-

ლი გვაქვს ამის გარკვეული მცდელობა და სამომავლო მონახაზის გაკეთება. 

მეცნიერული სიახლეები. ნაშრომში ჩატარებული კვლევით მიღებული გვაქვს 

ისეთი შედეგები და შემუშავებული გვაქვს ისეთი რეკომენდაციები, რომლებიც 

მეცნიერული სიახლეებით ხასიათდებიან: 

1. წარმოდგენილია საგადასახადო მენეჯმენტის სწორად აგებისთვის 11 

ბლოკიანი მოდელი და აღწერილია თითოეულ ბლოკში შესასრულებელი 

სამუშაოები. 

2. შემოთავაზებულია საგადასახადო მენეჯმენტის ეფექტიანობის გან-

საზღვრის ორი მაჩვენებლის - ეფექტიანობის კოეფიციენტის და ბრუნვის 

გადასახადტევადობის - საანგარიშო ფორმულები. 

3. შეფასებულია საქართველოს საგადასახადო მენეჯმენტის დონე გადასა-

ხადის გადამხდელთა, ექსპერტთა და შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელთა 

გამოკითხვით და შედარებულია იგი სავალუტო ფონდის ABCD კვლევებთან. 

4. შედგენილია საშემოსავლო გადასახადის პროგრესული დაბეგვრის 

ალტერნატიული შკალა განაკვეთის 0-35%-ის ფარგლებში დიფერენცირებით და 

ოჯახების 12 სახის სოციალური სტატუსზე მორგებით. 
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5. შემუშავებულია ქ. თბილისის ბიზნესსუბიექტების მოგების ნამეტი 

განაკვეთით, ხოლო საქართველოს საზღვრისპირა რაიონების ბიზნესსუბიექტების 

ნაკლები განაკვეთებით დაბეგვრის შკალა. პირველი დიფერენცირებულია 0-დან 

25%-მდე, მეორე 0-დან 3%-მდე. 

6. შემოთავაზებულია საქართველოს საგადასახადო კანონაღსრულების 

მენეჯმენტის გაძლიერება შესაბამისი სწავლების მქონე უნივერსიტეტების სასწავ-

ლო პროგრამების შედგენაში და სტუდენტთა საგამოცდო შეფასებაში შემოსავ-

ლების სამსახურის მონაწილეობით და ამ გზით წარმატებულ კურსდამთავრებულთა 

მოზიდვით. 

კვლევის მეთოდი და მეთოდოლოგია. ნაშრომის დასამუშავებლად გამო-

ვიყენეთ: 

 სამაგიდე კვლევის მეთოდი; 

 შედარების მეთოდი; 

 კონტენტ-ანალიზის მეთოდი; 

 ანკეტირება-ინტერვიურების მეთოდი; 

 ეკონომიკური ანალიზის მეთოდი; 

 მოდელირების მეთოდი. 

სამაგიდე კვლევის მეთოდი გულისხმობს ლიტერატურული წყაროების 

მოძიებას და კაბინეტის პირობებში დამუშავებას. ასე დავამუშავეთ ნაშრომის 

პირველი თავის პირველი ქვეთავი - „გადასახადების არსი, კლასიფიკაცია, 

ფუნქციები და პრინციპები“ [გვ. 31-39]. ამ პროცესში ჩვენ წავიკითხეთ გადასა-

ხადებზე და საგადასახადო მენეჯმენტზე ჩვენს მიერ ხელმისაწვდომი ლი-

ტერატურა, რომელთა ავტორები იყვნენ რ. კაკულია, ვლ. პაპავა, ლ. ბახტაძე, მ. ჩიკვი-

ლაძე, ე. ბარათაშვილი, ა. აბრალავა, ე. ჯულაყიძე და სხვები და სხვები და მათი 

ნაფიქრ-ნააზრევი ჩვენეული შეფასებებით წარმოვადგინეთ ნაშრომის ამ ნაწილში. 

ეს შეეხო გადასახადების განსაზღვრას, მის სახეებს, თავისებურებებს, როლს 

ეკონომიკაში და ა. შ. 

შედარების მეთოდი გამოვიყენეთ ნაშრომის პირველი თავის მეორე ქვეთავის 

დამუშავებისას [გვ. 39-50], როდესაც შევისწავლეთ და ერთმანეთს შევადარეთ 

გადასახადების მეცნიერული თეორიები და ვაჩვენეთ მათ შორის მსგავსებები და 

განსხვავებები. მხედველობაში გვაქვს თომა აქვინელის, მონტესკიეს, დ. ლოკის, უ. 
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პეტის, ა. სმიტის, ჯონ კეინსის და მისი მიმდევრების, პ. სამუელსონის, ა. ლაფერის. 

ე. ბალაცკის და სხვათა კონცეფციები. ნაჩვენები გვაქვს მათი შეხების წერტილები 

და ურთიერთგამომრიცხავი დეტალები. ამ თეორიათა ურთიერთშედარებით 

გაკეთებული გვაქვს დასკვნა, რომ მრავალი დადებითი ასპექტების მიუხედავად, 

ჯერჯერობით უნივერსალურად არცერთი მათგანი არ არის ჩათვლილი. 

ამის გარდა, შედარების მეთოდი გამოვიყენეთ საქართველოს გადასახადების 

განაკვეთების უცხოეთის ქვეყნებთან შედარებისას [გვ. 76-78]. 

კონტენტ-ანალიზის მეთოდი გამოვიყენეთ ნაშრომის მეორე თავის პირველ 

ქვეთავში, როდესაც აღვწერეთ და შევაფასეთ საქართველოს საგადასახადო კო-

დექსები 90-იანი წლებიდან დღემდე [გვ. 63-76] და, აგრეთვე, მეორე თავის მეორე 

ქვეთავში, როდესაც განვიხილეთ და შევაფასეთ შემოსავლების სამსახურის 

დებულება მისი ფუნქციების და პასუხისმგებლობის კონტექსტში [გვ. 80-85]. 

ანკეტირება-ინტერვიურების მეთოდი გამოვიყენეთ ნაშრომის მეორე თავის 

მესამე ქვეთავში [გვ. 94-109] როდესაც სისტემაში საგადასახადო მენეჯმენტის 

საკითხებზე კვლევა ჩავატარეთ: შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებში [გვ. 

94-98]; ექსპერტებში [გვ. 98-101]; გადასახადების გადამხდელებში [გვ. 101-109]. 

ეკონომიკური ანალიზის მეთოდი გამოვიყენეთ მეორე თავის მეორე ქვეთავში 

შემოსავლების სამსახურის მიერ ქვეყანაში გადასახადების მობილიზაციის 

შეფასებისას, სავალუტო ფონდის მიერ ამ სტრუქტურის მენეჯმენტის 2016, 2020 

წლების კვლევების ურთიერთშედარებისას [გვ. 86-94], და, ინდივიდუალურ 

კვლევაში ჩართულ რესპოდენტთა პასუხების შეჯერება-შეფასებისას და, აგრეთვე, 

ნაშრომის მესამე თავის პირველ ქვეთავში საქართველოს საგადასახადო სისტემის 

სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტიანობის დახასიათებისას [გვ. 110-123]. 

მოდელირების მეთოდი სჭირდება პროცესის და მოვლენის სამომავლო 

განჭვრეტას. იგი შეიძლება გამოიხატოს გეგმით, პროექტით, სქემით და ა. შ. ეს 

მეთოდი გამოვიყენეთ სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავის მეორე ქვეთავში [გვ. 

123-137]. მისი მეშვეობით პროექტის სახით წარმოვადგინეთ საშემოსავლო 

გადასახადით და მოგების გადასახადით პროგრესული დაბეგვრის კონცეპტუა-

ლური მოდელები. 

კვლევის დანიშნულება. ნაშრომში ჩატარებული კვლევის შედგები გა-

მოადგება საქართველოს მთავრობას, შემოსავლების სამსახურს, და, აგრეთვე, ამ 
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თემაზე მომუშავე მკვლევარებს. 

ნაშრომის აპრობაცია. ნაშრომშის ირგვლივ დაცულია სამი კოლოკვიუმი, 

კონფერენციაზე გაკეთებულია ერთი მოხსენება და დაბეჭდილია სამი სტატია. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. ნაშრომი შედგება შესავლის, სამი 

თავის, დასკვნისა და გამოყენებული ლიტერატურისგან. მისი მოცულობა არის 134 

ნაბეჭდი გვერდი. ნაშრომს ახლავს 18 ცხრილი და 11 ნახაზი. 

 
სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

 
რეზიუმე  

Abstract  

შესავალი  

თავი 1. საგადასახადო დაბეგვრის მენეჯმენტის თეორიული საფუძვლები 

1.1. გადასახადების არსი, კლასიფიკაცია,  ფუნქციები, პრინციპები  

1.2. გადასახადების წარმოშობა და გადასახადების მეცნიერული თეორიები  

1.3. სახელმწიფო საგადასახადო მენეჯმენტის მეთოდოლოგიური ასპექტები  

თავი 2. საქართველოში მოქმედი საგადასახადო მენეჯმენტის არსებული მდგო-

მარეობის ანალიზი და შეფასება 

2.1. საგადასახადო პოლიტიკა საქართველოში და საზღვარგარეთის ქვეყნებში  

2.2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის, როგორც 

დაბეგვრის აღმასრულებელი ორგანოს ქმედუნარიანობის შეფასება  

2.3. შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელთა, გადასახადის გადამხდელთა და 

ექსპერტთა ინდივიდუალური გამოკითხვის შედეგები საგადასახადო 

მენეჯმენტის გამართულობის კუთხით:  

2.3.1. შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელთა კვლევის შედეგები  

2.3.2. ექსპერტთა კვლევის შედეგები  

2.3.3. გადასახადთა გადამხდელების კვლევის შედეგები  

თავი 3. დაბეგვრის მენეჯმენტის ოპტიმიზაციის მიმართულებები საქართველოში 

3.1. სახელმწიფო საგადასახადო მენეჯმენტის სოციალურ-ეკონომიკური ეფექ-

ტიანობა და მისი ამაღლების გზები  

3.2. საქართველოს საგადასახადო მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებები:  
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3.2.1. საგადასახადო კანონშემომქმედითი საქმიანობის მენეჯმენტის სრულყოფა  

3.2.2. საგადასახადო კანონაღსრულების მენეჯმენტის სრულყოფა  

დასკვნა  

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა  

დანართი  

სადისერტაციო ნაშრომი - „საგადასახადო მენეჯმენტის სრულყოფა 

საქართველოში“, - როგორც მისი დასახელება გვიჩვენებს, ეძღვნება საქართველოში 

არსებულ დაბეგვრის მენეჯმენტის სრულყოფის საკითხს. იგი ვრცელდება როგორც 

საგადასახადო კანონშემოქმედით, ისე კანონაღსრულებით მენეჯმენტზე. 

ნაშრომის პირველი თავი - „საგადასახადო დაბეგვრის მენეჯმენტის 

თეორიული საფუძვლები“ - სამ ქვეთავად გვაქვს დაშლილი. მათ შორის პირველ 

ქვეთავში განხილული გვაქვს „გადასახადების არსი, კლასიფიკაცია, ფუნქციები და 

პრინციპები“. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით „გადასახადი 

არის სავალდებულო, უპირობო ფულადი შენატანი ბიუჯეტში, რომელსაც იხდის 

გადასახადის გადამხდელი, გადახდის აუცილებელი, არაექვივალენტური და 

უსასყიდლო ხასიათიდან გამომდინარე“. მაშასადამე, გადასახადის გადახდა არის 

სავალდებულო. მას სახელმწიფოს უხდიან ქვეყნის იურიდიული და ფიზიკური 

პირები. ეს არის იმ მომსახურების საფასური, რომელსაც სახელმწიფო უწევს მთელ 

საზოგადოებას, მის თითოეულ წევრს ერთადაც, და, ცალ-ცალკეც. 

გადასახადის განმარტებიდან იკვეთება მისი სამი თავისებურება - გადახდის 

აუცილებლობა, არაექვივალენტურობა და უსასყიდლობა. პირველი თავისებურების 

არსი იმაშია, რომ გადამხდელები გადასახადს იხდიან არა ნებაყოფლობით, არამედ 

იძულებით, მეორესი იმაში, რომ ერთნაირი მოცულობის დასაბეგრი ობიექტი 

შეიძლება სხვადასხვანაირად იბეგრებოდეს და მესამესი იმაში, რომ გადახდილ 

გადასახადს პირდაპირი მნიშვნელობით არ ახასიათებს უკან დაბრუნება. 

ცნობილია გადასახადების პროგრესული, რეგრესული და პროპორციული 

მოდელები. პროგრესული დაბეგვრის დროს გადასახადის განაკვეთის სიდიდე 

დამოკიდებულია დაბეგვრის ობიექტის (შემოსავალი, ქონება) სიდიდეზე. თუ ეს 

უკანასკნელი იზრდება, მაშინ, იზრდება გადასახადის განაკვეთებიც. რეგრესული 

დაბეგვრის დროს, პირიქით, დაბეგვრის ობიექტის ზრდის შემთხვევაში 

გადასახადის განაკვეთი კი არ იზრდება, არამედ, მცირდება. რაც შეეხება 
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პროპორციულ დაბეგვრას, ამ სისტემის დროს, გადასახადის განაკვეთი ყველა 

გადამხდელისთვის ერთნაირია და იგი არ არის დამოკიდებული გადასახადის 

ობიექტის სიდიდეზე. საქართველოში მოგება და ფიზიკურ პირთა შემოსავალი 

იბეგრება პროპორციული წესით. 

გადასახადები ასრულებს ორ ძირითად ფუნქციას - ფისკალურს და ბიზნესის 

განვითარების მასტიმულირებელ-მარეგულირებელს. ფისკალური ფუნქცია 

ფინანსური რესურსებით სახელმწიფო ბიუჯეტის უზრუნველყოფაში ვლინდება. 

ბიზნესის მასტიმულირებელი ფუნქცია კი - გადასახადის გადამხდელ ბიზნეს-

სუბიექტებისთვის იმ მოცულობის შემოსავლის დატოვებაში, რომ მათ შეძლონ ამ 

შემოსავლით შემდგომი ზრდა-განვითარება. მეცნიერ ა. ლაფერის მიხედვით, 

გადასახადის გადამხდელთა საგადასახადო ტვირთის სიმძიმე ოპტიმალურია, თუ 

იგი ვარირებს 35-45%-ის ფარგლებში. თუ საგადასახადო ტვირთი 45%-ს გადასცდა, 

მაშინ, ბიზნესის ზრდა ფერხდება. 

დაბეგვრა ეფუძნება 5-პრინციპს. ესენია: სამართლიანობა; გარკვეულობა; 

მოხერხებულობა; ეკონომიურობა და სარგებლიანობა. პრინციპების ამ ჩამო-

ნათვალიდან მხოლოდ სამართლიანობის პრინციპზე ვერ თანმხდებიან 

ერთმანეთთან მეცნიერები. ისინი ვერ იძლევიან სამართლიანი საგადასახადო 

პოლიტიკის განმარტებასაც. ცალსახა პასუხი არა აქვთ მათ, იმაზეც, თუ დაბეგვრის 

რომელი სისტემაა სამართლიანი - პროგრესული, რეგრესული თუ პროპორციული? 

ცნობილ ეკონომისტ გრეგორი მენქიუს ასეთი გამონათქვამიც კი აქვს: „სამარ-

თლიანობა სილამაზის მსგავსად გემოვნებაზე არის დამოკიდებული“.1 რადგან 

გადასახადების სამართლიანობას საკმარისი მტკიცებულებები არ (ვერ) ეძებნება, 

ამიტომ, ჩვენი აზრით, იგი დაბეგვრის პრინციპებში არც უნდა შედიოდეს. 

ნაშრომის პირველი თავის მეორე ქვეთავში განხილული გვაქვს გადა-

სახადების წარმოშობა და გადასახადების მეცნიერული თეორიები. გადასახადების 

წარმოშობას უძველესი ისტორია აქვს. მისი წარმოშობის საფუძველი იყო 

სახელმწიფოს ინსტიტუტის ჩამოყალიბება, რომელსაც თავისი ფუნქციების 

შესასრულებლად ფული სჭირდებოდა. ეს ფული მოსახლეობიდან გადასახადების 

აკრეფით მიიღებოდა. 

 
1 მენქიუ გ. ეკონომიკის პრინციპები. თბ., „დიოგენე“. 2000. გვ. 332. 
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იმის მიუხედავად, რომ გადასახადები როგორც სახელმწიფო აპარატის 

შემოსავლის ძირითადი წყარო, ადრეულ წლებში წარმოიშვა, მის სისტემას და 

მასზე მეცნიერული თეორიების წარმოშობას, შედარებით გვიან ჩაეყარა 

საფუძველი. ეს პროცესი XVI-XVII საუკუნეში მერკანტელისტებიდან დაიწყო და 

დღესაც მიმდინარეობს. მერკანტელისტები თვლიდნენ, რომ რაც მეტს მუშაობს 

ადამიანი, მით ნაკლებად უნდა დაიბეგროს იგი. 

XVII საუკუნის მეორე ნახევრისთვის გადასახადების თეორია ახალ 

სიმაღლეზე აიყვანა უ. პეტიმ. მან დაასაბუთა, რომ სამართლიანი საგადასახადო 

სისტემა სტიმულს აძლევს ეკონომიკის განვითარებას. შემდეგში გადასახადების 

თეორია განავითარეს ფიზიოკრატებმა (ფ. კენე და სხვები). მათ დამსახურებას ის 

წარმოადგენს, რომ მათ დაასაბუთეს გადასახადების გადიდების მიზანშეწონი-

ლობა შემოსავლების ზრდის შესაბამისად. 

მსოფლიოში დღეს მასიურად გავრცელებულ საგადასახადო სისტემას ერთ-

ერთი მყარი საფუძველი მეცნიერმა ა. სმიტმა შეუქმნა. მან თავის ნაშრომში 

„გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ“, დაასაბუთა, 

რომ სამეურნეო სუბიექტების შემოსავლების მთავარი წყაროებია რენტა, ხელფასი 

და მოგება და გადასახადი ამ წყაროებიდან უნდა იქნეს გადახდილი თანაბრად. 

მანვე ჩამოაყალიბა დაბეგვრის პრინციპები - განსაზღვრულობა, სამართლიანობა 

და ეფექტურობა. ა. სმიტი თვლიდა, რომ გადამხდელთა შორის გადასახადები 

თანაბრად უნდა განაწილებულიყო. გადასახადის მოცულობა გადამხდელის 

შემოსავლის შესაბამისი უნდა ყოფილიყო და ა. შ. ამის გარდა, ა. სმიტი და მისი 

მიმდევრები თვლიდნენ, რომ ეკონომიკა არის თვითრეგულირებადი და არ არის 

საჭირო სახელმწიფოს ჩართვა მის რეგულირებაში. მაგრამ საბაზრო ეკონომიკის 

განვითარების კვალობაზე, რომელსაც პერიოდულად თან ახლდა წარმოების „ღრმა 

და ხანგრძლივი დაცემები“, საჭირო გახდა ეკონომიკის რეგულირებაში, კერძოდ, 

მისი ზრდის უზრუნველყოფაში სახელმწიფოს როლის ხელახლა გააზრება. ამ 

კონტექსტში ცნობილია ჯონ მეინარდ კეინსის მიერ წამოყენებული „ეფექტური 

მოთხოვნის“ თეორია. მან დაასაბუთა, რომ რაც მაღალია ეროვნული შემოსავლის 

მოცულობა, მით უფრო მეტი საგადასახადო შემოსავალი უნდა შემოვიდეს. მაგრამ 

XIX საუკუნის 30-40-იან წლებში მომხდარ მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის 

პერიოდში არ დადასტურდა „ეფექტური მოთხოვნის“ თეორია და დაიწყო მისი 
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კრიტიკა. მეცნიერმა ფრიდმანმა მას დაუპირისპირა „მიწოდების თეორია“. იგი 

ითვალისწინებს გადასახადების შემცირებას და საგადასახადო შეღავათებს. აღნიშ-

ნული თეორია დღეისთვის საფუძვლად უდევს მავალი ქვეყნის საგადასახადო 

პოლიტიკას. 

XIX საუკუნის 80-იან წლებში ეკონომისტმა არტურ ლაფერმა მსოფლიო 

საზოგადოებას წარუდგინა მის მიერ შემუშავებული ე. წ. „ლაფერის მრუდი“, 

რომელიც ასახავს გასაშუალებული ერთობლივი გადასახადის განაკვეთის 

ზეგავლენას ბიუჯეტში მობილიზებულ საგადასახადო შემოსავლებზე, რომელიც 

გადასახადის გადამხდელთა შემოსავლის რაღაცა წერტილამდე ამოღებისას 

ზრდის ბიუჯეტის შემოსავალს, მის ზევით კი - გადასახადის გადამხდელები 

წყვეტენ საქმიანობას. ლაფერის მრუდზე ეს წერტილი 45%-ად არის მიჩნეული და 

მას „ლაფერის წერტილი“ ეწოდება. ლაფერის მრუდის მიხედვით საგადასახადო 

განაკვეთის ოპტიმალური სიდიდე შემოსავლების 10-45%-ის ფარგლებში 

მერყეობს. ეს ეხება ყველა გადასახადს ერთად და არა ცალ-ცალკე. უნდა 

აღვნიშნოთ, რომ ლაფერის თეორია საბოლოოდ შემოწმებული არ არის. მას 

მოწინააღმდეგეებიც ჰყავს (მაგალითად, ბალაცკი) და მხარდამჭერებიც. 

მაშასადამე, გადასახადების მეცნიერული თეორიების შექმნა-განვითარების 

ისტორია გვიჩვენებს, რომ მას არც ადრე და არც შემდეგში, მეცნიერთა ხელი არ 

დაჰკლებია. ამის მიუხედავად, მთელი რიგი საკითხები გადასახადების სფეროში 

კვლავაც დილემად რჩება. მაგალითად, როგორ მოვახდინოთ საგადასახადო 

ტვირთის ლიბერალიზაცია, როგორ გავხადოთ საგადასახადო რეჟიმები 

გადასახადის გადამხდელთათვისაც და ბიუჯეტისთვისაც მისაღები, როგორ ვიანგა-

რიშოთ თითოეული გადასახადის გადამხდელის მიერ გადახდილი გადასახადის 

სანაცვლოდ სახელმწიფოსგან მიღებული სარგებელი და სხვა მრავალი. 

სადისერტაციო ნაშრომის პირველი თავის მესამე ქვეთავში განვიხილეთ  

„სახელმწიფო საგადასახადო მენეჯმენტის მეთოდოლოგიური ასპექტები“. 

საგადასახადო მენეჯმენტი ხორციელდება მიკრო და მაკროდონეზე. წინამდებარე 

სადისერტაცოი ნაშრომში მაკროდონის ანუ სახელმწიფო საგადასახადო 

მენეჯმენტია გამოკვლეული. 

საგადასახადო მენეჯმენტი ცოდნის საკმაოდ ახალი სფეროა. საზღვარგარეთ 

მან დიდი ხანია დაიმკვიდრა თავისი თავი - უნივერსიტეტებში არსებობს 
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საგადასახადო მენეჯმენტის პროფილები, ისწავლება საგანი - „საგადასახადო 

მენეჯმენტი“, იქმნება ფუნდამენტალური ნაშრომები, როგორც მაკრო, ისე მიკრო-

დონის საგადასახადო მენეჯმენტზე და ა. შ. საქართველოს უნივერსიტეტებში 

საგადასახადო მენეჯმენტი ცალკე სპეციალობად არ არის გამოყოფილი. იგი შედის 

ფინანსურ მენეჯმენტში, და ისიც, მეტად მცირე მოცულობით. აქედან ჩანს, რომ მან 

სათანადოდ ვერ დაიმკვიდრა თავისი თავი. ამის შედეგია ის ფაქტიც, რომ 

საქართველოში საგადასახადო სფეროს ემსახურება მეტად დაბალი კვალიფიკაციის 

პერსონალი, რომელთაც არა აქვთ სათანადო საგადასახადო ცოდნა, რომ უცხოეთის 

წარმატებული ქვეყნების (მაგალითად, გერმანია) დარად ააწყონ საქართველოში 

სახელმწიფო საგადასახადო მენეჯმენტი - შემოიღონ რეგიონების საგადასახადო 

პასპორტები, განსაზღვრონ რეგიონების საგადასახადო პოტენციალი, შეისწავლონ 

სახელმწიფოსა და გადასახადის გადამხდელების ინტერესთა თანხვედრის 

ხარისხი და აგრეთვე, მართონ და აკონტროლონ ყველა ის სამუშაო, რომელიც 

გერმანიის მაკროდონის საგადასახადო მენეჯმენტში თერთმეტ ბლოკად არის დაყო-

ფილი და თითოეულ ბლოკს მაღალპროფესიონალთა გუნდი მართავს. საქართვე-

ლოში ეს საკითხი ჯერ-ჯერობით არა თუ პრაქტიკულად არ დანერგილა, არამედ, 

პარლამენტის  სხდომებზე საკითხის დასმის წესითაც კი არ წამოწეულა წინ.  

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავი - „საქართველოში მოქმედი საგა-

დასახადო მენეჯმენტის არსებული მდგომარეობის ანალიზი და შეფასება“ სამ 

ქვეთავად გვაქვს წარმოდგენილი. პირველ ქვეთავში განვიხილეთ „საგადასახადო 

პოლიტიკა საქართველოში და საზღვარგარეთის ქვეყნებში“. 

საგადასახადო პოლიტიკა არის „გადასახადების ასაკრეფად სახელმწიფოს 

ღონისძიებათა ერთობლიობა...“ ქვეყანაში საგადასახადო პოლიტიკას ქმნის 

კანონშემომქმედი ორგანო - პარლამენტი, მის აღსრულებას კი ახორციელებს - 

ქვეყნის ფინანსთა სამინისტრო. სახელმწიფო საგადასახადო მენეჯმენტი მოიცავს 

ორივე საქმიანობას, და, როცა საგადასახადო კანონშემოქმედებაც და კანონაღ-

სრულებაც გაუმართავია, სუსტია, მაშინ, საგადასახადო პოლიტიკაც არ არის 

ეფექტიანი და მოითხოვს სრულყოფას. დღეს ეს პრობლემა დგას საქართველოში, 

ეს პრობლემა იდგა საქართველოსი 90-იანი წლების დასაწყისშიც, როდესაც 

ქვეყანამ დამოუკიდებელი ფუნქციონირება დაიწყო და ეს პრობლემა დგას დღესაც. 

საქმეს არ უშველა არც გატარებულმა რეფორმებმა, არც პრაქტიკული გამოც-
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დილების დაგროვებამ და არც საგადასახადო სფეროს მეცნიერთა რეკომენდა-

ციებმა. 

პირველი საგადასახადო კოდექსი საქართველოში ამოქმედდა 1998 წელს. 

მართალია, იგი არ წარმოადგენდა სრულყოფილ საგადასახადო კანონმდებლობას, 

მაგრამ ამ სფეროს მენეჯმენტის კუთხით მაინც წინგადადგმული ნაბიჯი იყო. 

თუნდაც ის რად ღირს, რომ ამ კოდექსით საქართველოში პროგრესული დაბეგვრა 

იყო დაკანონებული. თუმცა, შემდეგში ქართულ პრესაში ამ კოდექსზე იმდენი 

შენიშვნები იყო გამოთქმული (დ. ჩიქოვანის, ა. აბრალავას, მ. ბარათაშვილის, თ. 

აქუბარდიას და სხვების), რომ აშკარად ვრწმუნდებით მისი შემქმნელების 

არასათანადო კვალიფიკაციაში. სწორედ ამ მიზეზით 2004 წლის დასაწყისში 

გადაწყდა ქვეყნის საგადასახადო სისტემის ტრანსფორმირება. დაიწერა და 

ამუშავდა ახალი საგადასახადო კოდექსი. იგი ორ ეტაპად განხორციელდა. პირველ 

ეტაპზე დაწესდა 12%-იანი უნიფიცირებული საშემოსავლო გადასახადის 

განაკვეთი, 20%-დან 18%-მდე შემცირდა დამატებული ღირებულების გადასახადი 

და ა. შ. მეორე ეტაზე ჩამოყალიბდა 15%-იანი მოგების გადასახადის განაკვეთი, 21-

დან 6-მდე შემცირდა გადასახადების რიცხვი, დივიდენდის 10%-იანი 

გადასახადის განაკვეთი შემცირდა 5%-მდე, სოციალური გადასახადი გაერთიანდა 

საშემოსავლო გადასახადთან, რის გამოც, იგი 25%-მდე გაიზარდა (2009 წელს 

შემცირდა 20%-მდე) და ა. შ. 

საქართველოს საგადასახადო სისტემაში იმ ეტაპზე განხორციელებულ 

რეფორმას მრავალი ნაკლოვანებები ჰქონდა. აღნიშნულმა რეფორმამ ვერ მისცა 

ქვეყანას ის შედეგები, რისთვისაც იგი განოხირციელდა - აშკარად გამოიკვეთა 

საგადასახადო ადმინისტრირების სუსტი რგოლები, რომლებიც გარდაქმნას 

საჭიროებდნენ. ამ კოდექსიდან სულ მალე ცნობილი გახდა, რომ იგი ზედმეტად 

გამკაცრებული ადმინისტრირების იყო განსაკუთრებით მცირე და საშუალო 

ბიზნესის მიმართ. სწორედ ეს იყო გათვალისწინებული 2011 წლის 1 იანვარს 

ამოქმედებულ ახალ - მესამე საგადასახადო კოდექსში. მისით დადგინდა მიკრო და 

მცირე საწარმოთა სტატუსები და 30 000 ლარამდე სტატუსმიღებული მიკრო-

საწარმო განთავისუფლდა გადასახადისგან, 100 000 ლარიანი წლიური ბრუნვის 

მცირე საწარმო კი დაიბეგრა შემოსავლის 5%-ით (2018 წლის 1 ივნისს 100 000 

ლარიანი ბრუნვა შეიცვალა 500 000 ლარიანი ბრუნვით. გადასახადის 5%-იანი 
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განაკვეთი კი შემცირდა 1%-მდე). ამ ღონისძიებამ უდავოდ დადებითად იმოქმედა 

საგადასახადო ბაზის გაფართოებაზე. 2020 წელს 2016 წელთან შედარებით 

დარეგისტრირებულ მცირე (ინდივიდუალურ) საწარმოთა რიცხვი გაიზარდა 

18,1%-ით, ბრუნვა - 24,7%-ით, ხოლო მოგება - 35,8%-ით, ასეთ ზრდას არცერთ წინა 

ასეთივე სიდიდის პერიოდში საქართველოში ადგილი არ ჰქონია. 

ამ კოდექსით საქართველოში დღეს პროპორციული საგადასახადო სისტემა 

არის დაკანონებული. ეს ხდება იმ დროს, როდესაც დაბეგვრის პროგრესული 

სისტემით მუშაობს მსოფლიოს თითქმის ყველა განვითარებული ქვეყანა. 

საქართველოს საგადასახადო კანონშემომქმედთა ამ საქციელს მხოლოდ ერთი 

ახსნა აქვს: ისინი მაღალშემოსავლიანი არიან და თავს არიდებენ იმ ნამეტი 

გადასახადის გადახდას, რასაც მათ პროგრესული სისტემა დააკისრებთ. 

დღეს საქართველოში ძალაშია 6 გადასახადი: საშემოსავლო გადასახადი - 

20%; დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%; ქონების გადასახადი - 

დიფერენცირებული; აქციზი - დიფერენცირბეული; იმპორტის გადასახადი - 

დიფერენცირებული; მოგების (განაწილებული მოგების) გადასახადო - 15%. 

2017 წლის 1 იანვრამდე საქართველოს გადასახადის გადამხდელებს მოგება 

მთლიანად ებეგრებოდათ 15%-ით. 2017 წელს საქართველოში დაინერგა მოგების 

დაბეგვრის ესტონური მოდელი, რომლის ძალით საწარმოში რეინვესტირებული 

მოგება განთავისუფლდა გადასახადისგან. იყო მოლოდინი, რომ ეს გამოიწვევდა 

ბიუჯეტში საერთო საგადასახადო შემოსავლების შემცირებას. ეს მოლოდინი არ 

გამართლდა. თუ 2017 წლს ბიუჯეტში შევიდა 789731,7 მლნ ლარი, 2021 წელს მან 

შეადგინა 1939817,2 მლნ ლარი, ანუ თითქმის 2,5-ჯერ მეტი. ასე რომ, 

საქართველოში მოგების დაბეგვრაში განხორციელებული ესტონური ცვლილება, 

როგორც მისი შემუშავების დონეზე, ისე აღსრულების დონეზე, ნამდვილად იყო 

სწორი, გამართული მენეჯერული ღონისძიება. მან საქართველოს მისცა 

ერთობლივი ეფექტი - სახელმწიფო დონეზეც (ბიუჯეტში) და ბიზნესის დონეზეც. 

ასე ხდება ესტონეთშიც და ყველა იმ ქვეყნებში, რომლებიც არ ბეგრავენ 

რეინვესტირებულ მოგებას. 

საქართველოს საგადასახადო პოლიტიკის შესაფასებლად საჭიროდ 

ჩავთვალეთ მისი შედარება ევროპის ქვეყნებთან. შედარებაში ჩავრთეთ და 

ნაშრომში წარმოვადგინეთ 21 ევროპული ქვეყანა. შედარება მოვახდინეთ სამი 
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სახის გადასახადის განაკვეთების - საშემოსავლო, დამატებული ღირებულების და 

მოგების გადასახადების. 

აღმოჩნდა შემდეგი: 

1. ევროპის 21 ქვეყნიდან საქართველოს ტოლი საშემოსავლო გადასახადის 

განაკვეთი აქვს ლატვიას (20%), 3%-ით ნაკლები პოლონეთს (17%) და 2,5%-ით 

მეტი შვეიცარიას (22,5%). დანარჩენი ქვეყნების საშემოსავლო გადასახადის 

განაკვეთები 2-ჯერ და მეტჯერ აღემატებიან საქართველოს განაკვეთს. 

2. საქართველოს მოგების 15%-იანი განაკვეთი ემთხვევა სერბეთის და 

ლიტვის განაკვეთებს (15), ახლოსაა რუმინეთის (16%) და შვეიცარიის განა-

კვეთებთან (16,5%). ყველა დანარჩენი ქვეყნების (გარდა უნგრეთის) მოგების 

გადასახადის განაკვეთები რამდენიმე პროცენტით აღემატებიან საქართველოს 

განაკვეთებს. 

3. საქართველოზე ნაკლები დამატებული ღირებულების გადასახადის 

განაკვეთი აქვს მხოლოდ შვეიცარიას (8%). დანარჩენი ქვეყნების გადასახადის 

განაკვეთები მეტია საქართველოს განაკვეთზე (18%). 

ეს ვითარება ნათლად გვიჩვენებს, რომ საქართველოს საგადასახადო სისტემა 

ლიბერალური მოდელით ფუნქციონირებს. ამის მიუხედავად, საქართველოს 

საგადასახადო მენეჯმენტის მიმართ პრეტენზიები აქვთ გადასახადის გადამხდე-

ლებსაც და ამ სფეროს სპეციალისტ მეცნიერებსაც (ექსპერტებს). 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში მეორე ქვეთავად წარმოვადგინეთ 

„საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის, როგორც 

დაბეგვრის აღმასრულებელი ორგანოს ქმედუნარიანობის შეფასება“. ნაშრომის ამ 

ნაწილში მეტად საინტერესოა არა იმდენად შემოსავლების სამსახურის 

სტრუქტურა და აღნაგობა, რომელსაც, ცხადია, ნაშრომში გარკვეული ადგილი და-

ვუთმეთ, რამდენადაც ის შეფასებები, რომელიც მის საქმიანობას მისცეს სავა-

ლუტო ფონდის ექსპერტებმა 2016 და 2020 წლებში, როდესაც მათ შემოსავლების 

სამსახურის საქმიანობის დიაგნოსტიკა განახორციელეს 9 სხვადასხვა სფეროში, 32 

გამსხვილებული კრიტერიუმით და 4 ქულიანი შკალით - A, B, C, D: „A“ - 

საუკეთესო ფუნქციონირება; „B“ - ძლიერი ფუნქციონირება; „C“ - სუსტი ფუნქცი-

ონირება; „D“ - არაადექვატური ფუნქციონირება. 

ნაშრომში წარმოდგენილი გვაქვს საქართველოს შემოსავლების სამსახურის 
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მენეჯმენტის უცხოელი ექსპერტების მიერ ჩატარებული ორივე დიაგნოსტიკის 

შედეგები. ჩვენ მოვახდინეთ მათი ურთიერთშედარება და დავადგინეთ, რომ 

პირველი დიაგნოსტიკიდან (2016 წელი), მეორე დიაგნოსტიკამდე (2020 წელი) 

საქართველოს შემოსავლების სამსახურმა გააუმჯობესა 15 საკითხის მართვა, 15 

საკითხი იგივე დონეზე დარჩა, ხოლო 2 საკითხის მართვა გაუარესდა. ესენია: P5-

15 - გადასახადების გადახდაში ელექტრონული მეთოდების გამოყენება და P9-32 - 

შემოსავლების სამსახურის გეგმების, შედეგების და მიღებული ღონისძიებების 

გასაჯაროება. ამ ორ საკითხს პროცენტულად მხოლოდ 6,25% უკავია და ჩვენ 

ვთვლით, რომ როცა სისტემაში „A“ და „B“ დონეზე იმართება 17 საკითხი (32 

საკითხიდან), ანუ საკითხების მთელი რაოდენობის 53%, ორი საკითხის მართვის 

გაუარესება არ უნდა ჩაითვალოს კატასტროფად. 

ქართულ სინამდვილეს ყველაზე ობიექტურად უცხოელები აფასებენ. რადგან 

მათ საქართველოს შემოსავლების სამსახურში 15 საკითხში მენეჯმენტის 

გაუმჯობესება დააფიქსირეს, ეს ნიშნავს, რომ ეს პროცესი მართლაც დაწყებულია, 

საჭიროა მხოლოდ მისი ტემპის დაჩქარება.   

საქართველოს საგადასახადო მენეჯმენტის უცხოური შეფასებების პარალე-

ლურად, ჩვენც ჩავატარეთ კვლევა გადასახადის გადამხდელებში, შემოსავლების 

სამსახურის თანამშრომლებში და გადასახადების სფეროს ექსპერტებში. ამ 

კვლევის შედეგები წარმოდგენილი გვაქვს ნაშრომის მეორე თავის მესამე ქვეთავში. 

მისი მიზანი იყო საქართველოს საგადასახადო მენეჯმენტის გამართულობაზე 

ცალკეული მოსაზრებების გაგება, მათი შეჯერება-შეჯამება და შემაჯამებელი 

დასკვნის გაკეთება. კვლევაში ჩაერთო შემოსავლების სამსახურის 30 თანამშრო-

მელი, 160 მეწარმე და 5 ექსპერტი. შემოსავლების სამსახურის თანამშრომელთაგან 

37% საგადასახადო კოდექსს ბუნდოვნად თვლის და მის სრულყოფას მოითხოვს. 

ამას ეთანხმება ექსპერტთა 40% და გადასახადის გადამხდელთა 50,1%, ექსპერტთა 

60%-ს მიაჩნია, რომ პროპორციული დაბეგვრა აუცილებლად უნდა შეიცვალოს 

პროგრესული დაბეგვრით, გადასახადის გადამხდელთა 48% მხარს უჭერს ქ. 

თბილისში განთავსებულ გადასახადის გადამხდელების მაღალი განაკვეთებით 

დაბეგვრას. ამის მომხრეა ექსპერტთა 40%-იც. გადასახადის გადამხდელთა 39,3% 

მოითხოვს გადასახადების რეგიონალურ დიფერენციაციას. ექსპერტთა 40%-ს 

მიაჩნია, რომ საქართველოს საზღვრისპირა რაიონები ნაწილობრივ უნდა 



19 

გავათავისუფლოთ გადასახადებისგან, თანამშრომელთა 73%-მა დაგვიდასტურა, 

რომ საგადასახადო კონტროლი არაეფექტურია კადრების დაბალი კვალიფიკაციის 

გამო, თანამშრომელთა 63% დაგვიდასტურა, რომ გადამხდელები არასწორ 

დეკლარირებას ახორციელებენ განსაკუთრებით დამატებულ ღირებულების 

გადასახადში და ა. შ. 

ამ გამოკითხვის შედეგების შეჯამებით გავაკეთეთ დასკვნა, რომ საქარ-

თველოში საგადასახადო კანონაღსრულების მენეჯმენტი საშუალო დონეზეა. ასე 

რომ, ჩვენი შეფასება ემთხვევა სავალუტო ფონდის ექსპერტების შეფასებას. დარ-

ღვევები მართალია არის, მაგრამ ადვილი გამოსასწორებელია. უფრო პრობლე-

მური მოცემულ სისტემაში არის საგადასახადო კანონშემოქმედების მენეჯმენტი. 

ამიტომ ნაშრომის მესამე თავში მეტი ყურადღება მივმართეთ საქართველოს 

საგადასახადო კანონშემოქმედების სრულყოფისკენ. ნაშრომის ეს თავი - 

„დაბეგვრის მენეჯმენტის ოპტიმიზაციის მიმართულებები საქართველოში“ ორი 

მიმართულებით დავამუშავეთ. პირველ მიმართულებად დასახელებული გვაქვს - 

საგადასახადო კანონშემოქმედითი საქმიანობის მენეჯმენტის სრულყოფა“, ხოლო 

მეორე მიმართულებად „საგადასახადო კანონაღსრულების მენეჯმენტის სრულ-

ყოფა. 

ორივე ამ მიმართულებას წინ უძღვის სახელმწიფო საგადასახადო მენეჯმენტის 

სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრა-გაანგარიშებაზე მსჯელობა 

(3.1). საგადასახადო მენეჯმენტის სრულყოფაში წინსვლა, მოხდება ეს კანონშემოქ-

მედით, თუ კანონაღსრულების დონეზე, სოციალურ-ეკონომიკურ ეფექტიანობაში 

უნდა გამოიხატოს. საქართველოში არ არის ამის მეთოდიკა შემუშავებული და 

ფაქტიურად ქვეყნის საგადასახადო მენეჯმენტს მაშინ მიიჩნევენ ეფექტურად, თუ 

იზრდება ამოღებული გადასახადების მოცულობა. შემოსავლების სამსახურის 

საქმიანობის გაცნობისას დავადგინეთ, რომ მათთან დაბეგვრის სოციალურ-

ეკონომიკური ეფექტიანობის ამსახველი მაჩვენებლები არ იანგარიშება. ამ 

ხარვეზის შესავსებად საქართველოს შემოსავლების სამსახურს დასანერგად 

ვთავაზობთ ორ მაჩვენებლის, კერძოდ, დაბეგვრის ეფექტიანობის კოეფიციანტსა და 

ბრუნვის გადასახადტევადობის  მაჩვენებლებს: 

1.  (  - არის დაბეგვრის ეფექტიანობის კოეფიციენტი;  - არის 
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წმინდა მოგების თანხა;  - არის გადასახადების საერთო თანხა). 

2.  (  - არის ბრუნვის გადასახადტევადობა;  - არის გადასახადების 

საერთო თანხა;  - არის ბრუნვის საერთო მოცულობა). 

თუ დაბეგვრის ეფექტიანობის კოეფიციენტი დინამიკაში იზრდება, ხოლო 

ბრუნვის გადასახადტევადობა მცირდება, ეს ნიშნავს, რომ ქვეყანაში საგადასახადო 

მენეჯმენტი ეფექტურია. ნაშრომში გამოანგარიშებული გვაქვს ორივე მაჩვენებლის 

დინამიკა 2017-2021 წლების პერიოდში. ორივე მაჩვენებლის შემთხვევაში მიღებუ-

ლი შედეგი აჩვენებს, რომ საქართველოში დაბეგვრის ეფექტიანობის კოეფიციენტი 

გაზრდის მაგივრად შემცირებულა 3,5-ჯერ, ხოლო ბრუნვის გადასახადტევადობის 

მაჩვენებელი შემცირების ნაცვლად გაზრდილა 1,4-ჯერ. მაშასადამე, საქართველოს 

საგადასახადო მენეჯმენტი დღეის მდგომარეობით ეფექტური არ არის. 

ნაშრომის მესამე თავის მეორე ქვეთავში წარმოდგენილი და დასაბუთებული 

გვაქვს როგორც საქართველოს სახელმწიფო საგადასახადო კანონშემოქმედების 

მენეჯმენტის სრულყოფის, ისე მისი აღსრულების მენეჯმენტის სრულყოფის 

საჭიროება და დროულობა. ამ ორივე მიმართულებით ჩვენი ნაფიქრ-ნააზრევი 

ეფუძნება ამ სფეროში დღეს არსებულ მდგომარეობას და აგრეთვე, იმ კვლევის 

შედეგებს, რომელიც ჩვენ ამ სფეროში რესპოდენტების გამოკითხვით მივიღეთ. 

მათი პირველი მოთხოვნა იმაშია, რომ საქართველოში საშემოსავლო და 

მოგების გადასახადი გახდეს პროგრესული, ხოლო მეორე იმაში, რომ გადა-

სახადებს ჰქონდეთ რეგიონული დიფერენციაცია. ამ მოთხოვნაზე საპასუხოდ 

შევიმუშავეთ და ნაშრომში წარმოვადგინეთ პროგრესული წესით საშემოსავლო 

გადასახადით დაბეგვრის საბაზო ვარიანტი (იხ. ცხრილი 1), რომელშიც 6000 ლარი 

წლიური შემოსავალი დაუბეგრავ მინიმუმად გვაქვს ჩათვლილი, ხოლო მის ზევით 

შემოსავალი ზრდის კვალობაზე იბეგრება გაზრდილი განაკვეთებით - 5%-დან 

35%-მდე, ანუ ლაფერის მიერ დასაშვებად მიჩნეულ შემოსავლების ამოღების 

მინიმალურ წერტილამდე. შემოთავაზებული გვაქვს აგრეთვე, პროგრესული 

წესით იურიდიულ პირგადამხდელთა მოგების გადასახადით დაბეგვრის 

რეგიონული დიფერენციაციის შკალაც. ამ ეტაპზე იგი შევიმუშავეთ მოგების 

გადასახადის გადამხდელთა სამი ჯგუფისთვის:  

1. ქ. თბილისის რეგიონში განლაგებულ საწარმოებისთვის (იხ. ცხრ. 2).  
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2. საზღვრისპირა რაიონებში განლაგებულ საწარმოებისთვის (იხ. ცხრ. 3).  

3. საქართველოს დანარჩენ რეგიონებში განთავსებულ საწარმოებისთვის (იხ. 

ცხრ. 4). 

ცხრილი 1 
საშემოსავლო გადასახადის რეკომენდებული განაკვეთები (%-ში) 

 
წლიური შემოსავალი (ლარი) საშემოსავლო გადასახადის ანგარიში 

6000 ლარამდე (დაუბეგრავი მინიმუმი) 0 
6001-დან 10000-მდე 6000 ლარამდე არ დაიბეგრება, 6000-დან 10000 

ლარამდე შემოსავალი დაიბეგრება 5%-ით 

10001-დან 30000-მდე 10001 ლარიდან 30000-მდე დაიბეგრება 10%-ით 
30001-დან  50000-მდე 30001-დან 50000-მდე დაიბეგრება 12%-ით 
50001-დან 70000-მდე 50001-დან 70000-მდე დაიბეგრება 15%-ით 
70001-დან 100000-მდე 70001-დან 100000-მდე დაიბეგრება 20%-ით 
100001-დან 500000-მდე 100001-დან 500000-მდე დაიბეგრება 25%-ით 
500001-დან 1000000-მდე 500001-დან 1000000-მდე დაიბეგრება 30%-ით 
1 მლნ და მეტი 1 მლნ ლარზე მეტი შემოსავალი დაიბეგრება 

35%-ით 

წყარო: ცხრილი შედგენილია ჩვენს მიერ. 
 

ცხრილი 2 
მოგების გადასახადის რეკომენდებული განაკვეთები ქ. თბილისის ბიზნესსუბიექტებისთვის 

 
 ბრუნვა (ლარი) გადასახადის განაკვეთი (%) 

მიკროსაწარმოები 30000-მდე 0 

მცირე საწარმოები სტატუსით 500000-მდე 1 

მცირე საწარმოები სტატუსის გარეშე 500000 5 

საშუალო სიდიდის საწარმოები 1500000 ლარამდე 20 

მსხვილი საწარმოები 1500000 ლარზე 
მეტი 

25 

წყარო: ცხრილი შედგენილია ჩვენს მიერ 
 
 

ცხრილი 3 
მოგების გადასახადის რეკომენდებული შეღავათიანი განაკვეთები  

საზღვრისპირა ბიზნესსუბიექტებისთვის 
 

 ბრუნვა (ლარი) გადასახადის განაკვეთი (%) 
მიკროსაწარმოები 30000-მდე 0 
მცირე საწარმოები სტატუსით 500000-მდე 0 
მცირე საწარმოები სტატუსის გარეშე 500000 ლარამდე 0 
საშუალო სიდიდის საწარმოები 1500000 ლარამდე 1 
მსხვილი საწარმოები 1500000 ლარზე 

მეტი 
3 

წყარო: ცხრილი შედგენილია ჩვენს მიერ 
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ცხრილი 4 
მოგების გადასახადის რეკომენდებული განაკვეთები საქართველოს დანარჩენი  

ბიზნესსუბიექტებისთვის (გარდა ქ. თბილისში და საზღვრისპირას მდებარე სუბიექტებისა) 
 

 ბრუნვა (ლარი) გადასახადის განაკვეთი (%) 
მიკროსაწარმოები 30000-მდე 0 
მცირე საწარმოები სტატუსით 500000-მდე 1 
მცირე საწარმოები სტატუსის გარეშე 500000-მდე 3 
საშუალო სიდიდის საწარმოები 1000000 ლარამდე 12 
მსხვილი საწარმოები 1000000 ლარზე 

მეტი 
18 

წყარო: ცხრილი შედგენილია ჩვენს მიერ 
 
ჩვენს მიერ შემუშავებული მოგების გადასახადები პროგრესულია. მისი 

განაკვეთები იზრდება დაბალი შემოსავლიდან მაღალი შემოსავლისკენ. დაბალ-

შემოსავლიანად ჩათვლილია მიკრო საწარმო, მაღალშემოსავლიანად კი, მსხვილი 

საწარმო. ჩვენ არა გვაქვს პრეტენზია, რომ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული 

გადასახადის განაკვეთები რაციონალურობის თვალსაზრისით ყველაზე 

საუკეთესოა, მაგრამ რადგან ისინი ეფუძნება კვლევაში მონაწილე ექსპერტთა და 

გადასახადის გადამხდელთა შეხედულებებს, ამიტომ მათ არსებობის უფლება 

აქვთ. 

ნაშრომის ამავე თავში დასაბუთებული გვაქვს საქართველოს საგადასახადო 

კანონაღსრულების ცალკეული ასპექტების სრულყოფის საჭიროება. ეს ეხება 

დეკლარირების დონეს, კონტროლის დაბალ ხარისხსს, მის გაჭიანურებას დროში, 

კადრების დაბალ კვალიფიკაციას და მრავალ სხვას. 

 

დასკვნა 

სადისერტაციო თემის - „საგადასახადო მენეჯმენტის სრულყოფა საქართ-

ველოში“ დამუშავებით ვაკეთებთ შემდეგ შემაჯამებელ დასკვნებს: 

 გადასახადის გადახდა არის სავალდებულო. სახელმწიფოს მას უხდიან 

იურიდიული და ფიზიკური პირები იმ მომსახურების სანაცვლოდ, რომელსაც 

უწევს სახელმწიფო მთელ საზოგადოებას, მის თითოეულ წევრს, ერთადაც და, 

ცალ-ცალკეც. არცერთ ქვეყანაში არ დამდგარა საკითხი იმის შესახებ, რომ 

ეანგარიშათ თითოეული გადამხდელის მიერ სახელმწიფოსგან მიღებული 

მომსახურების ღირებულება და დაედგინათ მის მიმართ გადახდილი გადასახადის 

ექვივალენტურობა. ეს არის ურთულესი საკითხი, რადგანაც სახელმწიფო 
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საზოგადოებრივ საქონელს და მომსახურებას (თავდაცვა, შინაგანი წესრიგი, 

ინფრასტრეუქტურა და ა. შ.) ქმნის, რომელიც საზოგადოებრივია და გაპიროვ-

ნებული არავისზე არ არის. 

 გადასახადების წარმოშობა დაკავშირებულია სახელმწიფოს წარმოშო-

ბასთან. მის არსსაც და მოქმედების წესსაც განსაზღვრავს სახელმწიფოს მთავრობა. 

ამიტომ გადასახადების რაოდენობა, მათი განაკვეთები და ჯამური გადასახადების 

განაწილება სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირია. სრულყოფილი, სამარ-

თლიანი საგადასახადო სისტემა მსოფლიოში ჯერ შექმნილი არ არის.  

 გადასახადებს ორი ფუნქციის შესრულება აკისრიათ - ფისკალური, ანუ 

ბიუჯეტის შევსების ფუნქცია და ბიზნესის მარეგულირებელ-მასტიმულირებელი 

ფუნქცია. ფისკალურ ფუნქციას „ამოსავალ და ძირითად“ ფუნქციას უწოდებენ. 

ჩვენ ვემხრობით იმ მეცნიერებს (ე. ბარათაშვლი), რომლებიც აცხადებენ, რომ 

ფისკალური ფუნქციის ძირითადობა არ უნდა გავააბსოლუტუროთ და ზოგიერთ 

შემთხვევაში გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ქვეყნის ეკონომიკური მდგომა-

რეობის გათვალისწინებით უნდა დავუშვათ გადასახადების მასტიმულირებელი 

ფუნქციის პირველადობა. 

 მსოფლიოს ქვეყნები იყენებენ ლიბერალურ და მკაცრ საგადასახადო 

მოდელებს. საქართველოში ლიბერალური მოდელია გამოყენებული. მისთვის 

დამახასიათებელია დაბალი საგადასახადო განაკვეთები და მრავალფეროვანი 

საგადასახადო შეღავათები. საქართველოში გადასახადები ძირითადად პროპორ-

ციულია, ანუ გადასახადის განაკვეთის სიდიდე არ არის დამოკიდებული 

გადასახადის ობიექტის მოცულობაზე. იგი ყველა გადამხდელისთვის ერთნაირია. 

 გადასახადების ცნობილი კონცეფციებიდან - თომა აქვინელის, დ. ლოკის, 

უ. პეტის, ა, სმიტის, ჯ. კეინსის პ. სამუელსონის, ა. ლაფერის და სხვების - ამ 

ბოლოს დროს ყველაზე მეტად გავრცელდა და ბევრი გამოხმაურებაც ჰპოვა ა. 

ლაფერის თეორიამ, ე. წ. „ლაფერის მრუდმა“. ა. ლაფერის თეორიის თანამხად 

გადასახადის გადამხდელებიდან შემოსავლის 35-45%-ზე მეტის ამოღება 

პროვოცირებას უკეთებს ინვესტიციების არაეფექტიანობას. 

 საგადასახადო მენეჯმენტი იერარქიულად მეტად რთული ფენომენია. 

სისტემა მრავალდონიანია და მრავალასპექტური. მას წინასწარ აპრობირებული 

მეთოდებით სჭირდება მართვა. საგადასახადო მენეჯმეტი ქვეყნის საგადასახადიო 
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პოტენციალს უნდა ეფუძნებოდეს. ასე კეთდება ამერიკაში, გერმანიაში და სხვაგან. 

აქ ცალკეულ რეგიონების საგადასახადო პოტენციალის შესაფასებლად 

საგადასახადო პასპორტები აქვთ შემოღებული. მისი მეშვეობით ადგენენ რგიონის 

საგადასახადო პოტენციალს და საგადასახადო ტვირთის სიმძიმეს. არაფერი 

მსგავსი საქართველოში არ ხორციელდება. საქართველოში არსებული 11 რეგიონი 

ურთიერთგანსხვავებულნი არიან. მათი საგადასახადო პოტენციალი ცალ-ცალკე 

უნდა განისაზღვროს და საგადასახადო ტვირთიც მათ მიესადაგოს. ეს საქმე 

რეგიონებში საგადასახადო პასპორტების შემოღებით უნდა დაიწყოს. 

 90-იანი წლებიდან დღემდის საქართველოში რამოდენიმეჯერ გამოიცვალა 

საგადასახადო კოდექსი და მასში ბევრი ცვლილებები განხორციელდა. ამის 

მიუხედავად, ვერ ვიტყვით, რომ კოდექსების ხშირმა ცვლამ საგადასახადო 

მენეჯმენტი მთლიანად გააუმჯობესა. არის დადებითი ასპექტებიც და უარყო-

ფითიც. დადებითი ასპექტია ის, რომ სტატუსმიღებული მცირე საწარმოები 

იბეგრებიან 1%-ით და, რომ 2017 წლის 1 იანვრიდან გაუნაწილებელი მოგება აღარ 

იბეგრება (ესტონური მოდელის მიხედვით), უარყოფითი კი ის, რომ გაუქმდა 

დაუბეგრავი მინიმუმი, და, რომ 2003 წლის მდგომარეობით საქართველოში 

საშემოსავლო გადასახადი იყო პროგრესული (12%, 15%, 17% 20%), 2005 წლის 

შემდეგ კი შეიცვალა პროპორციული გადასახადით (ჯერ 12%, ამჟამად 20%). ასეთ 

დროს მსოფლიოს თითქმის ყველა განვითარებული ქვეყანა მუშაობს დაბეგვრის 

პროგრესული სისტემით. უარყოფითია აგრეთვე ის, რომ ქვეყანაში არ იანგარიშება 

დაბეგვრის ეფექტიანობის მაჩვენებლები - ეფექტიანობის კოეფიციენტი და 

ბრუნვის გადასახადტევადობა. ჩვენი ანგარიშით, რომელიც ნაშრომში გვაქვს 

წარმოდგენილი, ამ სფეროში ამ თვალსაზრისით კატასტროფული მდგომაროებაა: 

2017-2021 წლებში დაბეგვრის ეფექტიანობა შემცირებულია 3,5-ჯერ, ბრუნვის 

გადასახადტევადობა კი გაზრდილია. 

 საქართველოში 6 გადასახადია მოქმედებაში: საშემოსავლო გადასახადი - 

20%, მოგების გდასახადი - 15%, დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%, 

აქციზი დიფერენცირებულია, ქონების გადასახადი დიფერენცირებულია, საბაჟო 

გადასახადი - 5-12%. მათ შორის, პირველი სამი არის ძირითადი გადასახადები. 

აქედან საშემოსავლო გადასახადის საქართველოს განაკვეთი ემთხვევა ლატვიის 

განაკვეთს, მოგების გადასახადის განაკვეთი ემთხვევა სერბეთის და ლიტვის 
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განაკვეთს, დამატებული ღირებულების განაკვეთი ახლოსაა გერმანიის (12%) და 

რუმინეთის (19%) განაკვეთებთან. ევროპის დანარჩენი ქვეყნების გადასახადის 

განაკვეთები აღემატებინ საქართველოს განაკვეთებს. 

 საქართველოში საგადასახადო კანონშემოქმედებას და მის მენეჯმენტს 

ახორციელებს ქვეყნის პარლამენტი, საგადასახადო კანონაღსრულებას კი - 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური. საქართველოს 

შემოსავლების სამსახურს 11 საგადასახადო ინსპექცია, ორი საბაჟო და 13 

მმართველობითი სამმართველო აქვს. საქართველოს შემოსავლების სამსახურის 

მუშაობა ორჯერ - 2016 და 2020 წლებში შეაფასეს სავალუტო ფონდის ექსპერტებმა 

ABCD ინსტრუმენტით. 2020 წლის შეფასებით 15 საკითხის მართვა 

გაუმჯობესებულია, 14 იგივე დონეზეა დარჩენილი, ორი საკითხის მართვა კი 

გაუარესებულია. საქართველოს შემოსავლების სამსახურის მენეჯმენტში 53% 

უკავია საუკეთესოდ (A - შეფასება) და ძლიერად მართულ (B) საკითხებს. 

 საქართველოს გადასახადის გადამხდელთა ინდივიდუალური გამო-

კითხვით, რომელშიც ჩართული იყო 160 მეწარმე იურიდიული და ფიზიკური 

პირი, გადასახადის პროგრესულ სისტემას მხარს უჭერს 51,8%, გადასახადის 

ტვირთი მძიმედ მიაჩნია 41,8%-ს, საგადასახადო კოდექსის სტაბილურობის მომ-

ხრეა 68,7%, საქართველოში მოქმედ დაბეგვრის სისტემას უარყოფითად აფასებს 

48,5%, 61,8%-ს მიაჩნია, რომ გადასახადებმა შეიძლება გააკოტროს საწარმო და ა. შ. 

 საქართველოს საგადასახადო სფეროს ექსპერტების გამოკვლევით, 

რომელშიც ჩართული იყო 5 ექსპერტი, 40% მიიჩნევს, რომ საგადასახადო კოდექსს 

სრულყოფა სჭირდება, 60% მხარს უჭერს პროგრესული დაბეგვრის დანერგვას, 

40%-ს მიაჩნია, რომ ქ. თბილიში განთავსებული გადასახადის გადამხდელები 

უნდა იბეგრებოდნენ მაღალი განაკვეთებით, საზღვრისპირა რეგიონები კი უნდა 

განთავისუფლდნენ გადასახადებისგან და ა. შ. 

 საქართვლეოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის თანამ-

შრომლების გამოკითხვით, აღმოჩნდა, რომ 37% საჭიროდ თვლის საგადასახადო 

კოდექსის გამარტივებას, 73,3% მოითხოვს, რომ გადასახადის გადამხდელთა 

კონტროლი მიმდინარე პერიოდშივე ხორციელდებოდეს, თანამშრომლეთა 73% 

მიიჩნევს, რომ კონტროლი არაეფექტურია, რადგან მას ნაკლებკვალიფიციური 

პერსონალი ახორციელებს და ა. შ. მართლაც, შემოსავლების სამსახურის წლიური 
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ანგარიშები ადასტურებს, რომ შემოწმების აქტების და დაკისრებული სანქციების 

70-80% დავების საბჭოში ვერ დასტურდება, რაც მართლაც ნიშნავს მაკონ-

ტროლებელი პირების დაბალ კვალიფიკაციას. 

ამ გამოკვლევით საქართველოს საგადასახადო სფეროს მენეჯმენტი ჩვენ 

საშუალო დონეზე შევაფასეთ. სავალუტო ფონდის გამოკვლევითაც იგი საშუალო 

დონეზე შეფასდა, რადგან თანდათან უმჯობესდება, თუმცა, გაუმჯობესების და 

სრულყოფის ტემპი დაბალია. დაბალია საგადასახადო მენეჯმენტის ეფექ-

ტიანობაც. ამასთან, შემოსავლების სამსახური თავის საქმიანობის ეფექტიანობას 

ბიუჯეტში მობილიზებული საგადასახადო შემოსავლებით აფასებს, რაც არ არის 

სწორი.   

საქართველოს საგადასახადო მენეჯმენტში ზემოდასახელებული ხარვეზების 

გამოსასწორებლად ნაშორმში შემოთავაზებული გვაქვს რეკომენდაციები, როგორც 

საგადასახადო კანონშემოქმედების, ისე საგადასახადო კანონაღსრულების 

მიმართულებით. 

საგადასახადო კანონშემოქმედების მიმართულებით საჭიროდ ვთვლით: 

1. საქართველოს გადასახადის გადამხდელების შემოსავალი დაიბეგროს 

პროგრესული გადასახადით. გადასახადის განაკვეთის დიფერენციაცია მოხდეს 0-

35%-ის ფარგლებში. 0% - შეეხება 6000 ლარამდე დაუბეგრავ მინიმუმს, 35% კი - 1,0 

მლნ ლარზე მეტ წლიურ შემოსავალს. 

2. საშემოსავლო გადასახადის გამოსაანგარიშებლად შემოთავაზებული 

გვაქვს ოჯახების 12 სოციალურ სტატუსად დაყოფაც. უცხოეთში გამოყენებულ 

მსგავს სტატუსების ჩამონათვალს ჩვენი თვალთახედვით უნდა დაემატოს: ოჯახი 

შეზღუდული შესაძლებლობის წევრით; უცხოელ ლტოლვილთა მრავალშვილიანი 

ოჯახი და ქართველ ლტოლვილთა მრავალშვილიანი ოჯახი. 

3. ანალოგიური შემოთავაზება გვაქვს მოგების გადასახადის მიმართაც. 

ცხადია, ეს შემოთავაზება ეხება განაწილებულ მოგებას (დივიდენდები და სხვა 

მსგავსი გასაცემლები). ჩვენი შემოთავაზება ეყრდნობა გადასახადის გადამ-

ხდელთა გამოკითხვას, რომელთა აზრით, მოგების გადასახადი რეგიონულად 

დიფერენცირებული უნდა იყოს. კერძოდ, თბილისს, როგორც მაღალგანვითარებულ 

რეგიონს უნდა დაუწესდეს მაღალი განაკვეთი, საზღვრისპირა რეგიონებს კი - 

დაბალი ან ნულოვანი განაკვეთები. 
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ამ შეხედულების გაზიარებით ვიძლევით რეკომენდაციას ქ. თბილისის 

მიკრო, მცირე (სტატუსით და მის გარეშე), საშუალო და მსხვილ საწარმოების 

მოგების გადასახადი ვარირებდეს 0-25%-ის ინტერვალში, საზღვრისპირა 

რეგიონების ბიზნესსუბიექტების - 0-3%-ის ინტერვალში, ყველა დანარჩენი 

რეგიონების კი 0-18%-ის ინტერვალში. 

რაც შეეხება საგადასახადო კანონაღსრულების მენეჯმენტს, რომელსაც 

ახორციელებს საქართველოს შემოსავლების სამსახური, მისი სრულყოფისთვის 

ჩვენი მოსაზრებები ასეთია: 

1. საქართველოს საგადასახადო მენეჯმენტი აიგოს 11 ბლოკიანი მოდელით, 

რომლის ყველა ბლოკში გაწერილი იქნება შესასრულებელი სამუშაოები და 

შემსრულებელი ქვედანაყოფები. ეს მოდელი საზღვარგარეთ (გერმანიაში) არის 

გამოყენებული და გაშლილი ფორმით ნაშრომში გვაქვს წარმოდგენილი. 

2. უნდა გაძლიერდეს გადასახადის გადამხდელების კონტროლი. განსა-

კუთრებული კონტროლის ქვეშ უნდა მოექცნენ გადამხდელთა რისკ-ჯგუფები. 

ძლიერი კონტროლი გააუმჯობესებს გადასახადების გადამხდელთა თვითდეკლა-

რირებას. კონტროლი არ უნდა გადაიდოს, იგი მიმდინარე პერიოდშივე უნდა 

ჩატარდეს. 

3. სისტემაში არის დაბალკვალიფიციური კადრების პრობლემაც. დაბალი 

ხელფასების გამო ჭირს პროფესიონალთა შენარჩუნებაც. ამ პრობლემას ისიც ქმნის, 

რომ საქართველოს უნივერსიტეტების ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტებზე 

ცალკე არ არის „საგადასასახო მენეჯერის“ მომზადების პროგრამა. საქართველოს 

შემოსავლების სამსახურის რეკომენდაციით საჭიროა ამ პრორგამის შექმნა იმის 

პირობით, რომ „A“ და „B“ შეფასებაზე კურსდამთავრებულებს აუცილებლად 

დაასაქმებს თავის სისტემაში. 

4. საჭიროდ მივიჩნევთ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების 

სამსახურმა დაბეგვრის სოციალურ-ეკონომიკური ეფექტიანობის საანგარიშოდ 

თავის პრაქტიკაში დანერგოს საზღვარგარეთ ფართოდ გამოყენებული ორი 

მაჩვენებელი: 

1. დაბეგვრის ეფექტიანობის კოეფიციენტი  
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2. ბრუნვის (რეალიზაციის) გადასახადტევადობის მაჩვენებელი 

 

 
3. გარკვეული ყურადღება უნდა მიექცეს საგადასახადო ტვირთის მაჩვე-

ნებლის ანგარიშს. როგორც წესი, შემოსავლის სამსახური მას აკრეფილი გადა-

სახადების მთლიან სამამულო (შიდა) პროდუქტთან პროცენტული შეფარდებით 

ანგარიშობს. ამასვე აკეთებენ მეცნიერებიც. ჩვენი აზრით, აკრეფილ (ამოღებულ) 

გადასახადებს უნდა დაემატოს გადასახადების დანაკარგიც, რაც სხვადასხვა 

მიზეზის გამო, ვერ იქნა გადამხდელებიდან ამოღებული. 

ღრმად ვართ დარწმუნებული, რომ ჩვენი რეკომენდაციების დანეგვრით 

საქართველოს საგადასახადო მენეჯმენტის გარკვეული სრულყოფა მოხდება. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში 

დაცული იქნა სამი კოლოკვიუმი და ორი თემატური სემინარი: 

 

კოლოკვიუმები: 

1. პროფესიული სტანდარტები და მოთხოვნები აუდიტორის მიმართ 

2. შიგა კონტროლის მექანიზმების შეფასება 

3. საგადასახადო აუდიტის დაგეგმვა 

 

სტატიები: 

1. ასათიანი გ. პროგრესული საშემოსავლო გადასახადი საქართველოს 

მოსახლეობისთვის კარგად დავიწყებული ძველია. ჟურნალი „სოციალური 

ეკონომიკა“, N2-3, 2018,  გვ. 81-85; 

2. ასათიანი გ. ნუღარ ვძარცვავთ საქართველოს ისედაც ღარიბ მოსახლეობას 

არასამართლიანი გადასახადებით. ჟურნალი „ეკონომიკა“, N1-2, 2019, გვ. 61-

73; 

3. ასათიანი გ. მოსახლეობის საგადასახადო ტვირთი საშემოსავლო 

გადასახადთან მიმართებაში, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 

საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „მოამბე“, N46, 2022 

(ჩაშვებულია დასაბეჭდად). 

 

 

კონფერენციები: 

1. ასათიანი გ. საგადასახადო კანონმდებლობის მეცნიერები და პრაქტიკოსები 

უნდა ქმნიდნენ.  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო 

სამეცნიერო ინტერნეტკონფერენცია – ეკონომიკური უსაფრთხოების 

გლობალური და ეროვნული პრობლემები (1 ნოემბერი-28 დეკემბერი), 

კონფერენციის მასალათა კრებული.   თბ., 2018. გვ. 232-236 


