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ინდივიდუალური

პიროვნებების

ან

ინსტიტუტების

მიერ

ზემომოყვანილი დასახელების დისერტაციის გაცნობის მიზნით მოთხოვნის
შემთხვევაში მისი არაკომერციული მიზნებით კოპირებისა და გავრცელების
უფლება მინიჭებული აქვს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს.

ავტორის ხელმოწერა

ავტორი ინარჩუნებს დანარჩენ საგამომცემლო უფლებებს და არც
მთლიანი ნაშრომის და არც მისი ცალკეული კომპონენტების გადაბეჭდვა ან
სხვა რაიმე მეთოდით რეპროდუქცია დაუშვებელია ავტორის წერილობითი
ნებართვის გარეშე.
ავტორი

ირწმუნება,

რომ

ნაშრომში

გამოყენებული

საავტორო

უფლებებით დაცულ მასალებზე მიღებულია შესაბამისი ნებართვა (გარდა იმ
მცირე ზომის ციტატებისა, რომლებიც მოითხოვენ მხოლოდ სპეციფიურ
მიმართებას

ლიტერატურის

ციტირებაში,

როგორც

ეს

მიღებულია

სამეცნიერო ნაშრომების შესრულებისას) და ყველა მათგანზე იღებს
პასუხისმგებლობას.
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რეზიუმე
ამა თუ იმ ქვეყნის მოსახლეობის კეთილდღეობის უმთავრეს
ინდიკატორს ეკონომიკის მდგრადი განვითარება წარმოადგენს. ეკონომიკის
განვითარება კი წარმოუდგენელია სწორი საგადასახადო სისტემისა და
პოლიტიკის გარეშე.
ჩვენი ქვეყნისთვის ახლა უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, 2014 წლის 27
ივნისს, საქართველომ გააფორმა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმება,
რაზეც დამოკიდებულია საქართველოს ევროინტეგრაციის პროცესი.
შეთანხმება მოიცავს უამრავ ახალ ვალდებულებას საგადასახადო კუთხით.
აღნიშნულ კვლევაში გამოყოფილია და გაანალიზებულია საქართველოს
ზოგიერთი გამოწვევა ამ პროცესში. მაგალითად: მოგების გადასახადის
რეფორმა, ავანსად მიღებული თანხების დღგ-თი დაბეგვრა, პროგრესული
გადასახადის დანერგვის სირთულეები სააქართველოში, საგადასახადო
შემოწმების ხარვეზები და უახლესი რეფორმა, ფიზიკური პირების
ინტეგრირების პროცესი ბიზნეს ურთიერთობებში საგადამხდელო ბაზის
გაზრდისთვის.
მოგების გადასახადის რეფორმის ანალიზმა აჩვენა, რომ მართალია
რეფორმა საერთაშორისო პრაქტიკაში უკვე აღარ იყო ინოვაციური და
საქართველოს
შეეძლო
მაქსიმალურად
გამოეყენებინა
ესტონური
გამოცდილება, მაგრამ ფაქტია რეინვესტირების მისაღები დონეების
მოლოდინები ჯერჯერობით არ არის მიღწეული, აღსაღნიშნია ის ფაქტი რომ
საწყის ეტაპზე გადალახულ იქნა ბიუჯეტის დეფიციტის ის დიდი რისკები
რომელიც თან ახლავს მსგავს რეფორმას თუმცა ამაში დიდი წვლილი
მიუძღვნის დამატებით სხვა ფაქტორებს მაგალითად ავანსის დღგ-თი
დაბეგვრის რეფორმას, ეს უკანასკნელი კი დამატებით ახალ გამოწვევას
წარმოადგენს.
ნაშრომში კრიტიკულად არის შეფასებული ავანსად მიღებული
თანხების დღგ-თი დაბეგვრის რეფორმა, რომელმაც უგულებელყო თვითონ
დამატებული ღირებულების გადასახადის შინაარსი და თვისებები, რამაც
ფაქტობრივად მთლიანად შეცვალა ამ გადასახდის გაგება ქართულ
რეალობაში. ასევე კრიტიკულადაა შეფასებული ის ფაქტი რომ აღნიშული
რეფრომა, რომელმაც ბიზნესის თანხები ბიუჯეტისკენ მიმართა საქონლის ან
მომსახურების მიწოდებამდე, შეეხო ყველა სფეროს, როგორც ნაკლებ
რისკიან ასევე მაღალ რისკიან სფეროებს, ავანსების მიმართულებით.
მიმოხილულია ის სირთულეები რაც აქვს პროგრესული საგადასახადო
სისტემის დანერგვას საქართველოში. ასევე ნაჩვენებია ფაქტები რაც
შეუქცევადს ხდის ამ რეფორმის დაწყებას საქართველოში. მიუხედვად იმისა,
რომ საქართველოს თანამედროვე საგადასახადო სისტემა სულ რაღაც ორ ან
სამ ათეულ წელიწადს ითვლის და ამ პერიოდში თითქმის არ ყოფილა
დაწესებული პროგრესული გადასახადი, თუ არ ჩავთვლით 2004 წლამდე
საქართველოს, როდესაც იყო პროგრესული განაკვეთები საშემოსავლო
გადასახადის ნაწილში თუმცა, ამ პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკის უდიდესი
ნაწილი ჩრდილოვანი იყო და ფაქტობრივად არ არსებობდა საგადამხდელო
ბაზა. თანამედროვე რეალობაში, კი მოიძებნება რამდენიმე პრეცედენტი,
რომელიც შესაძლებელს ხდის ამ პროცესის გაგრძელებას. მაგალითად:
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ქონების გადასახადი, რომლის სიდიდეც, ფიზიკური პირების შემთხვევაში
დამოკიდებულია საანგარიშო წლის განმავლობაში მიღებულ დასაბეგრ
შემოსავალზე და არ არის ერთმნიშვნელოვანი ყველა შემოსავლის მქონე
მოქალაქისთვის.
რაც შეეხება საგადასახადო შემოწმების მავნე პრაქტიკას, დანიის
მაგალითზე გაირკვა, რომ სისტემის გარდაქმნა და სწორად წარმართვა
შესაძლებელია, მთავარია შემოწმების როგორც თემატური ისე სისტემური
დივერსიფიკაცია. მისაღებია ახალი პრაქტიკა, რომელმაც უნდა
უზრუნველყოს
რომ საგადასახადო
სააგენტომ,
ამ შემთხვევაში
შემოსავლების სამსახურმა, ადამიანური რესურსის სიმცირის მიუხედავად
მოახერხოს მაქსიმალურად ბევრი მეწარმის შემოწმება დროის მცირე
მონაკევთში პერიოდებად, და აღარ გვქონდეს ის ძველი პრაქტიკა როდესაც
შემოწმების პროცესები გრძელდებოდა ხშირად წლები, ფაქტობრივად
ნებისმიერი სუბიექტის გადამოწმებისას.
გაანალიზებულია ის უახლესი და უმნიშვნელოვანესი გამოწვევა რაც
აქვს საქართველოს საგადასახადო სისტემას ევროკავშირის საგადასახადო
სისტემასთან მიმართებაში - ფიზიკური პირების ინტეგრირების პროცესი
ბიზნეს
ურთიერთობებში
საგადამხდელო
ბაზის
გაზრდისთვის.
განსხვავებით საქართველოსგან ევროკავშირის წვერ ქვეყნებს ამ
მიმართულებით აქვთ ძალიან კომპლექსური, დიდი და სიღრმისეული
გამოცდილება. ნაშრომში განხლულია გზები თუ როგორ უნდა
სინქრონიზირდეს საქართველოში მაგალითად: ფიზიკური პირის
საშემოსავლო გადასახადი ევროპულ პრაქტიკასთან. მოცემულია, რომ
აუცილებელია
საშემოსავლო
გადასახადის
დაანგარიშებისას
გათვალისწინებულ იქნეს სხვადასხვა გამოქვითვის პრინციპი. ასევე,
აუცილებელია სპეციალური დაბეგვრის მქონე სუბიექტების ჩამონათვლის
გაფართოება და დასაბეგრი ზღვრების გადაწევა.
განხილულია, უახლესი რეფორმა - საბაჯო კოდექსის ცალკე გამოყოფა
საგადასახადო კოდექსისგან, რომელიც არის დადებითი მოვლენა ქვეყნის
საგადასახადო გარემოში, თუმცა არ არის საკმარისი იმ სირთულეების
დასაძლევად რაც ჩვენი ქვყნის საგადასახადო სისტემას აქვს და ექნება
მომავალში, მათ შორის „ოქროს სიის“ შეღავათის გაუქმება მსხვილი
იმპორტიორი კომპანიებისთვის.
კვლევაში, ხაზსგასმულია რომ არ შეიძლება ქვეყანაში საგადასახადო
კანონმდებლობა
მუდმივ
ფორსმაჟორს
ქმნიდეს
ყოველთვიურად
საგადასახადო კოდექსში უმნიშვნელოვანესი ცვლილებების მიღების გამო,
რომელიც ბიზნეს სუბიექტებში არასტაბილურობის განცდას იწვევს,
რომელიც მოგეხსნებათ ბიზნესისთვის პირველი რიგის მტერია. თუმცა, აქვე
უნდა აღინიშნოს რომ რადგან ჩვენი ქვეყანა განვითარების გარდამავალ
ეტაპზეა და გვიწევს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი
ვალდებულებების შესრულება რა თქმა უნდა ეს გამოიწვევს საგადასახადო
კანონმდებლობის მუდმივ რეფორმირებას საწყის ეტაპზე. ნაშრომში კი
შემოთავაზებულია
გზა
თუ
როგორ
შეიძლება
წარმატებით
დავარეგულიროთ ეს თემები ისე რომ მთავარ გამოწვევას სათანადოდ
ვუპასუხოთ.
5

სადისერტაციო ნაშრომში მოცემულია ჩვენი ქვეყნის უახლესი და
უმნიშვნელოვანესი გამოწვევები, რომელიც უკავშირდება საგადასახადო
სისტემას, თავისთავად საგადასახადო სისტემა კი ფაქტობრივად, ქვეყნის
ცხოვრების ყველა სფეროსა თუ პროცესზე ახდენს უდიდეს გავლენას.
შემუშავებულია რეკომენდაციები, რომელსაც საფუძვლად აქვს როგორც
ევროპული გამოცდილება ასევე საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი
და თავისუფალი ქვეყნის სპეციფიკა. ნაშრომში წარმოდგენილი
რეკომენდაციების გათვალისწინებამ, შესაძლოა უზრუნველყოს ჩვენი
ქვეყნის სწრაფი და უმტკივნეულო სინქრონიზირება ევროპულ
საგადასახადო სისტემებთან.
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ABSTRACT
The main indicator of well-being of the population of this or that country is
the sustainable development of economy. The development of the economy is
unbelievable without the right tax system and policy.
The most important stage for our country now is that on June 27, 2014, Georgia
signed an Association Agreement with the European Union, on which the process
of European integration of Georgia depends. The agreement includes a number of
new obligations in terms of taxation. In the present study some of challenges of
Georgia in this process are outlined and analyzed. For example, taxation of advance
payments with VAT, the difficulties of introducing progressive taxation in Georgia,
the shortcomings of tax inspection and the latest reform, the process of integration
of individuals to increase the tax base in business relations.
The analysis of the profit tax reform showed that although the reform was no
longer innovative in international practice and Georgia could maximally use
Estonian experience, it is a fact that expectations of acceptable levels of reinvestment
have not yet been achieved. It is noteworthy that at the initial stage, the large risks
of budget deficits that accompany such reforms have been overcome, however,
other additional factors have made great contribution to this, for example, the
reform of taxation of advance payment with VAT. The paper critically evaluates the
VAT taxation of advance payments, that neglected the content and features of the
value added tax itself, which in fact completely changed the understanding of this
tax in the Georgian reality. It is also critically evaluated the fact that aforementioned
reform, which has directed business funds to the budget prior to the production of
goods or services, has affected all areas, both low-risk and high-risk areas.
The difficulties of introducing a progressive tax system in Georgia are
reviewed. There are also shown the facts that make this reform irrevocable in
Georgia. Despite the fact that the modern tax system of Georgia is just two or three
decades old and in fact no progressive tax has been imposed during this period, there
are still some precedents that make it possible to continue this process. For example,
the amount of property tax, in case of individuals, depends on the taxable income
received during the reporting year and is not unambiguous for all citizens who has
income.
As for the harmful practice of tax audit, the example of Denmark has shown
that it is possible to transform the system and manage it properly, both the thematic
and systematic diversification of the inspection is important. A new practice should
be introduced, which ensures that the tax agency, in this case the Revenue Service,
despite the lack of human resources could manage to inspect as many entrepreneurs
as possible over a short period of time, and no longer have the old practice when the
audition processes have been continued often for years, actually when inspecting
any subject.
The latest and most important challenge facing Georgian tax system in relation
to the EU tax system has been seen and analyzed: integration process of individuals
in business relations to increase tax base. Unlike Georgia, EU member states have a
very complex but great and in-depth experience in this area. The paper discusses
ways to synchronize in Georgia, for example, the income tax of a natural person
7

with European practice, that it is necessary to be taken into account the principle of
different deductions when calculating income tax.
There is discussed the latest reform - separating the Customs Code from the
Tax Code and its reform, which is a positive event in the country’s tax environment,
however, it is not enough to overcome the difficulties that our country’s tax system
has and will have in the future. The study emphasizes that tax legislation in the
country cannot create a permanent force majeure every month due to the most
important changes in the tax code, that causes a feeling of instability in business
entities, which is the first enemy of business. However, it should be noted that since
our country is in a transitional stage of development and we have to fulfill our
obligations under the Association Agreement with the European Union, of course
this will lead to a constant reform of tax legislation at an initial stage. The paper
offers a way to successfully regulation of these issues so that we can properly
response the main challenge.
The dissertation paper presents the latest and most important challenges of our
country related to the tax system, and the tax system in its turn has, in fact, the
greatest impact on all spheres or processes of the country life. There are developed
recommendations based on both European experience and the specifics of Georgia
as an independent and free country. Following the recommendations in the paper
ensures the rapid and painless synchronization of our country with European tax
systems.
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მადლიერების გვერდი
მადლობას ვუხდი ყველა ადამიანს, ვინც თანადგომა გამიწია
სადოქტორო ნაშრომზე მუშაობის პროცესში. განსაკუთრებულ მადლობას
ვუხდი ჩემი კვლევის ხელმძღვანელს, მერაბ მიქელაშვილს აკადემიური
მხარდაჭერისთვის, კომპეტენტური რჩევებისთვისა და გამამხნევებელი
სიტყვებისთვის. მისი რჩევები დამეხმარა
სხვადასხვა ამოცანის
გადაწყვეტასა და ნაშრომის სწორად წარმართვაში.
დიდ მადლობას ვუხდი ჩემს მეგობრებს, კოლეგებს, ოჯახის წევრებს,
რომლებიც მუდმივად მაძლევდნენ სტიმულს.
ბოლოს, მინდა გამოვხატო ჩემი მადლიერება საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის თითოეული ლექტორის მიმართ, რომლებმაც წლების
განმავლობაში ჩემი, როგორც მკვლევარის, ჩამოყალიბებაში შეიტანეს
წვლილი. ასევე, დიდ მადლობას ვუხდი
ბიზნესტექნოლოგიების
ფაკულტეტის ადმინისტრაციას, მათი აქტიური მხარდაჭერის გამო
აღნიშნული კვლევა პასუხობს ყველა თანამედროვე სტანდარტს.
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შესავალი
ამა

თუ

იმ

ქვეყნის

მოსახლეობის

კეთილდღეობის

უმთავრეს

ინდიკატორს ეკონომიკის მდგრადი განვითარება წარმოადგენს. ეკონომიკის
განვითარება კი წარმოუდგენელია სწორი საგადასახადო სისტემისა და
პოლიტიკის გარეშე.
საქართველოს მთავარი მისწრაფებაა, გახდეს ევროკავშირის წევრი
ქვეყანა. სხვა ინსტიტუციების მსგავსად, საქართველოს საგადასახადო
სისტემაც ევროკავშირის რეგულაციებთან მისადაგებას მოითხოვს. ასეთი
ჰარმონიზების მიზანია ევროკავშირთან მიმართებაში მოიხსნას ერთიან
ევროპულ სივრცეში კაპიტალის, შრომითი რესურსების, მომსახურებისა და
საქონლის თავისუფალი მოძრაობის ყოველგვარი ბარიერი, რომელიც
დაკავშირებული იქნება ერთიან ევროპულ სივრცეში კაპიტალის, შრომითი
რესურსების, მომსახურებისა და საქონლის თავისუფალ მოძრაობასთან.
ჩვენი ქვეყნისთვის ახლა უმნიშვნელოვანესი ეტაპია, 2014 წლის 27
ივნისს, საქართველომ გააფორმა ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ
შეთანხმება, რაზეც დამოკიდებულია საქართველოს ევროინტეგრაციის
პროცესი. შეთანხმება მოიცავს უამრავ ახალ ვალდებულებას საგადასახადო
კუთხით.
იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყანა, საგადასახადო სისტემის რეფორმირების
მხრივ,

უფრო

სახელმწიფოების

მეტად

დაუახლოვდეს

საგადასახადო

ევროპული

სისტემას,

ოჯახის

აუცილებელია

წევრი

ეროვნული

საგადასახადო სისტემის სტრუქტურის სრულყოფა, საგადასახადო ბაზის
გაანგარიშებისა და საგადასახადო სისტემების მეთოდიკის დაახლოება და
კონვერგენცია ევროპულ სივრცესთან.
აღნიშნულ

კვლევაში

გამოყოფილია

და

გაანალიზებულია

საქართველოს ზოგიერთი გამოწვევა ამ პროცესში. მაგალითად მოგების
გადასახადის რეფორმა, ავანსად მიღებული თანხების დღგ-თი დაბეგვრა,
პროგრესული გადასახადის დანერგვის სირთულეები სააქართველოში,
საგადასახადო შემოწმების ხარვეზები და უახლესი რეფორმა, ფიზიკური
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პირების ინტეგრირების პროცესი ბიზნეს ურთიერთობებში საგადამხდელო
ბაზის გაზრდისთვის.
თემის აქტუალობა. ევროინტეგრაციის დაჩქარებამ საქართველოში,
დღის წესრიგში დააყენა ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი განვითარების
ამოცანა. ამ პროცესში კი უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება საქართველოს
საგადასახდო

სისტემის

სისტემასთან.

უნდა

ინტეგრირებას

აღინიშნოს,

რომ

ევროკავშირის
საქართველოში

საგადასახადო
ეს

პროცესი

უკანასკნელი პერიოდის განმავლობაში კიდევ უფრო მეტად დინამიურია
ვიდრე ეს ოდესმე ყოფილა. ამას ხელი შეუწყო საქართველო-ევროკავშირის
ასოცირების შეთანხმებამ. დოკუმენტის ოფიციალური სახელწოდებაა:
„ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთი მხრივ, ევროკავშირის და ევროპის
ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორეს
მხრივ, საქართველოს შორის.“ აღნიშნული შეთანხმება ითვალისწინებს
ევროკავშირთან

და შესაბამისად

ევროპულ

კანონმდებლობასთან

და

სტანდარტებთან დაახლოების მნიშვნელოვნა და რეალურ მექანიზმებს, ამ
შეთანხმების თანახმად საქართველომ უნდა დააფუძნოს და ეტაპობრივად
დაუახლოვოს საგადასახადო, ფინანსური და ეკონომიკური რეგულაციები
ევროკავშირის

რეგულაციებს

და

ამავდროულად

გაატაროს

სწორი

საგადასახადო პოლიტიკა.
კვლევის

მეცნიერული

სიახლე:

გამოვლენილია

საქართველოს

საგადასახადო სისტემის ზოგიერთი გამოწვევა ევროკავშირთან ასოცირების
შესახებ შეთანხმების

მიმართებაში. გაანალიზებულია

ზოგიერთი ის

პრობლემა თუ გამოწვევა რომელიც თავს იჩენს ჰარმონიზაციის პროცესში.
 შეფასებულია,

მოგების

გადასახადის

გაუქმების

სარგებელი

-

ესტონური მოდელი და იდენტიფიცირებულია აღნიშნული რეფორმის
უარყოფითი მხარეები.
 გამოვლენილია ავანსების დღგ-თი დაბეგვრის ხარვეზები რომელიც
ჯერჯერობით კვლავ გამოსასწორებელია.
 ნაჩვენებია საქართველოში, საგადასახადო შემოწმების ხარვეზები და
მათი გადაჭრის გზები დანიის მაგალითზე.
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 გაანალიზებულია პროგრესული დაბეგვრის მეთოდის

მთავარი

სირთულეები, ესპანეთისა და დანიის მაგალითზე, ასევე პროგრესული
გადასახადის როლი სოციალური უთანასწორობის აღმოსაფხვრელად.
 მოცემულია გზები თუ როგორ უნდა გაიზარდოს ფიზიკური პირების
ინტეგრირების პროცესი საგადამხდელო ბაზის გაზრდისთვის.
 ნაშრომში მიმოხილულია უახლესი საბაჟო რეფორმა, რომელიც,
აღნიშნული კვლევის მიხედვით, დიდ სიკეთეებთან ერთად ახალი
გამოწვევების მატარებელია, მათ შორის აქციზის გადასახადის ზრდის
ნაწილშიც.
სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის მიზანია გამოვავლინოთ თუ რა
ხარვეზები და მნიშვნელოვანი გამოწვევები აქვს უახლოეს მომავალში ჩვენი
ქვეყნის საგადასახადო სისტემას, ევროკავშირის საგადასახადო სისტემასთან
მიმართებაში, და მოვიძიოთ მათი გადაჭრის გზები, რათა ჩვენმა ქვეყანამ
ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე თითოეულ ამ გამოწვევას წარმატებით
გაართვას თავი, რაც შეიძლება უმტკივნეულოდ წარიმართოს ინტეგრაციის
პროცესი, რათა მოკლე დროში წარმატებით დაუბრუნდეს საქართველო თავს
ევროპულ ოჯახს, ისე რომ პარალელურად უზრუნვლყოფილ იქნას ჩვენი
ქვეყნის ეკონომიკის მდგრადი განვითარება და სოციალური კეთილდღეობა.
დასახული მიზნების მისაღწევად საჭირო გახდა შემდეგი ამოცანების
გადაწყვეტა:
 გადასახადების მნიშვნელობისა და მისი სოციალურ-ეკონომიკური
არსის შესწავლა;
 საქართველოს საგადასახადო სისტემის შესწავლა;
 საქართველოსა

და

ევროკავშირს

შორის

ასოცირების

შესახებ

შეთანხმების შესწავლა;
 ევროკავშირისა და ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის საგადასახადო
სისტემის შესწავლა;
 საქართველოს

მნიშვნელოვანი

გამოწვევების

განსაზვრა,

ევროკავშირთან ასოცირების პროცესში, საგადასახადო მიმართულებით;
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 ძირითადი

ხარვეზების

გამოვლენა,

რომელიც

საგადასახადო

რეფორმებს აქვთ ასოცირების პროცესში, საქართველოში;
 დასკვნებისა და რეკომენდაციების შემუშევბა, თუ როგორ უნდა
გაუმკლავდეს საქართველოს საგადასახადო სისტმა მომავალ გამოწვევებს,
ევროკავშირთან

ასოცირების

პროცესში

და

როგორ

აღმოფხვრას

განხორციელებული რეფორმის ზოგიერთი ხარვეზი.
კვლევის ობიექტს წარმოადგენს საქართველოსა და ევროკავშირის
საგადასახადო სისტემა.
კვლევის

საგანია

მნიშვნელოვანი

საქართველოს

გამოწვევის

საგადასახადო

განსაზღვრა,

ევროკავშირის

სისტემის
ქვეყნების

საგადასახადო სისტემებთან მიმართებაში და მათი გადაჭრის გზების ძიება.
კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძველია თეორიები,
ქართველ და უცხოელ მეცნიერ-ეკონომისტთა ნაშრომები, საგადასახადო
პრობლემატიკის საკითხებთან დაკავშირებით, ოფიციალური დოკუმენტები,
საქართველოს საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტები, საერთაშორისო
ხელშეკრულებები, სახელმწიფო ორგანოებისა და ბიზნეს სტრუქტურების
მასალები, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების
დოკუმენტი. შედარებითი ანალიზი საქართველოსა და ევროკავშირის
საგადასახადო სისტემებს შორის. განხორციელებული და განსახორციელებელი რეფორმების ანალიზი უცხოურ გამოცდილებასთან. კვლევის
პროცესში,

თემის

გამოყენებულია

თავისებურებიდან

შედარების

მეთოდი,

გამომდინარე,
ევროპულ

ძირითადად

გამოცდილებასთან.

დისერტაციის წერის პროცესში გამოყენებული იქნა მეცნიერული ხერხები
და მეთოდები: სამეცნიერო კლასიფიკაციის მეთოდები, სტატისტიკური
შედარებითი

ანალიზი,

ისტორიული

და

ლოგიკური

მიდგომები,

დედუქციისა და ინდუქციის მეთოდები. თვისობრივი და რაოდენობრივი
სამეცნიერო მეთოდები.
დისერტაციის გამოყენების სფერო და პრაქტიკული მნიშვნელობა:
სადოქტორო

ნაშრომში

რეკომენდაიების

შემოთავაზებული

პრაქტიკული

წინადადებებისა

განხორციელება

ხელს

და

შეუწყობს
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საქართველოს
ჰარმონიზაციის
უზრუნველყოფს

საგადასახადო
პროცესს

სისტემის

ევროპულ

წარმატებულ
საგადასახადო

საქართველო-ევროკავშირის

და

სწრაფ

სისტემასთან,

ასოცირების

შესახებ

შეთანხმების წარმატებით განხორციელებას, საგადასახადო კუთხით.
ნაშრომის სტრუქტურა და მოცულობა: კვლევის მიზნებიდან და
ამოცანებიდან გამომდინარე,
მოსაპოვებლად

წარსადგენი

ასევე დოქტორის აკადემიური ხარისხის
დისერტაციის

გაფორმების

სტანდარტით

დადგენილი მოთხოვნებიდან. სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 126 გვერდს,
შედგება შესავლის, სამი თავის, ქვეთავებისა და დასკვნისაგან.
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ლიტერატურის მიმოხილვა
საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმება 2014
წელს

გააფორმა,

აღნიშნული

შეთანხმება

მოიცავს

მრავალი

სახის

ვალდებულებას სფეროების მიხედვით, მათ შორის უამრავ ვალდებულებას
საგადასახადო სისტემის განახლების და ევროკავშირთან სინქრონიზირების
მიმართულებით. რადგან აღნიშნული შეთანხმების გაფორმებიდან მხოლოდ
რამდენიმე წელია გასული, შესაბამისად სინქრონიზაციის გამოწვევებსა და
გადაჭრის გზებზე ჯერჯერობით არც თუ ისე ბევრი კვლევა არის
ჩატარებული. უნდა მივიჩნიოთ რომ საკვლევი თემა ახალია და ამასთან
ერთად, განსაკუთრებულად აქტუალური.
საქართველო-ევროკავშირის

ასოცირების

შესახებ

შეთანხმების

გზამკვლევში აღწრილია თუ რა ტიპის ურთიერთობაში შედის საქართველო
ევროკავშირის ქვეყნებთან, იგი ფორმდება ევროკავშირსა და ევროკავშირის
არაწევრ ქვეყანას შორის. მისი მიზანია მხარეთა შორის თანამშრომლობის
ფორმატის შექმნა. ასოცირების შესახებ შეთანხმება სამართლებრივად
სავალდებულოა.
საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმება
ინოვაციური

და

ამბიციური

შეთანხმებაა,

რომელიც

არსებითად

განსხვავდება მანამდე გაფორმებული ყველა სხვა შეთანხმებისგან და
მოიცავს ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალი ვაჭრობის კომპონენტებს.
ასოცირების შესახებ შეთანხმება (Deep and Comprehensive Free Trade
Area - DC FTA) ითვალისწინებს ევროკავშირთან დაახლოვების უმნიშვნელოვანეს კონკრეტულ მექანიზმებს. შეთანხმება, შეგვიძლია სამ ნაწილად
დავყოთ: პოლიტიკური თანამშრომლობა (პრეამბულა; კარი I-III; VIII),
დარგობრივი თანამშრომლობა (კარი V-VII) და ღრმა და ყოვლისმომცველი
თავისუფალი ვაჭრობის სივრცე (DC FTA) (კარი IV). შეთანხმება 1000-მდე
გვერდს მოიცავს და ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობის
დაახლოებას ევროკავშირის 300-მდე სამართლებრივ აქტთან.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ახლებული რედაქციით არის
გადმოცემული მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტები. [1, 39]
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რეზიდენტი საწარმოს, გარდა გარკვეული გამონაკლისებისა მოგების
გადასახადით დაბეგვრის ობიექტია: პირველ რიგში, განაწილებული მოგება.
ასევე, კომპანიის ხარჯი ან სხვა ტიპის განაცემი, რომელიც კომპანიის
ეკონომიკურ

საქმიანობასთან

დაკავშირებული

არ

არის.

დაბეგვრას

ექვემდებარება უსასყიდლოდ გაწეული მომსახურება ან უსასყიდლოდ
მიწოდებული საქონელი. საგადასახადო კოდექქსით ასევე განსაზღვრულია,
ამავე კოდექსით დაწესებული ზღვრულ ოდენობაზე ზევით გაწეული
წარმომადგენლობითი დანახარჯები.
ერთ-ერთი
საგადასახადო

ყველაზე
სისტემის

საინტერესოა
შესახებ,

ჯ.

მილის

რომელიც

[2,

29-44]

პირდაპირ

აზრი

არასდროს

აყალიბებდა გადასახადების განმარტებას, იგი მხოლოდ გამოთქვამდა
მოსაზრებას გადასახდების ერთობლიობაში გამოყენების შესახებ. ის იყო
ერთ-ერთი პირველი რომელმაც თავისი შეხედულებები გადასახადებზე
სისტემურად ჩამოაყალიბა.

მისი მოსაზრებების მთავარი ღერძი იყო

მიდგომა, რომლის მიხედვითაც გადასახადებს და ზოგადად საგადასახადო
სისტემას არ უნდა შეეფერხებინა წარმოება, პირიქით გადასახადი უნდა
გამხდარიყო წარმოებების ზრდის და ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი
მთავარი მაპროვოცირებელი. თუმცა ჯ. მილი საკმაოდ პრაგმატული
მოაზროვნე იყო და თვლიდა, რომ გადასახადები თავისი არსით რა თქმა
უნდა

შეიცავდა

უსამართლობის

გარკვეული
შემცირების

უსამართლობის
მთავარ

საფუძვლებს.

მექანიზმად

იგი

ამ

განიხილავდა

გადასახადების მრავალფეროვნებას. ის თვლიდა რომ ერთიანი გადასახადი
ყველგან და ყველასთვის იქნებოდა გაცილებით უსამართლო, ვიდრე
საგადასახდო სისტემა მრავალფეროვანი გადასახადებით, კონკრეტული
მიზნობრივი, პროფილური ჯგუფებისთვის.
ფორბსის 2014 წლის სტატიაში მოცემულია სტატისტიკა ბიუჯეტის რა
ნაწილს

შეადგენენ

გადასახადები

და

გაკეთებულია

შემადგენელი

გადასახადების ანალიზი. გადასახადები წარმოადგენენ საზოგადოებაში
არსებულ ეკონომიკური ურთიერთობების აუცილებელ რგოლს და ძალზე
ხშირად

სახელმწიფოს

შემოსავლის

ძირითად

წყაროს.

სწორედ
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საგადასახადო შენატანები წარმოადგენს ქვეყნის ბიუჯეტის საშემოსავლო
ნაწილის 70-80%-ს. „ევროკავშირის საჯარო ფინანსები 2008“-ში მოცემულია
ყველა ის მთავარი წესი, რომელიც არეგულირებს მაგალითად დამატებული
ღირებულების

გადასახადს.

ევროკავშირის

წევრი

სახელმწიფოების

საგადასახადო კანონმდებლობის ჰარმონიზაციამ ყველაზე ხელშესახებ
შედეგს არაპირდაპირი გადასახადების ნაწილში მიაღწია. 1978 წელს ძალაში
შესული მეექვსე დირექტივა ამ დრომდე ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე
მთავარ დირექტივად, რომელიც არეგულირებს დამატებული ღირებულების
გადასახადს (დღგ). [3, 18] ეს დირექტივა გულისხმობს გადასახადის
გაანგარიშების ერთიან საფუძველს, განსაზღვრავს, რომელი მომსახურება,
საქონელი, ოპერაციები, რეალიზაციის ადგილი ექვემდებარება დღგ-ით
დაბეგვრას, ასევე ადგენს საგადასახადო ბაზის დადგენის მექანიზმს და
საგადასახადო დაბეგვრის წესებს სხვადასხვა სფეროში. ევროკავშირის
საზღვრებში საბაჟო პროცედურები დღგ-ს მიზნებისთვის გულისხმობს
ნულოვან

ბეგარას

გამიზნული,

ხოლო

იმ

საქონლისთვის,

ევროკავშირის

წევრ

რომელიც

ექსპორტისთვისაა

სახელმწიფოებს

შორის

ეს

ოპერაციები ეროვნული საგადასახადო კანონმდებლობით რეგულირდება. ამ
წესით გადახდილი დღგ მიდის წევრი სახელმწიფოების ბიუჯეტში,
რომლებიც შემდეგ ვალდებულნი არიან ამ გზით მიღებული შემოსავლების
0,75% გადაიხადონ ევროკავშირის კომისიაში.
„ევროპა 2020“ ანუ ევროპის ზრდის სტრატეგია არის გეგმა რომელის
მიხედვითაც მოდიფიცირდება და ვითარდება ევროპული საგადასახადო
სისტემა. ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის ფორმირების მნიშვნელობიდან
გამომდინარე,

ევროპის

რეგიონში

მდგრადი

ეკონომიკური

ზრდის

უზრუნველყოფის მიზნით შემუშავებული იქნა ევროპული სტრატეგია 2020,
რომელშიც დიდი ადგილი აქვს დათმობილი საგადასახადო სისტემის
ხარისხს, როგორც ეკონომიკური ზრდის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს.
აღნიშნული სტრატეგია შეტანილია ევროკავშირის თითოეული ქვეყნის
ყოველწლიური შეფასების პროგრამაში - „ევროპულ სემესტრში“ (European
Semester),

ამასთან

ევროკავშირის

ქვეყნების

მიმართებაში

"ზრდის
20

ყოველწლიური ანალიზი 2011“ [4] ხაზგასმულია ზოგიერთ ქვეყანაში ახალი
გადასახადების შემოღების აუცილებლობა. აღნიშნული ანგარიშის დიდი
ნაწილიმოიცავს რეკომენდაციას ირიბი გადასახადების გაზრდის თაობაზე.
კვლევაში მიმოხილულია საქართველოს საგადასახადო სისტემის რეფორმის
ზოგიერთი ასპექტი, პოსტსაბჭოთა დროინდელი საგადასახადო სისტემის
დახასიათების ფონზე, საქართველოში განხორციელებული რეფორმები
საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული 2012 წლამდე. გაანალიზებულია
საქართველოს

საგადასახადო

სისტემის

უმთავრესი

პრობლემები

ოთხმოცდაათიანი წლებიდან 2012 წლამდე.
ნაშრომში: მ.მიქელაშვილი საგადასახადო პოლიტიკა თეორია და
პრაქტიკა.[5] განხილულია გადასახადების ეკონომიკური არსის თეორიული
ასპექტები.

განხილულია

სხვადასხვა

ეტაპი.

საგადასახადო

გაანალიზებულია

პოლიტიკის

გადასახადების

რეალიზაციის
ფუნქციები

და

საგადასახადო პოლიტიკის მეცნიერული საფუძვლები, საგადასახადო
მექანიზმის სტრუქტურა. აღწერილია საგადასახადო ტვირთის არსი და
ფორმირების პროცესი.
ესტონეთის

საშემოსავლო

გადასახადის

აქტში

განხილულია

ესტონეთის მოდელი, სადაც განაწილებული მოგების გადასახადი 15 წელზე
მეტია რაც მოქმედებს. აღნიშნული აქტი 1999 წელს მიღებული საშემოსავლო
გადასახადის აქტით რეგულირდება. აქტის მიხედვით, განაწილებული
მოგების გადასახადით დაბეგვრას ექვემდებარება:
1.

საკუთრივ განაწილებული მოგება;

2.

ჩუქება, შეწირულობა და წარმომადგენლობითი ხარჯები;

3.

ზოგიერთი

ხარჯი

ან/და

განაცემი,

რომელიც

არ

არის

დაკავშირებული კომპანიის სამეწარმეო საქმიანობასთან.
4.

თანამშრომლების სახელფასო სარგებელი;

კომერსანტის 2015 წლის სტატიაში მიმოხილულია თანამედროვე
საქართველოს საგადასახდო სისტემის მავნე პრაქტიკა საგადასახადო
შემოწმების კუთხით. მოცემულია სხვადასხვა აუდიტორული კომპანიის
აზრი საგადასახადო შემოწმების ხარვეზებთან დაკავშირებით. აუდიტური
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კომპანია BDO-ს მმართველი პარტნიორი, ზურაბ ლალაზაშვილი ამბობს,
რომ ,,ზოგადად დღევანდელი მოდელი საგადასახადო შემოწმების არ არის
მორგებული იმ კუთხით, რომ დროულად დამთავრდეს შემოწმება.
ძირითადი პრობლემა ბიზნესისთვის სწორედ არის ის, რომ საგადასახადო
შემოწმება უნდა დაიწყოს და დამთავრდეს დროულად.''
მსოფლიო ბანკის ანგარიშში: „მოგების გადასახადის განაკვეთებში“
მიმოხილულია

საქართველოს

საგადასახადო

სისტემა,

დაბეგვრის

განაკვეთების კუთხით. 2005 წელს მიღებულმა ახალმა საგადასახადო
კოდექსმა, არსებითად შეცვალა, 2004 წლამდე არსებული გარემო და
სრულიად საქართველოს საგადასახადო პოლიტიკა. მანამდე არსებული 21
გადასახადიდან, დანრჩა მხოლოდ 6, ხოლო დანარჩენი 15 გადასახადი
გაუქმდა.

ახალი

საგადასახადო

სისტემა,

დაბეგვრის

დაუჯერებლად

დაბალი მაჩვენებლით გამოირჩეოდა და ამ მიმართულებით, რეფორმის
პირველ წლებში მსოფლიო ქვეყნების რეიტინგში, მეოთხე ადგილზე იყო,
ძირითადი გადასახადების მიხედვით.
1.

საშემოსავლო გადასახადი - 20%

2.

მოგების გადასახადი - 15%

3.

დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18%

4.

აქციზი - განაკვეთი მერყევია

5.

საბაჟო გადასახადი - 5% ან 12%

6.

ქონების გადასახადი - ქონების თვითღირებულების/საშუალო

წლიური საბალანსო ნარჩენი ღირებულების 1% ს.
როგორც ევროსტატის, სტატისტიკის წიგნში (2014 წლის) ვკითხულობთ
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების უმრავლესობაში საგადასახადო
ტვირთის დონის ზრდა თანაბარწილად ეხება და პროპორციულად
ნაწილდება სამ ჯგუფზე: პირდაპირ, ირიბ და სოციალურ გადასახადებზე. [6]
თანამედროვე ეტაპზე ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში შეიქმნა სიტუაცია, როცა
საშემოსავლო გადასახადის მაქსიმალური განაკვეთი ნაკლებია მოგების
გადასახადის განაკვეთზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ისეთი ეკონომიკური
დისბალანსი, როგორიცაა კომერციალიზაცია, ფიზიკური პირების მიერ
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საწარმოების დარეგისტრირება და ამ გზით საკუთარი შემოსავლების
დაფიქსირება,

რომელიც

უფრო

დაბალი

საგადასახადო

განაკვეთით

დაიბეგრება.
„ტაქსი ინფოს“ 2017.01.17-ის სტატიაში მიმოხილულია დღგ-ს ავანსით
დაბეგვრასთან დაკავშირებული ვალდებულებები და ახალი რეგულაციის
ხარვეზები. საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის მიხედვით
2017 წლის პირველი იანვრიდან დამატებული ღირებულების გადასახადით
იბეგრება

საქონლის

მიწოდებამდე

ან/და

მომსახურების

მყიდველისაგან მიღებული საავანსო თანხები, ამ შემთხვევაში

გაწევამდე
დღგ-ით

დასაბეგრი ოპერაციის თანხა არის მიღებული ავანსის თანხა. ხოლო
დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დრო არის ავანსის თანხის მიღების
მომენტი. [7]
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თავი I. გადასახადების არსი და მის უახლესი ისტორია საქართველოში
1.1
გადასახადების არსი
გადასახადები

სახელმწიფო

შემოსავლების

უმთავრეს

წყაროს

წარმოადგენს. გადასახადების წარმოშობისა და განვითარების ისტორია
მრავალ საუკუნეს მოიცავს.
გადასახადები სახელმწიფოების გაჩენასთან ერთად წარმოიშვა. ბეგარა
დროთა განმავლობაში, სახელმწიფო ხაზინის შევსების უმთავრეს წყაროდ
იქცა.

გადასახადები

უპირველესად

საჭირო

იყო

სახელმწიფო

ინსტიტუტების გამართულად მუშაობისთვის და ამ მუშაობისთვის საჭირო
ხარჯების დაფარვას უზრუნველფოდნენ.
შუა საუკუნეებსა და ანტიკურ მსოფლიოში საგადასახადო სისტემა
ნაკლებად იყო განვითარებული. კაცობრიობის ისტორიის საწყის ეტაპებზე
არსებული გადასახადები შეგვიძლია მიმდინარე პერიოდის გადასახდების
წინაპრად მივიჩნიოთ. ძველი გადასახადები, გადასახადების დღევანდელი
მნივნელობისგან ძალიან განსხვავდებოდნენ და

ძირითადად დანამატს

წარმოადგენდნენ, საწყის ეტაპზე გადასახადები ნატურალური ფორმით
არსებობდნენ.
თავიდან
დანიშნულებით

გადასახადები
გადაიხდებოდა.

შედარებით

კონკრეტული,

გავრცელებული

იყო

ზუსტი

მიზნობრივი

(მაგალითად, ციხესიმაგრეების, არმიის სახელმწიფო წარმომადგენლების,
გზებისა და ხიდების მშენებლობისთვის) გადასახადები. უნდა აღინიშნოს
ისიც, რომ ხშირად ქვეყნის საგადასახადო პოლიტიკა და სისტემა იყო
აჯანყების მიზეზი, ზოგიერთი მემატიანის აზრით საუბარია თთქმის ასი
ათასამდე ასეთ აჯანყებაზე, მხოლოდ ევროპაში. საინტერესოა ის ფაქტიც
რომ ერთ-ერთი ვერსიით ფერეიდნელი ქართველების ბუნტის მიზეზიც
გაზრდილი გადასახადები გახდა. გადასახადების თანამედროვე ვერსიამდე
კაცობრიობამ საკმაოდ გრძელი გზა განვვლო.
ნატურალური სახით აგროვებული გადასახადების შესახებ ინფომაცია
ქრისტეს შობამდე V საუკუნეში გვხვდება. კიდევ უფრო საინტერესოა ის
ფაქტიც რომ, ხშირად გადასახადს სწორედ ადამიანი წარმოადგენდა,
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მაგალითად მეფე დარიუსი საჭურისებს ღებულობდა გადასახადის სახით
ასევე ხშირი იყო შემთხვევაც, რომ გადასახადის სახეს მომსახურება
წარმოადგენდა,

და

შესაბამისად

მომსახურებას

და

გადასახადები

განისაზღვრებოდა

საჭიროებიდან

მას

გადასახადის

ეთვლებოდა,

გამომდინარე.

რომ

გადამხდელი

გადასახადი

საზოგადოებრივი,

მხოლოდ

ფულადი

ან

წევდა

გადაიხადა.
მმართველის,

ურთიერთობების

განვითარებამ გადასახადების ფულად სახეს მისცა საფუძველი.
საწყის ეტაპზე გადასახადი გაიგივებული იყო საჩუქართან და
შესაწირთან, რომელსაც ჩუქნიდა ან სწირავდა გადასახადის გადამხდელი
სახელმწიფოს

ან

მის

ზოგიერთ

წარმომადგენელს,

ძირითადად

უსაფრთხოების მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე, მტრისგან დასაცავად.
არმიისა და ჯარის კვება აღჭურვილობისთვის გადახდილი გადასახადები
იყო

ერთ-ერთი

პირველი.

იდეა

ნელ-ნელა

ტრანსფორმირდა

და

ჩამოყალიბდა როგორც სახელმწიფოს მოწოდება ხალხისადმი, რომ რაღაც
საერთო იდეის გარშემო

ეხადა ხალხს გადასახადი, ამ შემთხვევაში

მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მოწოდება, ანუ ჩართულობა გადასახადის
იდეის გაჟღერებასა და შეგროვებაში. მომდევნო ეტაპი თანამედროვე
გადასახადების ფორმირებამდე იყო შემოწირულობის პრინციპი, რომელსაც
იღებდნენ მოქალაქეები ქვეყნის ინტერესებისათვის. მომდევნო ეტაპი კი იყო
მოქალაქის ვალდებულება სახელმწიფოს წინაშე. გადასახადების გაგების
ერთ-ერთი ბოლო ეტაპი კი რწმენაა,

რომ სახელმწიფოს აქვს უფლება

იძულებით აკრიფოს გადასახადები მოაქალაქეთა კეთილდღეობისთვის.
გადასახადების გაგების საბოლოო საფეხურზე კი მოქალაქეებს აქვთ რწმენა
რომ გადასახადი არის აუცილებელი სახდელი, იმისთვის რომ იცხოვრონ
ცივილიზებულ მსოფლიოში. გადასახადების ისტორიას თუ გადავხედავთ
ვნახავთ რომ სახლმწიფოები ან სახელმწიფო წარმონაქმნები გადასახადებს
იღებდნენ

ყველაფრისგან,

ბაღჩეულით.

დაწყებული

ხორბლიდან,

დამთავრებული

გადასახადების სიმრავლით ცნობილი იყო ეგვიპტე, მათი

სიმრავლე კი დაკავშირებული იყო იმ დიდ და მრავალფეროვან სახელმწიფო
სტრუქტურების არსებობასთან რითიც ეგვიპტე გამოირჩეოდა და რომლთა
25

შენახვასაც დიდი ფინანსური რესურსი ჭირდებოდა. რაოდენ უცნაურადაც
არ უნდა ჟღერდეს ეგვიპტის შემთხვევაში გადასახადების აკრეფაზე
პასუხისმგებელი პირები მწერლები იყვნენ, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე
განათლებული ფენა. ეს პოზიცია იმ დროის ეგვიპტეში ისეთი გამორჩეული
და მნიშვნელოვანი იყო, რომ გადასახადის ამკრეფთა (მწერალთა) ფიგურები
ფარაონების სამარხებშია აღმოჩენილი, როგორც აუცილებელი რგოლი
იმქვეყნიურ ცხოვრებაშიც კი. ითვლებოდა, რომ ეს მწერლები იმქვეყნიური
ხაზინის

შევსებაში

უნდა

დახმარებოდნენ

ფარაონს.

საგადასახადო

ისტორიით გამორჩეულია საბერძნეთიც სადაც ოდითგან იყო შემოღებული
გადასახადი შემოსავალზე (დღევანდელი საშემოსავლო გადასახადი) და
მათი

წილობრივი

ოდენობა

შეადგენა

საშუალოდ

ერთ

მეათედს.

თავისუფალი მოქალაქეები კი გადასახადს უფრო შემოწირულობის სახეს
აძლევდნენ ათენში, ვიდრე ვალდებულების. თუმცა გამონაკლისი იყო
ომიანობის შემთხვევები როდესაც ქვეყანას უდიდესი ხარჯების გაღება
უწევდა და წესდებოდა აუცილებელი, თუმცა დროებითი გადასახადები
მთელი

მოსახლეობისთვის.

ასეთ

დროს

გადამხდელების

თანხები

მიემართებოდა, ჯარის გამოკვებაზე, საომარი აღჭურვილობის წამოებაზე,
ომის სტატეგიების შემუშავებაზე და სხვა აუცილებლობებზე. შეგვიძლია
ვთქვათ

რომ

პირველი

სისტემური,

ორგანიზებული

საგადასახადო

პოლიტიკა დაიწყო ძველ რომში, რომელიც შემდეგ მაგალითი გახდა სხვა
ქვეყნებისთვის. აქციზის, ცენზის, ფისკალის, ტერმინებმა ჩვენამდე სწორედ
რომიდან მოაღწიეს.

ქალაქ სახელმწიფო რომის საგადასახადო სისტემა

შედარებით მარტივი იყო იქამდე სანამ რომი იმპერიად არ ჩამოყალიბდა და
პროცესის შესაბამისად სისტემაც კომპლექსური და საკმაოდ რთულად
სამართავი გახდა.

საწყის ეტაპზე, რომში, მშვიდობიანობის დროს

გადასახადები არ გროვდებოდა, სახელმწიფოს ხარჯები კი მიწის იჯარით
იფარებოდა. სამაგალითოა ის ფაქტი, რომ ამ დროს სახელმწიფო აპარატი
თავის თავს თვითონ ირჩენდა. ისიც უნდა აღინიშნოს , რომ არჩეული
მაგისტრები პირად ფინანსებს ხშირად ხარჯებისთვისაც კი გამოიყენებდნენ,
რადგან ეს ღირსეულ ნაბიჯს წარმოადგენდა და რეპუტაციულ კაპიტალს
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აძლევდა მაგისტრს.

საინტერესოა ისიც, რომ რომში, პროგრესული

დაბეგვრის ელემენტები იყო მრავალი საუკუნის წინათ, როდესაც ომიანობის
დროს

მოქალაქეები

გადასახადს

მათი

შემოსავლის

მიხედვით

პროპორციული განაკვეთით იხდიდნენ, აქვე ვხვდებით დეკლარირების
საწყის პარაქტიკასაც, რადგან მოაქალაქეები ხუთ წელიწადში ერთხელ
წარადგენდნენ ინფორმაციას, თავიანთი ქონებისა და შემოსავლების შესახებ.
სწორედ ამ ინფორმაციული ფურცლის საფუძველზე განისაზღვრებოდა მისი
გადასახდელი თანხაც. იმპერიის ზრდასთან ერთად საგადასახადო სისტემაც
კომპლექსური გახდა, გადასახადების ამოღების ნაწილის გართულდა.
როგორც წესი იმპერიის დაბყრობილ ტერიტორიებზე გადასახადი იყო
გაცილებით მეტი ვიდრე რომში რაც ხშირად ხებოდა აჯანყების საფუძველი.
საინტერესოა ისიც, რომ აჯანყების მიუხედავად გადასახადის განაკვეთი
იზრდებოდა და არ მცირდებოდა.

ამ პერიოდში ყალიბდება ასევე

სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გადასახადების ცნებაც, რადგან
დაბყრობილ ნაწილებში მცხოვრებლები იხდიდნენ გადასახადს, როგორც
იმპერიისთის ასევე ადგილობრივი მმართველებისთვისაც.
დროსაც

კი

უწევდათ

მოქალაქეებისგან.

გადასახადის

საშემოსავლო

გადახდა,

გადასახადის

მშვიდობის

განსხვავებით
მაგივრად

რომის

იხდობდა

სულადობრივი გადასახადები. პრობლემა იყო ისიც რომ დაბყრობილ
ერთეულებს საწყის ეტაპზე არ ქონდათ საგადასახადო ერთეულები, რაც
გამოწვევა აღმოჩნდა იმპერიისთვის და დაიწყო ფიქრი საგადასახადო
სისტემის იმ მოწყობაზე

რომელიც შეგვიძლია თანამედროვე სისტემის

ჩანასახად მივიჩნიოთ. ამ ახალ სისტემას უნდა ჩაენაცვლებინე იმპერიიდან
გაგზავნილი შემგროვებლების პრაქტიკა, რომელის შეგროვების პროცესს
ხდიდა სუბიექტურსა და უკონტროლოს.

ყველაზე ხშირად ქრთამის

შემთხვევა სწორედ გადასახადების ისტორიას უკავშირდება და რომის
იმპერიის საწყის პრაქტიკას, გაეგზავნა შემგროვებლები გადასახადის
ასაკრეფად. ქრისტეს შობამდე

პირველ

საუკუნეში, შემგროვებლების

პრაქტიკამ რომი დიდ კრიზისამდე მიიყვანა, ფაქტობრივად გადასახადების
დიდი ნაწილი სწორედ შემგროვებლების ჯიბეში,

ქრთამის სახით
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მიემართებოდა. სწორედ გაიუს იულიუს კეისარი იყო პირველი იმპერატორი
ვის

სახელსაც

მასშტაბური

საგადასახადო

რეფორმა

უკავშირდება.

რეფორმის მთავარი პლიუსი იყო, გადასახადების სიმრავლის შემცირება და
ამოღების

მექანიზმის

სისტემატიზაცია.

იმპერიაში

ფინანსური

დაწესებულების ფორმირება კი იმპერატორმა ოქტავიანუს ავგუსტუსსს
უკავშირდება.

აღნიშნული დაწესებულებები აკრეფის პროცესზე იყვნენ

პასუხისმგებლები, ამ პროცესში აღიწერა მიწის ერთეულები, დაკლასიცირდა
და აღიწერა ამ ერთეულში მცხოვრები დიდგვაროვნების ქონებები. ამ
პერიოდში მთავარი გადასახადი იყო მიწის გადასახადი.
რომიდან მოდის გადასახადების პირდაპირად და ირიბად დაყოფაც. ამ
პერიოდში ბრუნვიდან გადასახადი შეადგენდა ერთ პროცენტს, მონებით
ვაჭრობაზე გადასახადი ოთხ პროცენტს, მონების გათავისუფლებაზე კი ხუთ
პროცენტიანი გადასახადი იყო. რომში იყო მიზნობრივი გადასახადიც და
ასეთი იყო მემკვიდრეობაზე გადასახადი, რომელიც მხოლოდ რომაელი
მებრძოლების პენსიას ხმარდებოდა.

ამ პერიოდიდან მოყოლებული

გადასახადები ფისკალურ როლთან ერთად ითავსებდნენ
სავაჭრო მეურნეობის მოტივაციის ფუნქციას.

ფულადი და

შრომის დანაწილებას

ავითარებდა ის ფაქტიც, რომ გადასახადის გადამხდელი იძულებული იყო
გაეყიდა მოყვანილი საქონლის ნაწილი რათა სახელმწიფოსთვის ზოგიერთი
გადასახადი ფულადი ფორმითაც გადაეხადა. იმპერიის არსებობის ბოლო
ეტაპზე, არსებული სისტემებით ქვეყანაში მოგროვდა უდიდესი სიმდიდრე,
და ამ დოვლათის შექმნაში

ხარკთან და ძვენთან შედარებით უდიდესი

წვლილი მიუძღვოდა სწორედ გადასახადებს და საგადასახადო
აღმოსავლეთ რომის იმპერია, ცნობილი იყო გადასახადების დიდი
მრავალდეროვნებით, მაგალითად: პირდაპირი გადასახადების ნაწილში
ოცდაერთი გადასახადი იყო დაწესებული. ბიზანტიის, როგორც იმპერიის
დაუძლურება სწორედ გადასახადების სიმრავლეს უკავშირდება, რომელმაც
შეამცირა

საგადამხდელო

ბაზა.

ამ

მომენტში

დასავლეთ

ევროპაში

გადასახადები ძირითადად საეკლესიო ხასიათის იყო, და ეკლესიის კერძოდ
კი კათოლიკური ეკლესიის შენახვას აქტიურად ხმარდებოდა. მეფის,
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მმართველებისა და ჯარის საჭიროებების უზრუნველყოფა კი იმ გლეხების
ხარჯზე

ხდებოდა

რომლებიც

საფეოდალოებში

მუშაობდნენ

ფეოდალებისთვის.
მიუხედავად

იმისა

რომ,

ევროპაში,

თანამედროვე

გაგებით

სახელმწიფოები ХVI - ХVII საუკუნეებში ტრანსფორმირდნენ, საგადასახადო
სისტემები ჯერ კიდევ დიდი პრობლემების წინაშე იდგნენ და საკმაოდ
გრძელი გზა ქონდათ სრულყოფისკენ. რევოლუციებისა და გარდაქმნების
შემდეგ გადასახადებით დაბეგვრის ობიექტს მიწა წარმოადგენდა რადგან ეს
იყო უმნიშვნელოვანესი წარმოების ფაქტორი. საწყის ეტაპზე გადასახადი
მიწაზე მისი ფართობით განისაზღვრებოდა, მომდევნო ეტაპზე კი შემოვიდა
თანამედროვე მიდგომა რომელიც გულისხმობდა რომ მიწის მფლობელს
გადასახადი უნდა გადაეხადა არა მიწის ფართობით არამედ იმ შემოსავლის
მიხედვით რომელსაც იგი იღებდა ამ მიწის გამოყენებიდან. ამ პერიოდში
წესდება

ქონების

გადასახადი

ჩრდილოეთ

ამერიკულ

დაბყრობილ

ტერიტორიებზე. იმ დროის ჩრდილოეთ ამერიკული მოდელით კი ქონების
გადასახადი გადაიხდებოდა მიწაზე და მასზე განთავსებულ შენობა
ნაგებობაზე.

ამ

პროცესში

გადასახადის

აკრეფას

გამომსყიდველები

ახდენდნენ, ეს საქმიანობა იმ დროიში იყო ერთ-ერთი ყველაზე სასურველი
და მაღალ შემოსავლიანი, რადგან გამომსყიდველების ანაზღაურება მათ
მიერ აკრეფილ თანხის მიხედვით ანგარიშდებოდა. შესაბამისად მათი
უპირველესი მოტივაცია იყო მეტი გადასახადის აკრეფა, ეს სისტემა იმდენად
სუბიექტურს და არაპროპორციულ ხდიდა აკრეფის პროცესს რომ ამ დროში
გადასახადი

ყველაზე

აქტიურად

გაიგივდა

ძარცვასთან.

შედარებით

რაციონალური საგადასახადო დაბეგვრის სიტემები ХVII-ХVIII საუკუნეებში
შემოვიდა. როდესაც დაიხვეწა სახელმწიფო ადმინისტრაციული აპარატი.
ინგლისში მე-13 საუკუნის დასაწყისში შემოღებულ იქნა თავისუფლების
ქარტია, რომლის მთავარი იდეაც გადასახადებთან მიმართებაში იყო ერის
თანხმობა, ანუ კონკრეტული გადასახადი ამ გადასახადის სიდიდე და სხვა
მახასიათებლები აუცილებლად უნდა ყოფილიყო საერთო სახელმწიფოებრივი კონსესუსის საგანი. ფრანგული რევოლუციის შემდეგ შემოვიდა
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სახელმწიფო ბიუჯეტის დამტკიცების იდეაც რისი შევსების წყარიც
გადასახადები

წარმოადგენდნენ.

სახელმწიფოთა

კონფლიქტის

სწორედ

ერთ-ერთი

გადასახადები

ყველაზე

ხშირი

იყო
წყარო,

მაგალითისთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ ნიდერლანდებისა და ესპანეთის
კონფლიაქტი, ან ინგლისისა და მისი ჩრდილოეთ ამერიკული კოლონიების
კონფლიაქტი. პირდაპირი გასახადები ძირითადად შემოსავალზე წესდებოდ
ან იყო სულადობრივი,

დაბეგვრის განაკვეთი

კი ათიდან თხუთმეტ

პროცენტამდე ლავირებდა.
მაღალი

ფენებისა

და

საეკლესიო

წრეების

წარმომადგენლები

ფაქტობრივად არ იხდიდნენ გადასახადებს და მთელი ტვირთი ბურჟუასა და
გლეხობაზე მოდიოდა. ირიბი გადასახადების დიდ წილს აქციზი შეადგენდა,
დაახლოებით

ოცდახუთ

პროცენტამდე,

ერთი

მხრივ

ბიუჯეტის

შემოსულობების დიდი წილი სწორედ აქციზი იყო თუმცა მეორეს მხრივ
ეკონომიკა სწორედ აქციზის მღალი გაკანვეთის გამო მუხრუჭდებოდა,
განსაკუთრებით პირველადი მოხმარების საგნებზე იყო აუტანელი აქციზის
არსებობა.
მე-19 საუკუნეში კი აქტიურად შემოდის გადასახადების დაყოფა
იურიდიული პირებისა და ფიზიკური პირებისთვის.

ეს პროცესი

გამოწვეული იყო იმ თანამედროვე ეკონომიკური რეალობით რომელიც
სამრეწველო გადატრიალებამ გამოიწვია.
მიწის

ფაქტორმა

ნელ-ნელა

უკანა

სიმდიდრის მთავარმა წყარომ

პლანზე

გადაინაცვლა,

რადგან

სამრეწველო რევოლუციებმა და მეცნიერულმა აღმოჩენებმა სიმდიდრის
მრავალი წყარო გააჩინა. ეკონომიკის რეკორდულმა ზრდამ საგადასახადო
სისტემებს ახალი გამოწვევები არგუნა. ინგლისში, მეთვრამეტე საუკუნის
ბოლოს შემოღებულ იქნა საშემოსავლო გადასახადის წინამორბედი, ამ
რეფორმის მიზეზს კი ნაპოლეონთან ომის დაფინანსება წარმოადგენდა.
თუმცა უნდა აღინიშნოს ისიც რომ ეს ერთ-ერთი ყველა არასასიამოვნო
გადასახადი იყო იმ დროის ინგლისში, რომელიც ომის დასრულებასთან
ერთად

სასწრაფოდ

გააუქმეს.

მიუხედავად

იმისა,

რომ

ქვეყნის

მმართველობა მრავალი წელი ვერ ბედავდა ამ გადასახადის დაბრუნებას,
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მეცხრამეტე საუკუნეში მაინც შემოღებულ იქნა და სამაგალითო გახდა სხვა
ევროპული ქვეყნებისთვის,

იმის მიუხედავად, რომ საწყის ეტაპზე, არც

სხვაგან მოყოლია ამ გადასახადს დიდი სიმპატია.
დაბეგვრის საუკეთესო სისტემა, სუბიექტური ცნებაა, მათი წარმატება
დიდწილად დამოკიდებულია იმაზე თუ რამდენად შეესაბამება ამა თუ იმ
ქვეყნის სპეციფიკურ მახასიათებლებს, რამდენად შესატყვისია დაბეგვრის
სისტემა იმ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების, სადაც

ეს სისტემა

მოქმედებს. თავისთავად ეს მიდგომა კი არ არის ბოლომდე ობიექტური და
ხშირად ინეტრპრეტაციის საგანს წარმოადგენს.

თუ გადასახადების

ადრეულ ისტორიას გადავხედავთ, გაოცებას ვერ დავმალავთ იმ გარემოებით
თუ როგორ გაუძლო და გადაიტანა გადასახადის გადამხდელმა, ამდენი
სახის გადასახადის გადახდა, განსაკუთრებით გლეხებმა. გადასახადების
განვითარების საწყის ეტაპზე, მაგალითად რომის საგადასახადო სისტემის
წნეხს

სიძლიერე

რომ

გავიგოთ,

საკმარისია

გამოჩენილ

ორატორის

ციცერონის ფრაზას გავეცნოთ, სადაც ის ამბობდა, რომ „მხოლოდ აზრია
უფასო“. საინტერესოა ის ფაქტიც რომ ასეულობით წლის შემდეგაც კი,
მაგალითად მე-17 საუკუნის ჰოლანდიაში, გაბატონებული იყო შეხედულება,
რომ ჰაერისა და წყლის გარდა ფაქტობრივად ყველაფერი იბეგრებოდა. ეს
უკანასკნელი შეხედულება კი არც ისე სწორი იყო, რადგან წისქვილების
მფლობელები რომლებიც ქარით მუშაობდნენ ქარის გამოყენებისთვის
იბეგრებოდნენ,

ხოლო

მდინარეების

გადაკვეთის

უფლებისთვის

მოსახელობის დიდი ნაწილი იხდიდა როგორც ერთჯერად ასევე მუდმივ
გადასახადებს. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ჰოლანდია ამ კუთხით არ იყო
გამონაკლისი, და მრავალი ევროპული ქვეყანა გამოირჩეოდა გადასახადების
სიმრავლით, იმ ტიპის დაბეგვრის ობიექტებით, რომელიც ახლა შესაძლოა
რთული წარმოადგენი იყოს. მეთხუთმეტე საუკუნეში, გამოჩენილი ფრანგი
გმირი ჟანა დარკი, რომელმაც გაანთავისუფლა ინგლისელების მიერ
დაბყრობილი ახალი ორლეანი და ამასთან საფრანგეთის სამეფო ტახტზე
აიყვანა მეფე კარლი, ფაქტობრივად ითხოვდა ერთადერთს, მისი სოფლის
გადასახადებისგან

გათავისუფლებას.

ფრანგი

ხალხის

გამორჩეული
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სიყვარული ამ ისტორიული ფიგურის მიმართ, აიხსნება მათ შორის მისი
სურვილით გადასახადებთან დაკავშირებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფოებრივი დაბადებაც კი
გადასახადებთან არის კავშირში. მოგეხსენებათ ჩრდილოეთ ამერიკის დიდი
ნაწილი ინგლისის კოლონიას წარმოადგენდა. ინგლისმა კოლონიალიზმის
ბოლო წლებში, კიდევ უფრო დაამძიმა ბეგარა, ამერიკელები კი აქტიურად
იყენებდნენ კონტრაბანდულ საქონელს რათა გადასახადები არ გადაეხადათ,
ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული სავაჭრო ადგილი იყო ბოსტონი. ინგლისმა
დახურა

ბოსტონის

პორტი,

რადგან

ამერიკელები

გაზრდილი

გადასახადების გადახდაზე უარს ამბობდნენ ეს უკანასკნელი კი იყო ერთერთი მთავარი მაპროვოცირებელი, ამერიკული აჯანყებისა და სახელმწიფოს
ჩამოყალიბებისა. ეს მოვლენა ისტორიაში შევიდა დასახელებით „ბოსტონის
ჩაის სმა“.
კაცობრიობის ისტორიის და ეკონომიკის განვითარების კვალდაკვალ,
მსოფლიოს წამყვანი ეკონომისტების მთავარ საფიქრალს წარმოადგენდა
ბიუჯეტის

შევსება

მომხდარიყო

გადასახადების

შემცირებისა

და

შესაბამისად საგადამხდელო ბაზის ზრდის ხარჯზე თუ უნდა მომხდარიყო
პირდაპირი ფისკალური მეთოდებით. ეს ის მნიშვნელოვანი კითხვაა,
რომელზე პასუხისთვისაც საჭიროა მიმოვიხილოთ ის მთავარი თეორიები
რომლებიც გადასახადებთან არის კავშირში. ამ პროცესში ფორმულირდა
რამდენიმე მნიშვნელოვანი თეორია, რომელიც გადასახადების არსს,
ბუნებასა და მეთოდიკას საინტერესოდ წარმოაჩენდა. ერთ-ერთი ყველაზე
მნიშვნელოვანი თეორიის ავტორია მსოფლიოში ცნობილი ეკონომისტი ადამ
სმიტი. მისი ჩამოყალიბებულია გადასახადების ძირითადი სისტემები. იგი
ამტკიცებდა,

რომ

თავისუფლების

ერთ-ერთი

მთავარი

ნიშანი

გადასახადებია. მის ნაშრომებში კრიტიკულადაა შეფასებული ყველა იმ
ადამიანის პოზიცია, რომელიც გადასახადს მონობასთან აიგივებდა. ადამ
სმიტმა მე-18 საუკუნეში გამოსცა ნაშრომი „ადამიანების სიმდიდრის ბუნება
და

მათი

წარმოშობის

მიზეზები“,

რომელშიც

მთავარი

პრინციპები

ჩამოაყალიბა, რომლებიც დღემდე აქტუალურია.
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პირველი პრინციპის მიხედვით, სახელმწიფო აპარატი ვალდებულია
მისი შესაძლებლობის ფარგლებში შეინახონ საკუთარი თავი და სახელმწიფო
აპარატი და არ დააწვნენ სახელმწიფოს ტვირთად, რადგან ისინი უფრო
მეტად

სარგებლობენ

სახელმწიფო

სიკეთეებითა

და

მფარველობით.

მეცნიერი, ამ პრინციპს სამართლიანობის პრინციპად წარმოგვიდგენს.
მომდევნო პრინციპი არის, გადასახადის წინასწარ განსაზღვრულობა
სისტემატიზაცია და სიზუსტე არის მომდევნო პრინციპი. გადასახადი
გადახდილი უნდა იყოს ყველას მიერ, უნდა იყოს წინასწარ განსაზღვრული
და არ უნდა წარმოადგენდეს ვინმეს პირად ინიციატივას. ვადებიც და
გადახდის ფომებიც უნდა იყოს წინასწარ გაწერილი, და შესაბამისად.
გადასახადის გადამხდელიც უნდა იყოს წინასწარ მზად გადახდისთვის.
ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი იყო, ის რომ დაუზუსტებლობა ზრდიდა
გადასახადების ამკრეფთა კორუფციის რისკის, ასეთ ვითარებაში ჩნდებოდა
პრივილეგირებულთა

და

ჩაგრულთა

კლასი,

რაც

საბოლოოდ

საგადასმხდელო ბაზისა და საგადასახადო შემოსავლების შემცირების
მთავარი ფაქტორი ხდებოდა.
მომდევნო პრინციპი განსაკუთრებულად სასურველია გადასახადის
გადამხდელთათვის, რადგან მისი მთავარი იდეა მდგომარეობს შემდეგში,
გადასახადის გადახდის ფორმა, ადგილი და პროცედურები უნდა იყოს
მაქსიმალურად მოხერხებული სწორედ გადასახადის გადამხდელისთვის.
ბოლო

პრინციპი

კი

არის

ეკონომიის

პრინციპი,

თოთოეული

გადასახადი უნდა იყოს ისე ნაფიქრი და გათვლილი, რომ მოსახლეობიდან
არ ხდებოდეს იმაზე მეტის ამოღება ვიდრე ეს ჭირდება სახელმწიფოს, და
დაუტოვოს გადასახადის გადამხდელს იმის შესაძლებლობა კიდევ უფრო
გაზარდოს მისი შემოსავალი, და შესაბამისად ბიუჯეტიც გრძელვადიან
გათვლაში იგებს. სწორედ შეუსაბამო და გაუთვლელი გადასახადები არიან
ჩრდილოვანი ეკონომიკის მაპროვოცირებელნი.
ამ პრინციპებიდან გამომდინარეც, მთავარ სახელმწიფო გადასახადებად

ფორმირდნენ

გადასახადები

შემოსავალზე

იურიდიული და ფიზიკური პირების შესაბამისად..

და

მოგებაზე,

საგადასახადო
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სტრუქტურების წარმომადგენლები და მეცნიერები მუდამ ისეთი სისტემის
არჩევის

პროცესში

არიან,

რომ ერთის

ხელი

შეუწყონ

ეკონომიკის

განვითარებას შედარებით დაბალი გადასახადებით მაგრამ მეორეს მხრივ
თავი აარიდონ ბიუჯეტის დეფიციტს და მოახდინონ საკმარისი თანხების
მობილიზება.
ამ კუთხით საინტერესოა გ. ჯორჯის თეორია, რომელიც ამ პროცესს
უყურებდა სპეციფიურად და თვლიდა რომ აუცილებელი იყო ყველანაირი
გადასახადის გაუქმება, მიწის გადასახადის გარდა, რათა ეკონომიკა
განვითარებულიყო დიდი ნაბიჯებით. ის ფიქრობდა რომ ამ ტიპის
საგადასახადო სისტემა უზრუნველყოფდა ქვეყნის მოქალაქეთა დიდ
კეთილდღეობას.
მეცნიერულმა კვლევებმა და პრაქტიკებმა აჩვენა, გადასახადების
რაოდენობისა და განაკვეთის შემცირება დადებით შედეგს იძლევა იმ ტიპის
სახელმწიფოებში სადაც ძლიერი ეკონომიკური ბაზაა. მხოლოდ ამ ტიპის
ქვეყნებში იზრდება წარმოება გადასახადების განაკვეთის შემცირების
შედეგად. სამაგიეროდ გააზრდილი ეკონომიკა აკომპენსირებს იმ დროებით
შემცირებულ შემოსავლებს, რომლებიც საწყის ეტაპზე მოყვა განაკვეთის
შემცირებას. მსოფლიოს თანამედროვე სახელმწიფოები, თავიანთი წამყვანი
ეკონომიკით სწორედ ამ პრინციპებზე დგას.
მე-20 საუკუნის დიდ ეკონომიკურ

რეფორმებს სწორედ კაპიტალის

დაჩქარებული ზრდა უდევს საფუძვლად, რომელიც გამოწვეული იყო
საგადასახდო პოლიტიკის გონივრული შერბილებით.
ამ პერიოდში, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში 46% დან
34%-მდე შემცირდა კორპორატიული გადასახადის განაკვეთის პროცენტი.
ხოლო გაერთიანებულ სამეფოში 45% დან შემცირდა 35 % მდე.
ამ პროცესში გახდა აქტუალური დაუბეგრავი მინიმუმის ცნება, და ბევრ
ქვეყანაში

გაიზარდა

დაექვემდებარა

ამ

მინიმუმის

პირდაპირი

დიაპაზონი.

გადასახადები

ასევე

მაგალითად:

შემცირებას
საშემოსავლო

გადასახადი ირიბი გადასახადების ზრდის ხარჯზე. თუმცა გადასახადების
განაკვეთების შემცირებას მოყვა სახელმწიფო კონტროლის გამკაცრება და
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სისტემატიზირება,

რომელიც

მოიცავს

ასევე

ჯარიმებისა

და

სხვა

სახდელების ზრდასა და შემოღებას. ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამოწვევა
იყო, გადასახადების დემონიზაციის შემცირება, მისი ერთგვარი დადებითი
რეპუტაციის

შექმნა,

რომელიც

აუცილებელ

ფაქტორს

წარმოადგენს

ადამიანთა კეთილდღეობისთვის. ამ პროცესში კი აუცილებელი იყო
თვისობრივად და არა ფორმალურად შეცვლილი საგადასახადო სისტემები,
რომლებიც

იქნებოდნენ

სრულ

შესაბამისობაში

იმ

სახელმწიფოს

სპეციფიკებთან სადაც მოქმედებდა ეს სისტემა.
ეს პროცესი დრემდე გრძელდება, და კიდევ გაგრძელდება იქამდე სანამ
იარსებებს კაცობრიობა, რადგან ეფექტური და ყველასათვის მისაღები
სისტემის შექმნა, და ფორმირება ცოცხალი პროცესია და პირდაპირ
კორელაციაშია მიმდინარე კონომიკურ თუ სოციალურ განვითარებასთან,
შესაბამისად რაც „იდეალური“ იყო გუშინ შესაძლოა შეუსაბამო და
ნაკლებეფექტური აღმოჩნდეს დღეს.
დღეისთვის აღიარებულია ის ფაქტი, რომ საგადასახადო რეფორმების
განსახორციელებლად საჭიროა დავყოთ გადასახადები პირდაპირ და
არაპირდაპირ ანუ ირიბ გადასახადებად და თითოეულს ცალ-ცალკე
მივუდგეთ მათი სპეციფიკიდან გამომდინარე. ეს მიდგომა უზრუნველყოფს
საზოგადოებაზე მაქსიმალურად მორგებულ და ეფექტურ საგადასახადო
სისტემას.
იმის

გათვალისწინებით,

რომ

საქართველოში

არ

კეთდება

საგადასახადო თეორიული კვლევები და არ იდგემევა აქტიურად ნაბიჯები
ამ მიმართულებით, ჯერ-ჯერობით საქართველოს საგადასახადო სისტემა
ყოფილ „დსთ“-ს ქვეყნების სიტემის გაგრძელებაა.
იმის მიუხედავად, რომ ჩვენი ქვეყნის საგადასახადო სისტემა განიცდის
პროგრესს და განვითარებას, (მაგალითად, მოგების გადასახადის ესტონური
მოდელი) სწრაფი თანამედროვე ცხოვრებიდან გამომდინარე საჭიროა კიდევ
უფრო მეტი აქტიურობა ამ მიმართულებით.

35

1.2

საგადასახადო გარემო საქართველოში

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით "გადასახადი არის
საგადასახადო კოდექსით დადგენილი სავალდებულო, უპირობო, ფულადი
შენატანი საქართველოს სახელმწიფო, აჭარისა და აფხაზეთის ავტონომიური
რესპუბლიკებისა და ადგილობრივ ბიუჯეტებში, რომელსაც გადასახადის
გადამხდელი იხდის მისი არაეკვივალენტური, უსასყიდლო, აუცილებელი
ხასიათიდან გამომდინარე“.[8, 2] თითქოს
სისტემა

შედარებით

ლიბერალურია,

საქართველოს საგადასახადო

განსაკუთრების

საგადასახადო

გაკავეთის ნაწილში, მაგრამ დეტალებში თუ შევალთ აღმოვაჩენთ ბევრ ისეთ
პრობლემასა თუ გამოწვევას რომელიც ამ შეხედულბას არ ამყარებენ.
მაგალითად: საგადასახადო ორგანოს მავნე პრაქტიკას, როდესაც ისინი
გარკვეული

მეთოდებით

გადამხდელებზე.

ახორციელებენ

მუდმივად

ზემოქმედებას

პრობლემაა

გადასახადის

სამართლებრივი

დავები,

სახელმწიფოსა და გადამხდელებს შორის. თითქოს ყველაფერი ნორმალური
და

მისაღებია,

სამართლებრივი

დავა

ხომ

სამართლებრივი

სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი და ჩვეულებრივი რამაა, თუმცა აქაც
დეტალებია მნიშვნელოვანი. მაგალითად: საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის ერთ-ერთი მთავარი ჩანაწერის მიხედვით, სახელმწიფოს მხრიდან
გაჟღერებული
ბრალმდებელზე,

ბრალის
არამედ

შემთხვევაში
გადასახადის

მტკიცების

ტვირთი

გადამხდელზეა.

ეს

არა

ჩანაწერი

სახელმწიფოს ნებას რთავს ნებისმიერი ბრალი წაუყენოს გადასახადის
გადამხდელს და მთელი მტკიცების ტვირთი, რომელიც დაკავშირებულია,
დროსთან და კიდევ უამრავ რესურსთთან, ეკისრება გადამხდელს. ეს იწვევს
გარკვეულ

არასტაბილურობის

განცდას,

გადამხდელებში,

ეს

კი,

მოგეხსნებეათ ერთ-ერთი ყველაზე არასასიამოვნო რამაა რაც კი შეიძლება
სუფევდეს ქვეყნის საგადასახადო გარემოში. ამ დაშვებით, სახელმწიფო და
გადამხდელი უფლებრივად უკვე არათანაბარ სიტუაციაში არიან.

წესით

აუცილებელია რომ ეფექტურობისა და სამართლიანობის პრინციპები
თანაბრად მისაღები იყოს როგორც სახელმწიფოსთვის, ასევე გადასახადის
გადამხდელისთვის. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში, გადასახადების
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განმარტების

ერთ-ერთი

თვისებიდანაც

(„უსასყიდლო“)

ჩანს,

რომ

გადასახადის გადამხდელის ინტერესები ნაწილობრივ უგულებელყოფილია.
საქართველოს

საგადასახადო

კანონდმებლობაში

მიღებულმა

ცვლილებებმა ფაქტობრივად მთლიანად შეცვალა ქვეყნის საგადასახადო
გარემო და ფისკალური პოლიტიკა.

ამ რეფორმამდე, საქართველოში

მოქმედებდა ოცდაერთი გადასახადი, რეფორმის შემდეგ კი მათი რაოდენობა
ჩამოვიდა

ექვსამდე.

გამორჩეული

რეფორმის

მახასიათებელი

იყო

შემდგომი
და

არის

სისტემის

ერთ-ერთი

ქვეყანაში

საშუალო

საგადასახადო დაბეგვრის პროცენტის სიმცირე, განაკვეთი ერთი შეხედვით
ისეთი მცირეა, რომ მსოფლიო რეიტინგებში საქართველო სულ მალე
აღმოჩნდა ფაქტობრივად სიის სათავეში. ამ დიდი რეფორმის პირველ
წლებში, საქართველო საგადასახადო განაკვეთის სიმცირის კუთხით გახდა
აქტუალური მთელს მსოფლიოში.
საქართველოში ამ რეფორმიდან მოყოლებული მოქმედებს შემდეგი
გადასახადები, შესაბამისი განაკვეთებით:


ირიბი გადასახადები:

-

დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ) – 18%

-

საბაჟო გადასახადი - 5% ; 12%

-

აქციზი - დამოკიდებული კონკრეტულ საქონელსა და სხვა მახასი-

ათებელებზე.


პირდაპირი გადასახადები:

-

მოგების გადასახადი - 15 % (საწარმოებისთვის; იურიდიული

პირებისთვის)
-

საშემოსავლო გადასახადი - 20 % (ფიზიკური პირებისთვის)

-

ქონების გადასახადი - საბაზრო, ქონების საშუალო წლიური

საბალანსო ნარჩენი ღირებულების 1%.
ამ

რეფორმის

გამომწვევი

ერთ-ერთი

მიზეზი,

საერთაშორისო

სავალუტო ფინდის მოთხოვნები გახლდათ. ეს მოთხოვნები ცნობილი იყო
როგორც

სამქიმიანი

მიდგომა:

გადასახადების

განაკვეთის

დაწევა,
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საგადასახადო ადმინისტრირების ეფექტურობისა და საგადამხდელო ბაზის
ზრდა. [9]
თანამედროვე ტექნოლოგიურმა ცვლილებებმა კი მაგალითად ვებპორტალების გაჩენამა და ინტერნეტის ხელმისაწვდომობამ, შეუქცევადი
გახადა ეს პროცესი, მაგალითად წლების წინ, საგადასახადო დეკლარირების
ელექტრონული

ფორმა

არ

არსებობდა

და

ფიზიკური

ფორმები

ადმინისტრირების პროცესს ნაკლებ ეფექტურს ხდიდნენ.
განსაკუთრებით მიმდინარე წლებში ტარდებოდა უამრავი გადამოწმება
და კვლევა, იმის შესახებ როგორ მოქმედებდა ახალი რეფორმის სისტემები,
ამ კუთხით ერთ-ერთი გამორჩეული სუბიექტი იყო საერთაშორისო
საფინანსო კორპორაცია, რომლისთვისაც ეს პროცესები პირდაპირ შეხებაში
იყო. მათ მიერ ჩატარებულბა გამოკვლევებმა გვიჩვენეს, რომ საგადასახადო
სტრუქტურების

თანამშრომლებთან

ბიზნესის

წარმომადგენლების

შეხვედრების რაოდენობა 2008 წელს თითქმის თექვსმეტჯერ შემცირდა 2005
წელთან შედარებით.[10] ადმინისტრირებისა და კერძოდ გადასახადის
გადახდის სიმარტივით
როგორც

ჩაფიქრებული

საქართველო მსოფლიოში 64-ე ადგილზეა. [11]
იყო,

რეფორმის

დასაწყიში,

საგადასახადო

განაკვეთის შემცირებამ და გადასახადების რაოდენობის შემცირებამ,
განუზომლად გაზარდა საგადამხდელო ბაზა და თუ რეფორმამდე ფუჭი იყო
ნებისმიერი სტატისტიკური ინფორმაცია, დაკვირვება ან ანალიზი ქვეყნის
საგადამხდელო სისტემის შესახებ, თანდათანობით ქვეყანაში რეალური
სურათის დანახვა დაიწყო, ამ პროცესში საგადასახადო კოდექსის რეფორმა
იყო უმთავრესად მაპროვოცირებელი. რეფორმის შედეგად, მთლიან შიდა
პროდუქტზე დაკვირვებით, 2003 წელს ხაზინაში ქვეყნის მშპ-ს 14% შევიდა,
ხოლო 2008 წელს სახელმწიფო ხაზინაში მშპ-ს 25 % შევიდა. ამ პერიოდში
ხშირად მოისმენდით აზრს რომ ქვეყანა ლაფერის მრუდის თავშია“ [12].
2005 – 2008 წლები იყო პერიოდი, როდესაც საგადასახადო სისტემა
ხდებოდა

უფრო

და

უფრო

ლიბერალური

და

მცირდებოდა

ბიუროკრატიული მოთხოვნები.
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მოცემული

რეფორმების

შედეგს

წარმოადგენდა

საგადასახადო

მკვეთრი შემოსავლების აზრდა, თითქმის ყველა სახის გადასახადის
მიხედვით. (იხ. გრაფიკი N 1)

გრაფიკი N 1 საგადასახადო შემოსავლები გადასახადის სახეობების მიხედვით.
წყარო: http://4liberty.eu/2004-2012-tax-reforms-in-georgia/

საქართველოსთვის,

ბოლო

წლების

ერთ-ერთი

ყველაზე

დიდი

რეფორმა არის მოგების გადასახადის რეფორმა, ამ რეფორმით საწარმოთა
მოგების

გადასახადი

თვისობრივად დაემსგავსა

ფიზიკური

პირების

საშემოსავლო გადასახადს და ფაქტობრივად გახდა გადახდის წყაროსთან
დაკავებული გადასახადი, მისი ყველაზე მარტივი და გასაგები აღწერით.
საქართველოში დაბეგვრის ეს მოდელი ესტონეთიდან შემოვიდა და
შესაბამისად მისი უნიკალურობის გამო ეწოდა მოგების გადასახადის
ესტონური მოდელი. უნდა აღნიშნოს ისიც, რომ ამ რეფორმით უცვლელი
დარჩა მოგებისა და დივიდენდის გადასახადების განაკვეთები.
ესტონური

მოდელი,

მოგების

გადასახადის

საკანონმდებლო

ცვლილებებთან ერთად, კანონში შევიდა ახალი მუხლები, რომელიც
საგადასახადო ორგანოებს, უკრძალავდა გადასახადის გადამხდელების
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საბანკო ანგარიშებზე ყადაღის დადებას, დავის წარმოების პროცესში, თუ
შემოსავლების სამსახურს არ ექნებოდა სპეციალური სასამართლო ნებართვა.
ჩვენი

ქვეყნის

დღევანდელი

დამახასიათებელია

მუდმივი

საგადასახადო

ცვლილებები,

რომლებიც

გარემოსთვის,
ძირითადად

ტექნიკური ხასიათისაა, და კოდექსთან ერთად ძირითადად რეგულირდება
ფინანსთა მინისტრის ბრძანებებით. თანამედოვე საქართველოში, იმის
გასაგებად რამდენად ეფექტურად მუშაობს არსებული საგადასახადო
სისტემა, კარგი საზომია საგადასახადო დავების სტატისტიკის ანალიზი.
მაგალითად: 2015 წელს ფინანსთა სამინისტროს სსიპ შემოსავლების
სამსახურის დავების განხილვის საბჭომ დარიცხული დავების ფინანსური
ოდენობა გასაჩივრების შემდეგ 60% ით შეამცირა. ანუ ბიზნესს 60% ით
შეუმცირა ჯარიმისა და სხვა სახდელების ოდენობა გასაჩივრებისა და
დამაზუსტებელი განხილვების შემდეგ.[13]
რაოდენობრივი ანალიზითაც, სტატისტიკა გვიჩვენებს რომ თითქმის
80% - 90% შემთხვევაში საგადასახადო დავები გასაჩივრების შემდეგ
ანულირდება.

თუმცა ამ პროცესს თანს სდევს ბევრი უარყოფითი რამ

ბიზნესისთვის, მაგალითად: დიდი ფინანსური რესურსების დანახარჯი
გრძელვადიანი პერსპექტივით, რომელიც ბიზნესს ძალიან ძვირი უჯდება.
დიდ

ფინანსურ

მრავალწლიანი

დანახარჯებთან

შემოწმებები,

ერთად

მიუღებელ

ბიზნესისთვის,

შემოსავლებთანაც

ეს
არის

დაკავშირებული, რადგან ბიზნესს ფაქტობრივად წვდომა აღარ აქვს
ინვესტიციებთან, ინვესტორთა, მათ შორის ყველა მსხვილ ინვესტორთა ბანკების ნაწილი დეტალურად აკვირდება შემოწმების პროცესს და მის
დასრულებამდე სესხს იშვიათად გასცემს კომპანიისთვის. შესაბამისად
კომპანიებს უწევთ რამდენიმე წლიან ფორსმაჟორში ცხოვრება რათა თავი
გადაირჩინოს, და მიუხედევად იმისა რომ 80% შემთხვევაში დავა ბიზნესის
სასარგებლოდ სრულდება საბოლოო ჯამში ბინზესი მაინც წაგებული და
დაზარალებულია.
საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ ამ ტიპის დავების უდიდესი ნაწილი
შემოსავლების სამსახურშივე უქმდება და აღარ ინაცვლებს ფინანსთა
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სამინისტროს სხვა უწყებებში, შესაბამისად არის ვარაუდი რომ შემოწმების
მთავარი პრობლემა ქვედა რგოლის კომპეტენციაა, რომელიც საბოლოოდ
დიდ დარტყმებს აყენებს ბიზნესსა და შესაბამისად ქვეყნის ეკონომიკას. რაც
შეეხება საგადასახადო საქმეების სასამართლო განხილვებს, ეს ქართულ
რეალობაში იშვიათი მოვლენაა, რადგან ეს დამატებით ფინანსურ რესურსებს
საჭიროებს და კიდევ მრავალწლიან ლოდინს. არის ვარაუდიც, რომ ქვედა
რგოლის

კომპეტენციის

პრობლემასთან

ერთად,

გადაწვეტულების

დელეგირების პრობლემაცაა, რადგან ქვედა რგოლს ჯერ კიდევ ეშინია მისი
უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღოს გადაწყვეტილება. სტატისტიკიდან
გამომდინარე ფაქტია, რომ თუ 80% მართლდება ამავე უწების ზედა რგოლის
მიერ, ამავე უწყების ქვედა რგოლი ამ შემთხვევებს სადაოს არ უნდა ხდიდეს
ამ რაოდენობით, გამოდის რომ საქმე გვაქვს შიდა წინააღმდეგობასთან, რა
დროსაც ბიზნესი ზარალდება.
გამოდის რომ საქართველოში დავების განხილვის ორგანოები უფრო
ლოიალურები

არიან

გადაწყვეტილების

მიღებისას,

ვიდრე

თავად

შემმოწმებელი ორგანოები, რაც თავისთავად ცუდი ფაქტი არ არის, თუმცა
საერთო სურათს თუ შევხედავთ ბიზნესი ხარჯავს უდიდეს რესურსებს რაც
თავისთავად ეკონომიკის დარტყმაა.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოში ბოლო წლებში შემცირდა
საგადასახადო შემოწმების ხანდაზმულობის ვადა და ახლა ის შეადგენს 3
წელს, რაც ნამდვილად მისასალმებელია.

თუმცა, ამ კუთხით ვფიქრობ

უდიდესი ხელშესახები ცვლილება და გარღვევა იქნება, თუ დავების
განხილვის

საბჭოების

გასათვალისწინებელი

სტანდარტი

შემოწმების

იქნება

საწყის

საყურადღებო

ეტაპზე

რათა

და

ჯარიმის

დარიცხვამდეც არ მივიდეს საქმე, რა თქმა უნდა იმ შემთხვევაში როცა
პრაქტიკიდან გამომდინარე ვხვდებით, რომ დავების საბჭო ბიზნესს
გაამართლებს.[14, 1] ამ შემთხვევაში ბიზნესსს დაეზოგება უდიდესი დრო
რესურსი, რომელიც არის რეპუტაციულიც.
აქვე უნდა აღინიშნოს ინსტრუმენტი, რომელიც ბოლო წლებში გაჩნდა
კანონში,

და

რომელსაც

ქვია

„ფინანსთა

მინისტრის

საჯარო
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გადაწყვეტილება“.
გადაწყვეტილება,

ფინანსთა
რომლის

მინისტრის

შინაარსიც

მიერ

გამოიცემა

პრეცედენტული

საჯარო

შემთხვევების

შედეგად ფორმირდება. კერძოდ მინისტრს შეუძლია გამოიყენოს დავის
განმხილველი სტრუქტურების გადაწყვეტილებები, პრაქტიკები და ეს
პრეცედენტები

განაზოგადოს და ფაქტობრივად აქცკანონად. კოდექსში

მსგავსი ჩანაწერის გაჩენა, სახელმწიფოს მხრიდან გადაგმული უდაოდ
პროგრესული და ერთი შეხედვით ეფექტური ნაბიჯია, თუმცა არის ერთი
პრობლემა, პრაქტიკაში ფაქტობრივად არ არის გამოყენებული კანონის ეს
საჭირო მუხლი. ხაზგასასმელია, რომ ეს ბერკეტი საშუალებას მისცემდა,
შემოწმების

ქვედა

რგოლს,

გადაწყვეტილების

მიღების

პროცესში

დაყრდობილიყვნენ ამ ტიპის ჩანაწერებს, საგადასახადო დავების საბჭომდე
ამ განხილვების დიდი ნაწილის დაიფილტრებოდა, დავების განხილვის
ორგანომდე მიაღწევდა მხოლოდ ზოგიერთი შემთხვევა, რაც ბიზნესს დიდი
რესურსს დაუზოგავდა, ისევე როგორც სახელმწიფოს, რომელიც ამ პროცესში
დიდი ფინანსურ რესურსს იღებს ამ სახელმწიფო აპარტის შენახვისთვის.
იმის გათვალისინებით, რომ დღემდე ფაქტობრივად არ გამოყენებულა
კანონის ეს ჩანაწერი, უნდა ვივარაუდოთ რომ თანამედროვე საქართველოს
საგადასახადო

სისტემის

ერთ-ერთი

მთავარი

გამოწვევა,

კანონის

სრულყოფასთან ერთად, უკვე ეფექტური კანონების იმპლემენტაციაა.
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თავი II. საგადასახადო სისტემების ევროპული გამოცდილება
2.1

ევროკავშირის საგადასახადო სისტემის მიმოხილვა

გადასახადებსა

და

ზოგადად

საგადასახადო

სისტემას

განსაკუთრებული ისტორია აქვს ევროპაში, რომელიც შეიძლება 3 ეტაპად
დაიყოს:
პირველი ეტაპი იწყება კაცობრიობის ისტორიის დასაწყისიდან და
სრულდება შუა საუკუნეების პერიოდამდე, სანამ ქვეყნების სახელმწიფოს
გარდაქმნის პროცესები დაიწყებოდა მსოფლიოში, თუმცა ჯერ კიდევ არ იყო
ჩამოყალიბებული

გადასახადების

ამკრეფი

სისტემატიზირებული

საფინანსო უწება, შესაბამისი კვალიფიკაციით.
მომდევნო პერიოდი იწყება XVI საუკუნის დასასრულიდან და
სრულდება XX მდე. როდესაც მსოფლიოს ბევრ ქვეყანასა თუ იმპერიაში
შეიქმნა საგადასახადო დაწესებულებების სიტემატიზირებული ქსელი,
სადაც

სახელმწიფო

გახდა

მთავარი

პასუხისმგებელი

საგადასახადო

ადმინისტრირების მიმართულებით.
ბოლო, მე-3 ეტაპი კი იწყება XX საუკუნიდან და დღემდე გრძელდება.
მიმდინარე ეტაპზე, სახელმწიფო იღებს ყველა ფუნქციას რომელიც ეხება
გადასახადების დაწესებასა თუ კოლექტირებას.

ასევე სახელმწიფო არის

ერთადერთი უფლებამოსილი ორგანო, რომელიც აწესებს საკანონმდებლო
ბაზას, და პასუხისმგებელია ამ პროცესის შესრულებაზე.
ევროკავშირის

ბიუჯეტი,

შეგვიძლია

ვთქვათ,

რომ

საკმაოდ

მოკრძალებულია წევრი სახელმწიფოების ბიუჯეტთან შედარებით. იგი არ
აღემატება ეროვნული ბიუჯეტების ჯამის 2.5%, თუმცა მისი ოდენობის
მიუხედავად,

ბიუჯეტის

საკითხი

ხშირად

გამხდარა

უთანხმოების

საფუძველი სხვადასხვა წევრ ქვეყანას შორის.
ევროკავშირის

შემოსავლების

წყაროები

ცვალებადია.

ამჟამად

ბიუჯეტის შემადგენელ წყაროებს წარმოადგენს:
- სხვადასხვა გადასახადი;
- წევრი სახელმწიფოების შენატანები, რომელიც ეფუძნება წევრი
სახელმწიფოს წილს ევროკავშირის მთლიან ეროვნულ პროდუქტში.
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როგორც

წესი

ევროკავშირის

ბიუჯეტი

მუშავდება

7

წლის

პერსპექტივით და გამოიყენება საერთო პოლიტიკის განვითრებისა და
ადმინისტრაციული

პერსონალის

ანაზღაურებისთვის.

ამ

უკანასკნელისთვის ყოველწლიურად იხარჯება 5%, ხოლო დანარჩენი 95%
იხარჯება ერთიანი საგარეო პოლიტიკის საკითხების მოსაგვარებლად.
ბიუჯეტის ფორმირების პროცესში მონაწილეობას იღებს სამი ორგანო,
ესენია: ევროპარლამენტი, ევროპული კომისია. შვიდ წლიანი ბიუჯეტთან
ერთად, ასევე მტკიცდება ყოველწლიური ბიუჯეტი. მას განიხილავს
ევროპული კომისია და შენიშვნები შეაქვს მინისტრთა საბჭოსა და
ევროპარლამენტს.
1965 წელს ევროკავშირის დამფუძნებელმა ექვსმა სახელმწიფომ
გადაწყვეტილება მიიღო არსებული გადასახადებისა და შეზღუდვების
გაუქმების თაობაზე, თუმცა 15 წლის მანძილზე ამ გადაწყვეტილებამ
მნიშვნელოვანი შედეგი ვერ გამოიღო, რაც განპირობებული იყო სხვადასხვა
პრობლემებით:
1.

ჯერ

კიდევ,

ბევრ

ბარიერთან

იყო

დაკავშირებული

ევროკავშირის მოქალაქეებისათვის სხვა წევრ ქვეყანაში მათი პროფესიული
მოვალეობების

შესრულება,

მიუხედავად

რომის

ხელშეკრულებაში

გათვალისწინებული თავისუფალი გადაადგილებისა.
2.

დაზღვევა,

როგორც

მომსახურების

დარგი.

ვერ

ფუნქციონირებდა ევროკავშირის მასშტაბით.
3.
ერთი

საზღვრების სხვადასხვა ფორმალური პროცედურა აფერხებდა
წევრი

ქვეყნიდან

მეორეში

საქონლის

ტრანსპორტირებას

და

მნიშვნელოვნად ზრდიდა მის ღირებულებას.
4.

გაერთიანების

სავაჭრო

ურთიერთობებს

ხელს

უშლიდა

განსხვავებული არაპირდაპირი საგადასახადო განაკვეთები.
ყველა ხედავდა, რომ ევროკავშირი ვერ იღებდა იმდენ სარგებელს რაც
შეეძლო რეალურად მიეღო 320 მილიონიანი მოსახლეობისგან შემდგარ
ერთიან ბაზარს. აღნიშნული პრობლემის განხილვა ხდებოდა ევროსაბჭოს
სხდომებზე 1981-1985 წლებში. 1985 წელს მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ
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კომისიისთვის
სრულყოფის

დაევალებინათ
პროგრამის

1992

გეგმის

წლისათვის

ფორმირება.

ერთიანი

კომისიამ

ბაზრის
შეიმუშავა

დოკუმენტი, რომელშიც განხილული იყო სამასამდე ღონისძიება, რომლის
განხორციელებაც

იყო

აუცილებელი

ერთიანი

ბაზრის

მისაღწევად.

ღონისძიებები იყოფოდნენ 3 კატეგორიად: ფისკალური ბარიერების მოხსნა ეს ნაწილი ეხებოდა ევროკავშირში დღგ-სა და სააქციზო გადასახადების
ურთიერთდაახლოების საკითხს; ფიზიკური ბარიერის მოხსნა - 1992 წელს
უნდა გაუქმებულიყო საზღვრები ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს
შორის, რაც გულისხმობდა ყოველგვარი შეზღუდვის გაუქმებას საქონელსა
და ინდივიდუალურ მგზავრებზე, ტექნიკური ბარიერის მოხსნა, ეროვნული
კანონმდებლობით შექმნილი სხვადასხვა ბარიერის მოხსნა, მაგალითად:
სხვადასხვა

საწარმოო

პროცესების

ეროვნული

სტანდარტების

ჰარმონიზაციის პროგრამა უნდა შეცვლილიყო ეროვნული სტანდარტების
ცნობის სისტემით, რაც დაგვირგვინდებოდა ევროპული სტანდარტების
მიღებით. რაც ასევე მოიცავდა ევროკავშირის შიგნით კაპიტალის თვისუფალ
გადაადგილებას, სავაჭრო ნიშნების სისტემების შემოღება, ა.შ.შ. გასული
საუკუნის

მეორე

ნახევრის

ინტერნაციონალიზაციის

მთავარ

პროცესი,

მოვლენად

რომლის

იქცა

შედეგია

ეკონომიკის
ინტეგრაციის

სრულიად ახალი ეტაპი - მსოფლიო ეკონომიკის გლობალიზაცია. მომავალში
სახელმწიფოების კეთილდღეობა სულ უფრო მეტად იქნება დამოკიდებული
მსოფლიო ეკონომიკაში მათი ინტეგრაციის მაჩვენებელზე. გლობალიზაციის
შემადგენელ

ელემენტს

წარმოადგენს

საერთაშორისო

ეკონომიკური

ინტეგრაცია. თანამედროვე ეტაპზე ყველაზე უფრო განვითარებულ და
ამასთან ინტეგრირებულ გაერთიანებას წარმოადგენს ევროკავშირი, რომლის
წინამორბედი ევროპული ეკონომიკური თანამეგობრობა 1957 წელს შეიქმნა.
ამოცანები, რომლებიც ევროკავშირის დღის წესრიგში დგას, მასში შემავალი
ეკონომიკური, სავალუტო და პოლიტიკური კავშირის განმტკიცებისკენაა
მიმართული.
პროცესები

ევროკავშირის
საგადასახადო

ფარგლებში
სფეროსაც

მიმდინარე

მოიცავს,

ინტეგრაციული

რომელიც

ემყარება
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ევროკავშირში

შემავალი

ზოგიერთი

სახელმწიფოს

საგადასახადო

სუვერენიტეტის გადაცემას, ევროკავშირის სასარგებლოდ.
განვითარების ადრეულ ეტაპებზე, სამეურნეო საქმიანობა როგორც
წესი,

სახელმწიფოს

თავისთავად

არ

საზღვრების

გამორიცხავდა

შიგნით

ხორციელდებოდა,

მომიჯნავე

ქვეყნებთან

რაც

სავაჭრო

ურთიერთობებს. საგადასახადო დაბეგვრის პრობლემები მთლიანად ქვეყნის
ნებაზე იყო დამოკიდებული. გადასახადების გადახდის დაბრკოლებები,
რომლებიც მოითხოვდნენ სახელმწიფოთაშორის დონეზე გადაწყვეტას,
ისტორიის შედარებით უფრო გვიან ეტაპზე წარმოიშვა, როცა საგადასახადო
დაბეგვრა ეკონომიკური ურთიერთობების გაფართოების ბარიერად იქცა.
თავდაპირველად
შეთანხმებების
საგადასახადო

სახელმწიფოები

გაფორმების

ვერ

იაზრებდნენ

აუცილებლობას,

ურთიერთობების

ამიტომ

სახელმწიფო
როგორც

წესი

საერთაშორისო-სამართლებლივი

რეგულირების თავდაპირველი ელემენტები ყველაზე უფრო გავრცელებულ
სახელმწიფოებს შორის გაფორმებულ სამშვიდობო ხელშეკრულებებში
ფიქსირდება.
საერთაშორისო

ვაჭრობის

განვითარების

კვალობაზე

წარმოიშვა

კონფლიქტი სხვადასხვა ქვეყნების იურისდიქციებს შორის, რომლებიც
როგორც წესი, ითვალისწინებდნენ ასეთი საქმიანობიდან მიღებული
შემოსავლების დაბეგვრას. ამგვარი კომფლიქტების მოგვარება შესაძლებელი
გახდა

საგადასახადო

სფეროში,

სახელმწიფოთაშორისი

მჭიდრო

თანამშრომლობის ფარგლებში, რომელმაც მიზანმიმართული ხასიათი
შეიძინა XIX საუკუნეში. საერთაშორისო ვაჭრობის მცდელობების ზრდამ
ხელი

შეუწყო

ე.წ.

ორმაგი

დაბეგვრის

წარმოქმნას;

ფაქტიურად

საერთაშორისო ორმაგმა დაბეგვრამ უბიძგა სახელმწიფოებს საგადასახადო
შეთანხმებების გაფორმების აუცილებლობისაკენ.
პირველად საგადასახადო შეთანხმებები, დადებული იქნა იმ ქვეყნებს
შორის, რომლებსაც ტერიტორიული სიახლოვის გამო მჭიდრო ეკონომიკური
ურთიერთობები ჰქონდათ. ამ ტიპის საერთაშორისო სამართლებლივ აქტს
მიეკუთვნება ბელგიის მიერ 1843 წელს საფრანგეთიდან და 1845 წელს
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ჰოლანდიასთან

გაფორმებული

ხელშეკრულებები.

საგადასახადო

საკითხებზე ადმინისტრაციული აღმოჩენის შესახებ. ასევე 1869 წელს
პრუსიასა და საქსონიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულება პირდაპირ
გადასახადებზე და 1899 წელს პრუსიასა და ავსტრიას შორის გაფორმებული
ხელშეკრულება ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ.
საგადასახადო ურთიერთობების საერთაშორისო სამართლებლივი
რეგულირების განვითარების შემდეგ ეტაპად იქცა 1920 წელს გამართული
საერთაშორისო სავაჭრო პალატის სხდომა და ბრიუსელის საფინანსო
კონფერენცია, სადაც მთავარი მოთხოვნა იყო ორმაგი დაბეგვრის თავიდან
აცილების მიზნით ქვეყნებს დაედოთ გარკვეული შეთანხმებები. 1948 წელს
შეიქმნა “ევროპული ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია” (OEEC),
ამ ორგანიზაციის მთავარი პასუხისმგებლობა ევროპული ეკონომიკის
აღდგენა იყო, რომელიც ომის დროს მთლიანად ჩამოიშალა. იდენტური
ფუნქცია ქონდა "ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების
ორგანიზაციას OECD“-ს, აღნიშნული ორგანიზაციის მიერ 1963 წელს
შემუშავებულ იქნა ტიპიური კონვენცია შემოსავლებსა და კაპიტალზე
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ. ამ დროიდან ინტენსიური
ხასიათი მიეცა სახელმწიფოთაშორისი ხელშეკრულებების გაფორმებაა
საგადასახადო
შემუშავებულ

საკითხებთან
იქნა

ტიპიური

დაკავშირებით.
კონვენცია

ორგანიზაციის

საგადასახადო

მიერ

საკითხებში

ადმინისტრაციული დახმარების შესახებ (1981), 1992 წელს შემუშავდა
ტიპიური

კონვენცია

შემოსავლებისა

და

კაპიტალის

საგადასახადო

დაბაგვრის შესახებ, რომელიც ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების
ნორმების გარდა, აყალიბებს გადასახადის თავის არიდების წინააღმდეგ
მიმართულ

ნორმებს;

მნიშვნელოვანია

ასევე,

ტიპიური

კონვენცია

მემკვიდრეობისა და ჩუქების ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ,
რომელიც დაიდო 1982 წელს.
ევროკავშირის ქვეყნების ეკონომიკური ინტეგრაციის მნიშვნელოვანი
რგოლია, მათი საგადასახადო პოლიტიკისა და საგადასახადო სისტემის
დაახლოება. ამ პროცესის აღსანიშნავად ევროკავშირში გამოიყენება ტერმინი
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"საგადასახადო ჰარმონიზაცია“, რომელიც გულისხმობს ევროკავშირის
მმართველი ორგანოების წევრი სახელმწიფოების მიერ განხორციელებულ
პოლიტიკას საგადასახადო დაბეგვრის სფეროში, ეროვნული საგადასახადო
სისტემების დაახლოების მიზნით.
პირველად ეროვნული საგადასახადო სისტემის უნიფიკაცია, ზოგიერთ
ევროპულ სახელმწიფოებს შორის, 1957 წელს რომის ხელშეკრულებით იქნა
დაფიქსირებული, რამაც საფუძველი ჩაუყარა ევროპული თანამეგობრობის
შექმნას. პირველი სტადიაზე საგადასახადო სისტემის უნიფიკაციის საბჭო
კავშირის საზღვრებში ხორციელდებოდა.
მიმდინარე ეტაპზე საგადასახადო ჰარმონიზაცია რამდენიმე პრინციპის
დაცვით ხორციელდება, რომელიც სავალდებულო ხასიათს ატარებს
ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისთვის, კერძოდ:
-

ეროვნული საგადასახადო პოლიტიკა არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს
საქონლის თავისუფალ გადაადგილებას;

-

რეზიდენტებისა და არარეზიდენტების თავისუფალი გადაადგილება;
საგადასახადო

სუვერენიტეტის

სავალდებულო

გადაცემა

რომის

ხელშეკრულების (1997) მაასტრიხის ხელშეკრულებას (1992) და
ამსტერდამის შეთანხმების (1997) საფუძველზე;
-

სამართლიანობის ევროპული სასამართლოს (Eჩჩ) დადგენილებების
გავლენის ზრდა ნაციონალურ კანონმდებლობაზე;

-

წევრი სახელმწიფოების მიერ საგადასახადო ზეწოლის შემცირება,
სახელმწიფოთაშორისი საგადასახადო კონკურენციის აღმოფხვრის
მიზნით;

-

ევროკავშირის კომისიის აქტიური როლი სახელმწიფო დახმარების
წესების გამოყენების საკითხების გადაწყვეტაში;

-

ევროკავშირის კომისიის სტანდარტები ორმაგი დაბეგვრის თავიდან
აცილების მიზნით;
ევროკავშირის საგადასახადო პოლიტიკა ფორმირებული იქნა 2001

წელს. ევროპული კომისიის მიერ გამოცემულ კომუნიკეში "ევროკავშირის
საგადასახადო

პოლიტიკა

-

მომავალი

წლების

პრიორიტეტები“
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კომუნიკაციის მიხედვით საგადასახადო სისტემის არჩევის უფლება წევრი
სახელმწიფოების პრეროგატივაა, იმ დათქმით, რომ არ უნდა მოდიოდეს
წინააღმდეგობაში

ევროკავშირის

ზენაციონალური

ორგანოები

კანონმდებლობასთან.

თავიანთ

საქმიანობას

ევროკავშირის
საგადასახადო

საკითხებში ახორციელებენ მხოლოდ მაშინ, თუ წევრ სახელმწიფოს არ
შეუძლია წარმოქმნილი პრობლემების მოგვარება. კომუნიკე მიმართულია
ფიზიკური პირებისა და მეწარმეების საგადასახადო დაბეგვრის საკითხების
მოგვარებისკენ. გადასახადების გადამხდელების მიმართ ასეთი ძლიერი
ყურადღება

იმის

უზრუნველყოს

მანიშნებელია,
ევროკავშირის

რომ

ევროპულმა

საგადასახადო

კომისიამ,

უნდა

პოლიტიკისა

და

ევროკავშირის ძირითადი მიზნების ურთიერთშეთავსება.
ევროკავშირის საგადასახადო პოლიტიკა დაყოფილია პირდაპირი და
არაპირდაპირი

გადასახადების

და

საგადასახადო

ადმინისტრირების

სრულყოფის მიმართულებით.
ევროკავშირის

წევრი

სახელმწიფოების

საგადასახადო

კანონმ-

დებლობის ჰარმონიზაციამ, ყველაზე ხელშესახებ შედეგს არაპირდაპირი
გადასახადების ნაწილში მიაღწია. 1978 წელს ძალაში შესული მეექვსე
დირექტივა ამ დრომდე ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე მთავარ დირექტივად,
რომელიც არეგულირებს დამატებული ღირებულების გადასახადს (დღგ) ეს
დირექტივა გულისხმობს, გადასახადის გაანგარიშების ერთიან საფუძველს,
განსაზღვრავს, რომელი მომსახურება, საქონელი, ოპერაციები, რეალიზაციის
ადგილი ექვემდებარება დღგ-ით დაბეგვრას, ასევე ადგენს საგადასახადო
ბაზის დადგენის მექანიზმს და საგადასახადო დაბეგვრის წესებს სხვადასხვა
სფეროებში. ევროკავშირის საზღვრებში საბაჟო პროცედურები დღგ-ს
მიზნებისთვის გულისხმობს ნულოვან ბეგარას იმ საქონლისთვის, რომელიც
ექსპორტისთვისაა გამიზნული, ხოლო ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს
შორის

ეს

ოპერაციები

ეროვნული

საგადასახადო

კანონმდებლობით

რეგულირდება. ამ წესით გადახდილი დღგ მიდის წევრი სახელმწიფოების
ბიუჯეტში, რომლებიც შემდეგ ვალდებულნი არიან ამ გზით მიღებული
შემოსავლების 0,75% გადაიხადონ ევროკავშირის კომისიაში. ევროკავშირის
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წევრ სახელმწიფოებს უფლება აქვთ დააწესონ დღგ-ს განაკვეთი იმ პირობით,
რომ მისი მინიმალური განაკვეთი უნდა იყოს 15% დონეზე, ხოლო
შემცირებული განაკვეთის ოდენობა - 5%. ამგვარად, ევროკავშირის წევრი
სახელმწიფოები, რომლებიც აწესებენ დღგ-ს შედარებით მაღალ განაკვეთებს,
კარგავენ საბიუჯეტო სახსრებს, რადგან მომხმარებლებს საშუალება აქვთ
იგივე საქონელი შეიძინონ იმ ქვეყანაში, სადაც დაბალი დღგ-ს განაკვეთია.
უკანასკნელ წლებში ევროკავშირის წევრმა ბევრმა ქვეყანამ გაზარდა დღგ-ს
ფიქსირებული განაკვეთი: საბერძნეთი (19%-დან 24%) უნგრეთი (25%-დან
27%), ესპანეთი (18%-დან 21%-მდე), რუმინეთი (18% დან 19%), პორტუგალია
(20%-დან 23%-მდე), დიდი ბრიტანეთი (17.5%-დან 20%-მდე). გაზრდილი
იქნა ასევე შემცირებული განაკვეთები (ესტონეთი, კვიპროსი, ლატვია). ამის
შედეგად ევროკავშირში დღგ-ს საშუალო განაკვეთმა 2016 წლისთვის
შეადგინა 20.7% (2006წ. - 21.46%). ასევე, გაიზარდა იმ ქვეყნების რიცხვი
სადაც შემცირებული განაკვეთი იქნა დაწესებული, მაგალითად ბელგია,
გერმანია, უნგრეთი, ლიტვა, პოლონეთი. (იხ. ცხრილი N 1)
2010-2016 წლებში, აქციზის გადასახადი თამბაქოზე, ალკოჰოლზე,
ნავთობპროდუქტებზე და ელექტროენერგიაზე მუდმივად იზრდებოდა.
გერმანიამ დააწესა გადასახადი ატომურ საწვავზე, ასევე ავსტრიასთან
ერთად გადასახადი საჰაერო ტრანსპორტის ბილეთებზე. დიდმა ბრიტანეთმა
კი გაზარდა საჰაერო ტრანსპორტის განაკვეთი ავიამგზავრობისთვის. აქციზი
ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ასევე გაიზარდა ავსტრიაში, ფინეთში,
ჩეხეთში, ესტონეთში, დანიაში, ბულგარეთში.
პირდაპირი გადასახადების ნაწილში რეფორმების მნიშვნელოვანი
ნაწილი

მიმართულია

დასაქმების

სტიმულირებისკენ.

ხელფასზე

საგადასახადო ტვირთის მოცულობა შემცირდა: უნგრეთში, ფინეთში,
გერმანიაში

და

დანიაში.

ამასთან,

ზოგიერთ

ქვეყანაში

დაბეგვრის

პროგრესული შკალა გაფართოვდა. საფრანგეთში გაიზარდა საგადასახადო
განაკვეთი კაპიტალსა და ხელფასზე.
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ცხრილი N 1 დღგ-ს განაკვეთები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში.

წყარო: https://www.chargebee.com/docs/eu-vat.html

ესპანეთმა

დააწესა

დამატებოთი

განაკვეთები

საშემოსავლო

გადასახადზე 47% ოდენობით. პორტუგალიასა და საბერძნეთში დაწესდა
დამატებითი 45%-იანი განაკვეთი არსებულ 42% და 40% ერთად. ირლანდიამ
დააწესა მაქსიმალური საშემოსავლო გადასახადი 52% დაქირავებულთათვის
და 55% - ინდივიდუალური მეწარმეებისთვის. ლატვიამ საშემოსავლო
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გადასახადის განაკვეთი გაზარდა 23%-დამ 26%-მდე 2010 წელს, მაგრამ
შეამცირა 2011 წელს 25%-მდე. მხოლოდ 2 ქვეყანაში მოხდა განაკვეთის
შემცირება 32%დან 16%-მდე, ხოლო დანიაში საშემოსავლო გადასახადი
შემცირდა 63%-დან 56.1%-მდე.
ევროკავშირში
დანაზოგების

მიღებულ

იქნა

საგადასახადო

დირექტივა

დაბეგვრის

ფიზიკური

შესახებ

-

პირების

"დირექტივა

დანაზოგებზე“ . მისი მიზანია გადასახადების გადახდის თავის არიდების
წინააღმდეგ ბრძოლა.
ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის ფორმირების მნიშვნელობიდან
გამომდინარე,

ევროპის

რეგიონში

მდგრადი

ეკონომიკური

ზრდის

უზრუნველყოფის მიზნით შემუშავებული იქნა ევროპული სტრატეგია 2020,
რომელშიც დიდი ადგილი აქვს დათმობილი საგადასახადო სისტემის
ხარისხს, როგორც ეკონომიკური ზრდის უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს.
აღნიშნული სტრატეგია შეტანილია ევროკავშირის თითოეული ქვეყნის
ყოველწლიური შეფასების პროგრამაში - ევროპული სემესტრი, ამასთან
ევროკავშირის ქვეყნების მიმართებაში "ზრდის ყოველწლიური ანალიზი
2011“ ხაზგასმულია ზოგიერთ ქვეყანაში ახალი გადასახადების შემოღების
აუცილებლობა.

აღნიშნული

ანგარიშის

დიდი

ნაწილი

მოიცავს

რეკომენდაციას ირიბი გადასახადების გაზრდის თაობაზე.
კიდევ ერთი საინტერესო ინიციატივა ეკუთვნის ფინანსებისა და
ეკონომიკის მინისტრების საბჭოს, რომელიც გულისხმობს ეკონომიკური
განვითარების
ევროკავშირის

პრობლემური
წევრი

სფეროების

სახელმწიფოების

შესწავლასა
სისუსტეები

და

ანალიზს.

გამოვლინდა

საგადასახადო პოლიტიკასა და სამუშაო ძალის გამოყენებაში. 2011 წელს
ევროპულმა საბჭომ მიიღო „Euro-Plus Pact“ [15, 1-9] რომელიც მოწოდებულია
ევროზონაში ეკონომიკური ურთიერთთანამშრომლობისკენ, თუმცა პაქტს არ
შეუერთდნენ

შვედეთი

დიდი

ბრიტანეთი,

ჩეხეთი

და

უნგრეთი

საგადასახადო სუვერენიტეტის შენარჩუნების მიზეზით. პაქტის მონაწილე
ქვეყნებმა

ვალდებულება

აიღეს

შემდეგი

ღონისძიებების

განხორციელებაზე, საგადასახადო დაბეგვრის ჰარმონიზაციის მიზნით :
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- საგადასახადო პოლიტიკის კოორდინაცია.
- დასაქმების ზრდა, საგადასახადო ტვირთის შემცირების გზით.
- ფინანსური სტაბილურობის განმტკიცება.
- კონკურენციის სტიმულირება.
- საბიუჯეტო შემოსავლების სტაბილური უზრუნველყოფა.
- პირდაპირი საგადასახდო დაბეგვრის ეროვნული კომპეტენციაში
დატოვება.
როგორც სტატისტიკა აჩვენებს, ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების
უმრავლესობაში საგადასახადო ტვირთის დონის ზრდა თანაბარწილად
ეხება და პროპორციულად ნაწილდება სამ ჯგუფზე: პირდაპირ, ირიბ და
სოციალურ გადასახადებზე. თანამედროვე ეტაპზე ევროკავშირის ბევრ
ქვეყანაში შეიქმნა სიტუაცია, როცა საშემოსავლო გადასახადის მაქსიმალური
განაკვეთი ნაკლებია მოგების გადასახადის განაკვეთზე, რამაც შეიძლება
გამოიწვიოს

ისეთი

კომერციალიზაცია

-

ეკონომიკური
ფიზიკური

დისბალანსი,
პირების

მიერ

როგორიცაა:
საწარმოების

დარეგისტრირება და ამ გზით საკუთარი შემოსავლების დაფიქსირება,
რომელიც უფრო დაბალი საგადასახადო განაკვეთით დაიბეგრება.
ბოლო ათწლეულის განმავლობაში ევროკავშირის ბევრ ქვეყანაში
დინამიურად განიხილებოდა ახალი გადასახადების შემოღების საკითხი
ფინანსურ სექტორში. აღნიშნული განხილვების უმთავრეს მიზეზად იქცა ის
როლი, რომლებიც ბანკებმა და საკრედიტო-საფინანსო ორგანიზაციებმა
შეასრულეს მსოფლიო საფინანსო კრიზისში. ამის გარდა, საფინანსო
სექტორი მომსახურების კუთხით გათავისუფლებულია დღგ-გან, რაც მას
უპირატეს

მდგომარეობაში

აყენებს,

ეკონომიკის

სხვა

სექტორებთან

მიმართებაში. ამ მიზეზით, უნგრეთმა, ავსტრიამ და პორტუგალიამ
შემოიღეს საბანკო მოსაკრებელი, დანიამ ამ სფეროში დასაქმებული
თანამშრომლების საშემოსავლო გადასახადი გაზარდა 9.13%-დან 10.5%-მდე;
სლოვენიაში მოქმედებს გადასახადი საბალანსო ანგარიშებზე, რომელიც
განისაზღვრება აქტივებს 0.1%, კვიპროსში დააწესეს გადასახადი საბანკო
დოტაციაზე.
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ევროკავშირის დაარსების დღიდან დაბეგვრა მიიჩნეოდა წევრი
სახელმწიფოების

სუვერენულ

უფლებად

თუმცა,

გამონაკლისებს

წარმოადგენს ისეთი შემთხვევები, როდესაც გადასახადის დაკისრება ხელს
უშლის კონკურენციას, ევროკავშირის ფარგლებში ან იწვევს ევროკავშირის
წევრი ქვეყნების ერების დისრკიმინაციას. დაბეგვრასთან დაკავშირებული
ყველა გადაწყვეტილება მინისტრთა საბჭოში აუცილებლად ერთხმად უნდა
იყოს მიღებული.
ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელიც განხორციელდა დაბეგვრის
სფეროში, იყო დღგ-ს საყოველთაო გამოყენება, რომელმაც შეცვალა
ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებში მოქმედი სხვადასხვა არაპირდაპირი
გადასახადები. 1967 წელს მიღებული 2 დირექტივა იმ წევრი ქვეყნებისგან,
რომლებიც ჯერჯერობით არ იყენებდნენ დღგ-ს, მის შემოღებას კონკრეტულ
ვადებში მოითხოვდა, ხოლო აპლიკანტი ქვეყნებისათვის კი დაბეგვრის
სისტემის ადეკვატურად შეცვლას. ესპანეთმა, გაწევრიანების შემდეგ, 1986
წელს, დღგ-ს გამოყენება დაიწყო. პორტუგალიამ შემოიღო ეს სისტემა 1989
წელს, ხოლო საბერძნეთმა 1987 წელს, ავსტრიამ შვედეთმა და ფინეთმა 1995
წელს. [16, 5] დღგ ევროკავშირისათვის მისაღები იყო მისი ეკონომიკური
ნეიტრალიტეტის გამო პროდუქციის შექმნისა და რეალიზაციის ყოველ
საფეხურზე გადახდილი გადასახადი აკლდა გამყიდველის მიერ გადახდილ
გადასახადს. მიუხედავად მათზე წარმოებული გარიგებების რაოდენობისა,
ამ გზის გადასახადი პროპორციულია საქონლისა და მომსახურების
ღირებულებისთვის. 1977 წელს ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა
დადეს ხელშეკრულება დღგ-ს დაანგარიშების ერთიან პრინციპზე, თუმცა
მრავალი გამონაკლისი განისაზღვრა. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირს
შესაძლებლობა მიეცა ამ პრინციპზე მიხედვით მიეღო მისი "საკუთარი
რესურსების ნაწილი, რომლის მაქსიმალური განაკვეთი თავდაპირველად 1
იყო, 1986 წლიდან კი 14. წევრი სახელმწიფოები დღესაც განსხვავდებიან
დღგ-თი დაბეგვრის განაკვეთით, დაუბეგრავი მომსახურებისა და საქონლის
რაოდენობით.

ამჟამინდელი

დღგსთან

დაკავშირებული

მოქმედი

კანონმდებლობა მიღებული იქნა 2006 წლის 28 ნოემბრის დირექტივის
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საფუძველზე. [17] ეს დირექტივა მიმართულია წევრი სახელმწიფოების შიდა
კანონმდებლობათა ჰარმონიზაციისკენ, რის მისაღწევადაც ადგენს დღგ-ს
ერთიან სტრუქტურას, რომელშიც წარმოდგენილია თუ რის საფუძველზე
უნდა მოხდეს დღგ-ს გამოანგარიშება და როგორი უნდა იყოს განაკვეთები.
აქედან

გამომდინარე

შესრულებაც

დირექტივა

ქვეყნებს

შორის

ადგენს

ზოგად

უფრო

მჭიდრო

ჩარჩოს,

რომლის

ურთიერთობებს

უზრუნველყოფს.
ევროკავშირს აქვს დადგენილი დღგ-ს განაკვეთის მინიმალური და
მაქსიმალური ზღვარი, რაც გულისხმობს: დღგ-ს განაკეთი არ შეიძლება იყოს
15 %-ზე ნაკლები, ხოლო შემცირებული დღგ-ს განაკვეთი 5%-ზე ნაკლები.
მაქსიმალურ ზღვარი კი არის 25%.
არაპირდაპირი

დაბეგვრის

მეორე

ფორმას

წევრი

ქვეყნების

ტერიტორიაზე წარმოადგენს აქციზი, რომელიც გამოიყენება გაკრვეული
სახის პროდუქციაზე, კერძოდ: საწვავი, ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქოს
ნაწარმი.

მიუხედავად

კომისიის

მიერ

ფორმირებული

მრავალი

წინადადებისა, 1991 წლის ივლისამდე მიღებული ერთადერთი საერთო
კანონი ეხებოდა სიგარეტზე განსაზღვრული გადასახადს, თუმცა კომისიის
მიერ

შემოტანილი

საჩივრების

საფუძველზე

ევროპის

სასამართლომ

გამოიტანა რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც მიზნად
ისახავდა,

ევროკავშირის

წევრი

სახელმწიფოების

მიერ,

ეროვნული

წარმოების ღვინის, ლუდისა და სპირტიანი სასმელებისათვის ხელშეწყობისა
და იმპორტული საქონლის დაჩაგვრის მავნე პრაქტიკის აღკვეთას.
კომისიამ, შემოიღო ერთიანი მიდგომა წევრ სახელმწიფოებს შორის
მოგზაურთათვის, რომელიც დაუბეგრავი დახმარებისათვის 1993 წლის
პირველი იანვრიდან ევროკავშირის შიდა ბაზრის შექმნის დღიდან უნდა
გაუქმებულიყო, მაგრამ გადაწყდა რომ 1999 წლის 30 ივნისამდე დაუბეგრავი
ვაჭრობა გაგრძელდებოდა აეროპორტებში, ბორნებსა და თვითმფრინავებზე,
რომლებსაც გადაჰყავთ მზგავრები ერთი სახელმწიფოდან მეორეში.
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არაპირდაპირი გადასახადების განაკვეთების ჰარმონიზაციისათვის
უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯს წარმოადგენდა 1985 წელს ევროკავშირის შიდა
ბაზრის ფორმირების დასრულების კონკრეტული გეგმის მიღება.
ევროკავშირის ძირითად თავისუფლებებს წარმოადგენს:
1.

დაფუძნების თავისუფლება.

2.

საქონლის თავისუფალი გადაადგილება.

3.

ფიზიკური პირების თავისუფალი გადაადგილება.

4.

კაპიტალის თავისუფალი გადაადგილება.

5.

მომსახურების თავისუფლება
ევროკავშირის

დოკუმენტში,

56-ე

მუხლში,ასევე

ვკითხულობთ:

"აკრძალულია წევრ სახელმწიფოებს შორის და ასევე, წევრ სახელმწიფოებსა
და მესამე ქვეყნებს შორის კაპიტალის მოძრაობის ყველა შეზღუდვა“ .
ევროკავშირის

ფუნქციონირების

შესახებ

ხელშეკრულების

26-ე

მუხლის I პუქნტით შიდა ბაზრის განმარტება საზღვრების არმქონე სივრცედ,
სადაც

უზრუნველყოფილია

პირების,

მომსახურების,

საქონლისა

და

კაპიტალის თავისუფალი გადაადგილება, ასევე საწარმოს დაფუძნება.
აღნიშნული თავისუფლებები წარმოადგენს შიდა ბაზრის განხორციელების
უმთავრეს წინაპირობებს.
თავისუფლებათა

შეზღუდვა

დაშვებულია

მხოლოდ

გარკვეულ

პირობებში, კერძოდ:
1.

არ არის დისკრიმინაციული ხასიათის

2.

შეზღუდვა

ემსახურება

საყოველთაო

ინტერესის

იმპერატიულ

მოთხოვნებს;
3.

აუცილებელია დასახული მიზნის მისაღწევად.

4.

გამოსადეგია დასახული მიზნის მისაღწევად;

2.2

ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის პრაქტიკული გამოცდილება

საფრანგეთი ევროკავშირის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ქვეყანაა
საგადასახადო კუთხით. საფრანგეთში საშემოსავლო გადასახადი ბიუჯეტის
საგადასახადო შემოსავლების 20-25%-ს შეადგენს. (იხ. გრაფიკი N 2) საფრანგ56

ეთის მთავრობა

საშემოსავლო

გადასახადს სოციალური პოლიტიკის

გასატარებლად იყენებს. საშემოსავლო გადასახადი საფრანგეთში არის
ოჯახის სტიმულირების მთავარი ინსტრუმენტი, რადგან საზოგადოებრივი
ფონდები აქ ჯერ არ განვითარებულა.

გრაფიკი N 2 ბიუჯეტის შემოსულობები, საფრანგეთში, გადასახადის
სახეობების მიხედვით.
წყარო: https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-economique/la-france-nestpas-un-enfer-fiscal-pour-les-entreprises

საშემოსავლო გადასახადებს ეკისრებათ, უძრავ ქონებაში თანხის
ჩადების, აქციების შეძენის, თანხების ანაბრებზე შეტანის სტიმულირების
ფუნქცია. ეს ყველაფერი ქმნის გადასახადის დაანგარიშების ურთულეს
სისტემას, უამრავ გამოქვითვებსა და შეღავათებთან ერთად. საშემოსავლო
გადასახადის გადამხდელია ქვეყნის ყველა ფიზიკური პირი, საწარმოები,
კოოპერატივები, რომლებიც არ არიან სააქციო საზოგადოებები. გადასახადი
ერთიანია, იქვითება ერთიანი პროგრესული ანუ მზარდი სკალის მიხედვით,
თუმცა ამავდროულად ყურადღება ექცევა თითოეული გადამხდელის
სოციალურ, ეკონომიკურ, ოჯახურ პირობებს და ასევე მათ ასაკს. განაკვეთის
ზრდა ან კლება ხდება 0-დან 45%-მდე, რაც თავისთავად დამოკიდებულია
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შემოსავლებზე. შემოსავლის ოდენობა, რომლის მიხედვითაც განკვეთი
განისაზღვრება

ყოველწლიურად

პროცესებს

ითვალისწინებს.

მცხოვრები

ყველა

გამოიმუშავებენ
ტერიტორიაზე

ზუსტდება,

საშემოსავლო

მოქალაქე

იხდის,

ყოველთვიურად
და

ასევე

და

რომელიც

ინფლაციურ

გადასახადს

საფრანგეთში

შემოსავლებიდან,
ყოველწლიურად

საზღვარგარეთ

რომელსაც

საფრანგეთის

სხვადასხვა

შეთანხმების

გათვალისწინებით. მთავარი თავისებურება ის არის, რომ შემოსავალი
იბეგრება არა ფიზიკური პირიდან, არამედ ოჯახიდან. იმ შემთხვევაში, თუკი
გადამხდელს ოჯახი არ ჰყავს, დაბეგვრის მიზნებისათვის ის გახლავთ
ოჯახი, თუნდაც ერთი ადამიანისგან შედგებოდეს.
საფრანგეთის კანონმდებლობის მიხედვით, საშემოსავლო გადასახადის
დაბეგვრა იწყება მას შემდეგ რაც პირს 18 წელი შეუსრულდება, ხოლო
დაბეგვრა ხორციელდება ერთობლივი შემოსავლის მიხედვით, რომელიც
დეკლარირდება კანონის შესაბამისად. დოკუმენტი ფორმდება წელიწადში
ერთხელ, გადასახადის გადამხდელის მიერ წინა წლის შემოსავლის
მიხედვით. ამგვარი ვითარება კონტროლს ართულებს გადასახადების
სრული მოცულობით ამოღებაზე, ასევე აფერხებს ბიუჯეტში გადასახადების
შესვლას. გარდა ამისა, თუკი წლის განმავლობაში შემოსავლები შემცირდება,
ამ ფაქტმა შეიძლება გამოიწვიოს პრობლემები გადასახადის გადახდებთან
დაკავშირებით.
პირების

საშემოსავლო

რაოდენობასთან

გადასახადის

ოჯახში,

და

მათ

განაკვეთები,
საერთო

ფიზიკური

შემოსავალთან

მიმართებაში შემდეგნაირად გამოიყურება საფრანგეთში.
გადამხდელის შემოსავლები 7 კატეგორიად იყოფა:
1.შრომითი ანაზღაურება დაქირავებით მუშაობისას;
2.შემოსავლები გაყიდვებიდან (შენობები, ფასიანი ქაღალდები);
3.შემოსავლები

საბრუნავი

კაპიტალიდან

(დივიდენდები

და

პროცენტები);
4.მიწის შემოსავლები (არენდით მიწისა და შენობების გაცემისას);
5.სოფლის მეურნეობის შემოსავლები.
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6.არაკომერციული შემოსავლები (თავისუფალი პროფესიის პირთა
შემოსავლები);
7.შემოსავლები საწარმოთა სამრეწველო და სავაჭრო საქმიანობიდან,
რომლებიც არ არიან სააქციო საზოგადოებები;
შვიდი

კატეგორიიდან

თითოეულ

მათგანს

განსხვავებული

დაანგარიშების პრინციპი გააჩნია. გამოქვითვის საერთო წესი, რათა სუფთა
შემოსავალი განისაზღვროს არის შემდეგი: იქვითება ყველა საწარმოო
დანახარჯი, რომელიც შემოსავალს განსაზღვრავს, იქვითება დანახარჯი
ხანდაზმული მშობლების მოსავლელად და ასევე საქველმოქმედო მიზნით
გაწეული

ხარჯები.

გადასახადის

განსაზღვრისთვის

ოჯახის

წმინდა

შემოსავალის დაყოფა ხდება ნაწილებად. ამის შემდეგ განისაზღვრება
გადასახადის ოდენობა ყოველ ნაწილზე შესაბამისი განაკვეთის მიხედვით.
ბეგარის მთლიანი ოდენობა განისაზღვრება ყოველი ნაწილის გადასახადის
თანხით მიმატებით. ამ ტიპის სქემა საგადასახადო ტვირთს ამსუბუქებს, და
შედარებით შეღავათიანია მრავალშვილიანი ოჯახებისათვის. გადასახადის
ოდენობის

გამოთვლის

შემდეგ

იგი

შეიძლება

შემცირდეს

25%-ით

სხვადასხვა ფაქტორის გათვალისწინებით.
ასევე გამოსაქვითია დანახარჯები, რომელიც უკავშირდება: მოხუცების
დახმარების თანხას, სკოლამდელი ასაკის ბავშვების მოვლის ხარჯებს,
კრედიტზე პროცენტის დაფარვას, აქციების შეძენის დროს დახარჯულ
ფულს, სიცოცხლის დაზღვევას. საერთო თანხაში არ გაითვალისწინება
სოციალური

დაზღვევის

შენატანები,

დანახარჯებს

პროფესიული

სწავლისთვის, პროფესიულ დანახარჯებს (სამუშაო სადილი, ადგილამდე
მგზავრობა და ა.შ.), ამ შემთხვევაში ლიმიტი არის 10% სახელფასო თანხიდან.
ასევე შესაძლებელია მისი ზრდაც ჩეკებისა და ანგარიშების არსებობის
შემთხვევაში. შემდგომში, დაბეგვრისათვის გათვალისწინებული ხელფასი
მცირდება 20%-ით, “იძულებითი პატიოსნებისთვის” , რადგან დაქირავებულ
თანამშრომლებს არ შეუძლიათ შემოსავლების დაფარვა ვაჭრებისა და მცირე
მეწარმეებისაგან განსხვავებით. ეს შეღავათები გამოიყენება წელიწადში
75000.00 ევროზე მეტი ხელფასის შემთხვევაში. [18]
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მიწიდან

მიღებული

შემოსავლის

დროს,

საერთო

დაბეგვრაში

გათვალისწინებულ თანხაში არ შედის თანხის 15% შენობების იჯარით
გადაცემის დროს, 10% მიწის იჯარით გადაცემის შემთხვევაში, დანახარჯები,
რომელიც შენობების მოვლასთან არის დაკავშირებული, შემოსავლები
კაპიტალდაბანდებებიდან, მიწისა და შენობებისთვის გათვალისწინებული
გადასახადები. ასევე მცირდება ის თანხები, რომელიც ბანკის მომსახურების
დაფარვასთან არის დაკავშირებული. არ იბეგრება იმ შემოსავლების თანხა,
რომელიც მიღებულია მეანაბრის მიერ ანგარიშზე მაქსიმუმ 9000 ევროს
განთავსების შედეგად მიღებული პროცენტებიდან . [19]
შემოსავლები ხელმეორედ გაყიდვიდან იყოფა შენობებისა და აქციების
გაყიდვების

შედეგად

მიღებულ

თანხებად.

იგი

ინფლაციის

გათვალისწინებით მცირდება, 5% აკლდება სპეკულაციისაგან დაცვისათვის
(წელიწადში ერთხელ), ხოლო ოცი წლის შემდეგ ეს შეღავათი 100%-ს აღწევს.
თუკი მესაკუთრე გაყიდის ბინას ან საკუთარ სახლს, რომელშიც მფლობელი
ცხოვრობდა, შემოსავალი არ დაიბეგრება. უძრავი ქონების გაყიდვის
შედეგად მიღებული შემოსავლები იბეგრება მხოლოდ მაშინ, თუკი
გაყიდვიდან მიღებული თანხა 43500.00 ევროს აჭარბებს. ასევე ხდება
აქციების დანაკარგებისა და შემოსავლების სალდირება. სუფთა დანაკარგი
გადადის მომავალ წელს, მაგრამ ეს გრძელდება არა უმეტეს 5 წლისა. [20]
საწარმოები, რომლებიც არ არიან სააქციო საზოგადოებები, იბეგრება
შემდეგნაირად:

მთლიან

გაყიდვებისთვის

თანხას

დახარჯული

აკლდება

თანხები.

საწარმოსთვის

შემდეგ

და

ხორციელდება

გაანგარიშება ბრუნვის მოცულობის მიხედვით: 1) თუკი ბრუნვა არის
75000.00

ევროზე

ნაკლები

წელიწადში,

მეწარმეები

მონაცემებს

საგადასახადო სამსახურებს გადასცემენ, შემდეგ კი ხდება გადასახადის
ოდენობის გამოთვლა საგადასახადო სამსახურის მიერ; ასეთ დროს
საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება სავალდებულო არ არის. 2) თუკი ბრუნვა
75000.00 ევროზე მეტია, მეწარმეები გამოანგარიშებას თვითონ ახდენენ, ასეთ
დროს

კერძო

ბუღალტრული

მომსახურება

აუცილებელია.

ინდივიდუალური კომერციული საწარმოები იღებენ 20%-იან შეღავათს, თუ
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ისინი არიან მართვითი ცენტრის წევრები. ეს ორგანიზაცია დაფუძნებულია
სახელმწიფოს მიერ და მაქინაციების არარსებობის მთავარ გარანტად
ითვლება.
არაკომერციული შემოსავლების დაბეგვრა იმავე წესებით ხდება,
როგორც დაქირავებით ანაზღაურების მიხედვით მიღებული ხელფასის
დაბეგვრა. დანახარჯები მკაცრად აღირიცხება და მოწმდება. ჰონორარებზე,
რომელიც 26250.00 ევროზე ნაკლებია, შეღავათები ვრცელდება. 20%
შეღავათი ეძლევათ მათ, ვინც მართვითი ცენტრის წევრები არიან, ზემოთ
განხილული მიზეზის გამო. [21]
საფრანგეთისა და საქართველოს საგადასახადო სისტემების შედარებამ,
დამატებული ღირებულების გადასახადისა და საშემოსავლო გადასახადის
გაანალიზებით, დაგვანახა შემდეგი: ფრანგული საგადასახადო სისტემის
პირობებში გადასახადის 2 უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია:
1.

ფისკალური ფუნქცია

2.

მარეგულირებელი ფუნქცია

წარმატებით

სრულდება,

ქართულ

საგადასახადო

სისტემისგან

განსხვავებით. ფრანგული საგადასახადო სისტემა გაჯერებულია უამრავი
სოციალური ელემენტით, ამ სისტემისთვის მნიშვნელოვანია თოთოეული
მოქალაქის, გადასახადის გადამხდელის მდგომარეობა, ამის ნათელი
მაგალითია

საშემოსავლო

გადასახადის

სირთულე

დაბეგვრასთან

მიმართებაში, რომელიც პროგრესულია და დამოკიდებულია გადამხდელის
წლიურ შემოსავალზე, ოჯახურ მდგომარეობაზე. აღსანიშნავია ასევე ის
ფაქტი რომ საფრანგეთის მოქალაქეს შეუძლია შეიმციროს საშემოსავლო
გადასახადი, მაგალითად: განათლებასთან დაკავშირებული ხარჯების
გამოქვითვით,
მგზავრობა,

პროფესიონალურ

სადილი

და

ა.შ.).

დანახარჯებს
ასევე

დღგ-ს

(სამუშაო

ადგილამდე

განაკვეთის

დაყოფა

კატეგორიებად (კვების პროდუქტებზე ბევრად დაბალია დღგ განაკვეთი
ვიდრე

მაგალითად

ფუფუნების

საგნებზე)[22]

ამგვარი

შეღავათები

სამწუხაროდ ქართული საგადასახადო სისტემისთვის უცხოა, სამაგიეროდ
ბევრი პარალელის გავლება შეგვიძლია მცირე ბიზნესის წახალისების
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კუთხით. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ქართული საგადასახადო განაკვეთები
საერთო

ჯამში

მნიშვნელოვნად

დაბალია

ფრანგულ

საგადასახადო

განაკვეთებზე, თუმცა როგორც უკვე აღვნიშნეთ ეს ქართული საგადასახადო
სისტემიდან სოციალური ელემენტების შემცირების ხარჯზე ხდება.
საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ფრანგული საგადასახადო
სისტემისთვის დამახასიათებელია ვერტიკალური სამართლიანობა ანუ
ერთმანეთისგან

განსხვავებულ

პირობებში

მყოფი

გადასახადების

გადამხდელების პირობების შესაბამისი საგადასახადო ტვირთის დაწესება.
ხოლო

ქართული

ჰორიზონტალური

საგადასახადო
სამართლიანობა

სისტემისთვის

დამახასიათებელია

ანუ

პირობებში

თანაბარ

მყოფი

გადასახადის გადამხდელის თანაბარზომიერი დაბეგვრა.
გერმანიის

საგადასახადო

სისტემის

მთავარი

მახასიათებელია

უამრავლი სოციალური გარანტიების ზიდვა სახელმწიფოს მიერ.
მსოფლიოში აღიარებული გერმანელი მეცნიერი ალბერტ ეინშტეინს
ეკუთვნის ცნობილი ფრაზა გადასახადებზე: „ურთულესია საშემოსავლო
გადასახადის შინაარსის გაგება“ . მისი არსი მარტივია: გამოიმუშავე ფული გაუყავი სახელმწიფოს. [23] საგადასახადო სისტემა გერმანიაში,

თავისი

სირთულით გამოირჩევა მთელს ევროპაში და ზოგადად მსოფლიოში.
საგადასახადო სისტემა გერმანიაში იმდენად კომპლექსურია, საგადასახადო
კუთხით

ყველაზე

კომპეტენტური

გერმანელებიც

კი

ხშირად

სასოწარკვეთილებაში ვარდებიან.
თითქოს გასაგები უნდა იყოს: მეტს გამოიმუშავებ და მეტს უხდი
სახელმწიფოს, მაგრამ ყველაფერი არ არის ასე მარტივად, რადგან რაც უფრო
მრავალფეროვანია შემოსავლის სახეები მით უფრო რთულია დაბეგვრის
კონტროლი,

მეტი

„კანონიერი“

საშუალებაა

გადასახადების

ამკრეფ

ობიექტებში ნაკლები თანხა შევიდეს. ამ პროცესის მთავარი გამომწვევი კი რა
თქმა უნდა გადასახადების არსის სირთულეა. გერმანიის და არა მხოლოდ
გერმანიის გადასახადის გადამხდელის მთავარი კითხვის არსი შემდეგი:
რამდენი უნდა გადაიხადოს, გადასახადის პატიოსანმა გადამხდელმა?
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გერმანიაში დაბეგვრის
საშუალოდ

პროგრესული

შკალაა

და

გადასახადები

14-45%-ის ფარგლებში მერყეობს. საგადასახადო დაბეგვრის

განაკვეთი შემოსავალზეა მიბმული, და პროგრესირებს ზრდის ან კლების
პროპორციულად. განსხვავებით საქართველოსგან, გერმანიის საგადასახადო
სისტეამა ისეა მოწყობილი, რომ ეკონომიკაში საგადასახადო შემოსავლების
ძირითადი ნაწილი საშემოსავლო გადასახადზე მოდის.
გერმანიაშიც, ისევე როგორც საქართველოში, მოქალაქეებიც და უცხო
ქვეყნის

წარმომადგნლებიც,

რომლებიც

სამუშაო

ვიზით იმყოფებიან

გერმანიაში, გადასახადებს მხოლოდ გერმანიაში მიღებული შემოსავლიდან
იხდიან.

გადახდის

გადასახადი

1891

წყაროსთან
წლიდან

დასაკავებელი,

მოქმედებს

ანუ

საშემოსავლო

გერმანიაში.[24]

გერმანიის

საგადასახადო სისტემის ისტორიაში, ყველაზე უცნაური გადასახადი
უკავშირდება

უდიდეს

ბრანდენბურგელს,

რომელიც

კურფიურსტს,
გერმანიაში

ფრიდრიხ
მე-17

საუკუნის

პირველს
ბოლოს

საქმიანობდა, სწორედ მის სახელს უკავშირდება გადასახადები პარიკის
ტარებაზე. [25] პარიკები, ინიშნებოდა იმის მიხედვით იყო თუ არა მათზე
გადასახადი გადახდილი, შესაბამისად რომელ პარიკზეც არ იყო მსგავსი
ნიშანი, ექვემდებარებოდა. ხშირი იყო პარიკებზე ყალბი მარკების დასმაც
გადასახადების გადახდის თავიდან არიდების მიზნით.
გერმანია ცნობილია, შემოსავლების გადანაწილების ვერტიკალური და
ჰორიზონტალური პრინციპებით. შემოსავლიანი ერთეულები ეხმარებიან
ნაკლებად შემოსვლიან ერთეულბს. აღნიშნული სისტემა საგადასახადო
შემოსავლების იმგვარად გადანაწილებას უწყობს ხელს, რომ ფინანსურად არ
იყოს მკვეთრი სხვაობა საზოგადეობრივ ფენებს შორის.
საშემოსავლო
დამატებული

გადასახადის

ღირებულების

დაწესებამდე

გადასახადი.

გერმანიაში

მსგავსად

შემოიღეს

საქართველოსი,

გერმანიაშიც მთელი საგადასახადო შემოსავლის 1/3 სწორედ დღგ-ს უკავია.
[26] დღგ არის ყველაზე არაპოპულარული გადასახადი, რომელიც ყველაზე
დიდ ტვირთათ აწვება გადასახადის გადამხდელზე, რადგან თითქმის ყველა
საქონელი და მომსახურება შეიცავს დღგ-ს და საბოლოო მომხმარებელს
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საკმაოდ უძვირდება საქონელი/მომსახურება.
სისტემა

რეგიონთა

მთლიანობის

გერმანიის საგადასახადო

პრინციპებს

ეყრდნობა,

რომელმაც

განვითარების საინტერესო საგადასახადო გზა გაიარა.
ამ ქვეყანაში, ტრადიციაა დიდი სოციალური პასუხისმგებლობა
გადასახადების

მიმართ.

პასუხისმგებლობით

ებყრობა

გერმანიის

მოქალაქე

გადასახადების

გამორჩეული

გადახდის

პროცესს.

გერმანული საგადასახადო სისტემა ბევრ სპეციფიკასაც შეიცავს, მაგალითად:
მიწის გადასახადი გადაიხდება ერთნაირად იმის მიუხედვად რა ფუნქციურ
დანიშნულებას ერგება აღნიშნული მიწის ნაკვეთი. გადასახადის დიაპაზონი
0.25 დან 0.5% პროცენტამდეა მისი საბაზრო ღირებულებიდან გამომდინარე.
ისევე როგორც საქართველოში, გერმანიაშიც საგადასახადო სტრუქტურები
ექვემდებარება ფინანსთა სამინისტროს. [27]
გერმანიაში, ძალიან შემცირებულია თანამშრომელთა რაოდენობა
რომლებიც საგადასახადო სტრუქტურებში არიან დასაქმებული. საშუალოდ
ათას ხუთას გადამხდელზე ერთი საგადასახადო ინსპექტორი მოდის.
გერმანიაში

იურიდიული

პირები,

კომპანიები

სხვა

ტიპის

გადასახადებითაც იბეგრებიან. მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ თუ
კორპორაციის მფლობელი ერთზე მეტი სუბიექტია, მაშინ აღნიშნული
კომპანიისთვის მოგების გადასახადის განაკვეთი 30% შეადენს. ხოლო თუ
კომპანიას მხოლოდ ერთი დამფუძნებელი ყავს მაშინ ამ კომპანიისთვის
მოგების გადასახადი 45% მდე გაიზრდება.
გერმანული

საგადასახადო

სისტემა

რომლებიც შინაურ ცხოველებს უკავშირდება,

ცნობილი

გადასახადებით

მაგალითად ერთ შინაურ

ცხოველზე წელიწადში 100 - 150 ევროს გადახდა უწევს მის პატრონს, ხოლო
ყოველი მომდევნოსთვის 200 - 300 ევროს, განსხვავებულია დაბეგვრის თანხა
ძაღლის ჯიშების მიხედვითაც, მაგალითად მებრძოლ ძაღლებზე წლიური
თანხა 615 ევროს შეადგენს [28]
საგადასახადო მონიტორინგის კუთხით, იშვიათად გადიან შემოწმებას
მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე სუბიექტები, რადგან როგორც ზემოთ
ავღნიშნეთ საგადასახადო ორგანოებს შეზღუდული რესურსი აქვთ და
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ძირითად

საშუალო

და

დიდი

ბიზნესის

შემოწმებაზე

არიან

კონცენტრირებულნი.
საინტერესოა საგადასახადო შემოწმების სტატისტიკა გერმანიაში.
მთელი წლის განმავლობაში, საგადასახადო ინსპექციის მიერ მოწმდება
კომპანიების 2%, საშუალო კომპანიების 8% ხოლო დიდი კორპორაციების
20%.
გადასახადები

გერმანიაში,

ძირითადად

სამ

ნაწაილად

იყოფა:

გადასახადი შემოსავლიდან ან ქონებიდან, გადასახადი მოხმარებიდან და
გადასახადები

კომერციული

გარიგებებიდან.

უნდა

აღინიშნოს,

რომ

თითქმის ყველა გერმანელი იხდის ამ სამი ტიპიდან მრავალ გადასახადს,
მაგალითად ხელფასის მიღებისას იხდის გადახდის წყაროსთან დასაკავებელ
გადასახადს, მოგების მიღებისას, მოგების გადასახადს, ნივთის შეძენისას
დამატებული ღირებულების გადასახადს, ხოლო ქონების შეძენისას ქონების
გადასახადს.
საგადასახადო სისტემის საძირკველი მისი პრინციპებია, რომელიც
დროსთან ერთად ჩამოყალიბდა რეფორმირდა და რომელზეც დგას
თანამედროვე გერმანიის საგადასახადო სისტემა. აღნიშნული პინციპებია:
დაბალი საგადასახადო განაკვეთები და საზოგადოებაში შემოსავლების
სამართლიანი

გადანაწილება.

სწორედ

ამ

პრინციპებიის

წყალობით

გერმანიაში დაძლეულია სოციალური უთანასწორობა და ამასთან ეკონომიკა
არის გამორჩეულად ძლიერი.
ასევე საინტერესეოა გერმანული მიდგომა ოჯახების დაბეგვრის
კუთხით. მაგალითად: დაოჯახებული ან მრავალშვილიანი ოჯახები იხდიან
უფრო ნაკლებს ვიდრე მარტოხელები და ოჯახები რომელთაც შვილი არ
ყავთ.
საგადასახადო სისტემის უახლესი დიდი რეფორმა მე-20 საუკუნის
მიწურულს განხორციელდა. რეფორმის მთავარი არსი

საგადასახადო

განაკვეთების შემცირება იყო. 1990 წლიანი რეფორმის გაგრძელებად
შეგვიძლია ჩავთვალოთ 2010 წლიდან დაწყებული განაკვეთების შემცირების
ბოლო ეტაპიც. რეფორმის ბოლო ტალღით, ყველა იმ ოჯახს სადაც
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არასრულწლოვანი ბავშვი იყო განაკვეთები კიდევ შეუმცირდათ. გარკვეული
შეღავათი

შეეხო

დაბალშემოსავლიან

მეწარმეებს

და

პირებს

ვინც

მემკვიდრეობით იღებს ქონებას. ამ რეფორმის შედეგად 2011 წელს თითქმის
ცხრა მილიარდი ევროთი ნაკლები გადაიხადეს პირებმა ვისაც შეეხო
რეფორმა.
1992 წლიდან დადგენილია ის თანხობრივი ზღვარიც (30 ათასი მარკა),
რომელიც საგადასახადო ორგანოს მხრიდან შესწავლას არ ექვემდებარება.
ასევე დადგენილია, ისიც რომ სხვადასხვა სახის „კანონიერი“ საშუალება
გადასახადისგან

თავის

არიდების

შესახებ,

გერმანიის

ყოველწლიურად ათ მილიონ მარკამდე აზარალებს.

ბიუჯეტს

რა თქმა უნდა

საგადასახადო კოდექსის გარდა, გადასახადებიდან თავის არიდებას და სხვა
კანონდარღვევებს სისხლის სამართლიც არეგულირებს. ყველა იმ დარღვევას
რაზეც საგადასახადო კოდექსი რეაგირებს, ასევე რეაგირებს სისხლის
სამართლის კოდექსიც, თუმცა არებითი სხვაობა იმ თანხაშია ანუ იმ ზიანში
რაც გადასახადის გადამხდელის უკანანო ქმედებამ მიაყენა ფედერალურ
ბიუჯეტს, თუ კონკრეტული თანხისზემოთ მიადგა ბიუჯეტს ზიანი
შესაძლოა

საგადასახადო

კოდექსიდან

აღნიშნული

დარღვევა

გადამისამართდეს სისხლის სამართლის კანონდმებლობაში.
ზოგიერთი ექსპერტის აზრით, ევრიპული თანხის დიდი ნაწილი
მოთავსებულია ისეთ „საგადასახადო სამოთხეში“ როგორებიცაა: შვეიცარია,
ლუქსემბურგი, ლიხტენშტეინი. ექსპერტთა აზრით, იმის გამო რომ ხშირად
გერმანელი გადასახადის გადამხდელები ამ ადგილებში ამისამართებენ
თავიან თანხებს, ეკონომიკა გერმანიაში წელიწადში ორას მილიარდ ევროს
კარგავს. გერმანიაში ასევე მოქმედებს საეკლესიო გადასახადი, რომელიც
ნებაყოფლობითია

და სხვადასხვა ეკლესიის შემოსავლის ძირითადი

წყაროა.აღნიშნული გადასახადი არ არის საყოველთაო და მხოლოდ
კონკრეტული

ეკლესიის

მრევლი

იხდის.

ამ

გადასახადისგან

ათავისუფლებენ ბავშვებსსა და მოხუცებს, ასევე შეჭირვებულ ოჯახებს.
დღგ-ს შემდეგ ერთ-ერთი ყველა არაპოპულარული გადასახადი
საავტომობილო

გადასახადია.

ამ

გადასახადით

გამოწვეული
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უკმაყოფილების მთავარი მიზეზი არის სტატისტიკური ინფორმაცია,
რომელის

მიხედვითაც

გერმანელი

გადასახადის

გადამხდელი

ამ

გადასახადის სახით იხდის ორჯერ მეტს ვიდრე გერმანიის ფედერალური
მთავრობა ხარჯავს გზების რეაბილიტაციაზე, მაგისტრალების ქსელების
რეკონსტრუქციასა და ხიდების მშენებლობაზე. შესასაბამისად თანხის
ნაწილი ხმარდება სხვა მიზნობრიობებს. [29]
საგადასახადო

პოლიციას

გერმანიაში

ეძახიან

„შტოიფას“,

საგადასახადო პოლიცია 20-ე საუკუნის დასაწყისში შეიქმნა და როგორც უკვე
ვახსენეთ ექვემდებარება ფინანსთა სამინისტროს. ყოველ ფედერალურ
მონაკვეთს თავსი საგადასახადო პოლიცია ყავს. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც,
რომ ადგილობრივი მოსახლეობა გაცილებით მაღალი განაკვეთებით
იბეგრება ვიდრე ემიგრანტები, რომლებმაც მოგვიანებით მიიღეს ქვეყნის
მოაქალაქეობა, ამ ფაქტის მთავარი განმაპირობებელი შემოსავლებს შორის
დიდი

სხვაობაა.

ადგილობრივების

გადახდის

წყაროსთან

დაქვემდებარებული გადასახადი ორჯერ, ხოლო ქონების გადასახადი
ოთხჯერ მეტია ვიდრე ემიგრანტის. საგადასახადო სისტემა, მცირე და
საშუალო ბიზნესისთვის ლიბერალური და რბილია. ამის დასტურია ის
შეღავათები რასაც კანონი აძლევს მსგავს სუბიექტებს, ეს იქნება დაბალი
განაკვეთი თუ გადახდილი თანხის უკან დაბრუნება გარკვეული დაშვებების
შესრულებისას.
მე-20 საუკუნის გერმანული რეფორმა იმითაც არის მნიშვნელოვანი,
რომ

ამ

რეფორმით

დასრულდა

მრავალსაუკუნოვანი

პრაქტიკა

და

ფედერალური მიწების საგადასახადო „ავტონომია“ დასრულდა სწორედ ამ
პროცესში ჩამოყალიბდა ერთიანი სისტემა მიწასთან, როგორც დაბეგვრის
საგანთან დაკავშირებით.
მიუხედვად
უზრუნველყო

იმისა,

რომ

სოციალური

გერმანულმა

საგადასახადო

სისტემამ

უთანასწორებოს

დამარცხება,

არსებობს

გარკვეული სოციალური კლასები, რომელიც საბოლოოდ საგადასახადო
განაკვეთშიც კარგად იკითხება. საშემოსავლო გადასახადის თითქმის
ნახევარს მაღალსემოსავლიანი მოქალაქეების 10% იხდის. ასევე აღსანიშნავია
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შეღავათი, რომელის მიხედვითაც კალენდარულ წელში მიღებული თითქმის
რვა ათასი ევრო საშემოსავლო გადასახადით არ იბეგრება. აგრესული
დაბეგვრის შკალაც ხშირია ამ ქვეყნის საგადასახადო სისტემისთვის,
ყველაზე დიდი დიაპაზონით კი საშემოსავლო გადასახადი გამოირჩევა,
შესაბამისად დიდი შემოსავლის მიმღები არამარტო უფრო მეტს იხდის
არამედ უფრო მეტი განაკვეთით იხდის.
საშემოსავლო გადასახადის ყველაზე დაბალი განაკვეთი თითქმის 14%ია. შემდეგ იზრდება განაკვეთი შემოსავლების მიხედვით, მაღალი ზღვარი
კი წელიწადში 55000.00 ევროა, როდესაც გაკავეთი 42% მდე ადის. (იხ.
გრაფიკი N 3). ბოლო ზღვარი კი წლიური ორას ორმოცდაათი ათასი ევროა
კალენდარულ წელიწადში რა დროსაც დაბეგვრის განაკვეთი 45%-ს აღწევს,
საშემოსავლო გადასახადის აღნიშნულ სეგმენტზე დაბეგვრას მდიდრების
გადასახადსაც ეძახიან.[30]

გრაფიკი N 3 საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთები, გერმანიაში, ზვრული
შემოსავლების მიხედვით.
წყარო: https://www.imacc.de/einkommensteuersatz-steuersatz-berechnen-deutsch
land/
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თუმცა თუ დეტაურად გავარჩევთ და პრაქტიკულ მაგალითებს
მივყვებით აღმოაჩნდათ, რომ რეალურად გადასახადი გაცილებით ნაკლებია,
რადგან ამ თანხებს აკლდება დაუბეგრავი მინიმუმი და სხვადასხვა
გამოქვითვა, რომელიც გერმანული საგადასახადო კანონმებლობით არის
განსაზღვრული.
ევროსაპჭოში

შემავალი

ქვეყნებიდან

გერმანია

საგადასახადო

განაკვეთების სიდიდით შუაშია, და ბალტისიისპირა ქვეყნებისა და
სკანდინავიის ქვეყნებ შორისაა წარმოდგენილი.
შესაბამისად არ არის გონივრული საგადასახადო ტვირთის განსაზღვრა
მხოლოდ დაბეგვრის განაკვეთებით. ისევე როგორც ბევრ სხვა ქვყანაში აქაც
ხშირად იყენებენ „კანონიერ“ საშუალებებს გადასახადების შესამცირებლად.
ამის გარდა არსებობს კანონში პირდაპირი ჩანაწერები შემოსავლიდან
გარკვეული ხარჯების გამოქვითვებზე, რაც ბევრი გერმანელისთის შვებაა. ამ
ტიპის გამოქვითვებს მიეკუთვნება ოჯახის ავადმყოფი წევრის მოვლისთვის
გაწეული ხარჯები.
გადასახადის შემცირება კიდევ მრავალი გზით არის შესაძლებელი,
კანონით გაწერილია ზოგიერთი განსაკუთრებული დანახარჯი, რომელიც
საერთოდ არ იბეგრება და ამოღებულია დაბეგვრას დაქვემდებარებული
სიმრავლიდან, მაგალითად: პროფესიულ განათლებაზე დახარჯული თანხის
შესაბამისი გადასახადი დაბრუნებას ექვდემებარება, გადასახადი ასევე
ბრუნედება საგანმანათლებლო წიგნებისა და საკანცელარიო ნივთების
შეძენისას. ამ კუთხით უცნაურია შეღავათი, რომელის მიხედვითაც
რეზიუმესთვის (CV) გაწეული დანახარჯებიც არ იბეგრება.
საინტერესოა გამოქვითვა, რომელიც ეხება სახლიდან სამსახურამდე
ავტომობილით
კილომეტრზე

გადაადგილბას.
30

ცენტის

ამ

დაბრუნება

მიმართულებით
ხდება

და

ყოველ

შესაბამისად

ერთ
თუ

გადამხდელს სახლიდან სამსახურამდე 40 კილომეტრის გავლა უწევს,
ყოველდღიურად თორმეტი ევროს დაბუნება შეუძლია. [31]
საგადასახადო კანონდებლობა გერმანიაში არის მსოფლიოში ერთერთი ყველაზე კომპლექსური, და ითვალისწინებს უამრავ შემთხვევასა თუ
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გარემოებას.

აქ

შეხვდებით,

უამრავ

გამონაკლისს,

შესწორებასა

და

დაზუსტებას. კანონდებლობაში მოცემულია სპეციალური წესები შშმ
პირებისთვის, მცირე მეწარმეებისთვის, იურისტებისთვის, ბუღალტრებისა
და ჟურნალისტებისთვის, უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისთვის,
სტუდენტებისთვის და ა. შ.
გერმანიის
ექვემდებარება,

საგადასახადო
ყოველწლიურად

სამართალიც
შედის

მუდმივ

ახალი

განახლებას

შესწორებები

და

ცვლილებები. ფინანსთა სამინისტროს გარდა აღნიშნული შესწორებები
განპირობებულია, ევროპის სასამართლო პალატის გადაწყვტილებებითაც,
რომელიც ამ მიმართულებითაც გასცემს რეკომენდაციებს.
ხშირად, დამქირავებლები დასაქმებულის საშემოსავლო გადასახადს
ავანსის სახით იხდიან, კვარტალურად ამ პროცესში კი კომპანიებს ხშირად
უჩნდებათ საგადასახადო ზედმეტობები.
აუცილებელია, იმის ხაზგასმაც, რომ გერმანიაში დღგ-ს განაკვეთი
პროგრესულია დაბეგვრის საგნის პროფილიდან გამომდინარე, კერძოდ
სამრეწველო საქონელზე 19% შეადგენს, ხოლო სურსათზე 7%-ს. გერმანიაში,
მთლიანი საგადასახადო ტვირთი, მოსაკრებლებთან ერთად 50% შეადგენს.
რაც შესასაბამისად ნიშნავს, რომ საშუალოდ ნახევარი წელი ყოველი
გერმანელი მუშაობს სახელმწიფოსთვის, ხოლო მეორე ნახავერი პირადი
მიზნებისთვის. თუმცა ხაზგასასმელია, რომ გერმანიაში ცხოვრების დონე
საკმაოდ მაღალია და ჯერჯერობით საგადასახადო რეფორმას, არანაირი
მნიშვნელოვანი უკმაყოფილება არ გამოუწვევია ევროპის ზოგიერთი
ქვეყნისგან განსხვავებით. ამ ჰარმონიის მთავარი „გასაღები“ კი როგორც
კვლევიდან გამოჩნდა, არის ის ინდივიდუალური მიდგომა რითიც
გერმანული საგადასახადო სისტემა გამოირჩევა. თავისთავად ეს მიდგომა,
კი მრავალსაუკუნოვანი კვლევისა და ძიების მონაპოვარია, როგორც ამბობენ
ყველაზე

მეტი

საგადასახადო

ლიტერატურა

სწორედ

გერმანიაშია

გამოცემული.
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თავი III. საქართველოს საგადასახადო სისტემის ზოგიერთი გამოწვევა
ევროკავშირთან გაფორმებული ასოცირების ხელშეკრულებასთან
მიმართებაში
3.1
მოგების

მოგების გადასახადის რეფორმა საქართველოში
გადასახადის

რეფორმამ

საქართველოში,

ზოგიერთ

შემთხვევებში გამოიწვია ტვირთის გაზრდა გადასახადის გადამხდელთა ამა
თუ იმ წრისათვის, მაგალითად: ვისაც რეფორმამდე დარჩათ გამოუყენებლი
ზარალი, ეს ფაქტი კი ვფიქრობ შეიძლება წინააღმდეგობაში მოდიოდეს
საქართველოს კონსტიტუციის 94-ე მუხლთან, რომლის მიხედვითაც
საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილება, არ უნდა ზრდიდეს
გადასახადების

გადამხდელის

საგადასახადო

ტვირთს,

შესაბამისად

გადასახადის გადამხდელებმა რომლებმაც, რეფორმამდე, არ აირჩიეს 100 %იანი გამოქვითვის უფლება ან არ აირჩიეს დაჩქარებული ცვეთის მეთოდი,
დაეკარგათ აკუმულირებული ცვეთის ხარჯი, რომელიც არსებით კავშირში
იყო გადასახადელი ვალდებულების თანხობრივ ფორმირებასთან.
საქართველოს საგადასახადო რეფორმა მოგების გადასახადის ნაწილში,
დიდწილად მოგების გადასახადის ესტონურ მოდელს ემყარება, თუმცა
მსგავსებასთან ერთად არის სხვაობებიც. შესაბამისად აუცილებელია
მიმოვიხილოთ

ესტონური

გამოცდილება.

ესტონეთმა

ძირეული

რეფორმების განხორციელება მე-20 საუკუნის ოთხმოცდაათიანი წლების შუა
პერიოდიდან დაიწყო. იმ ეტაპზე ესტონეთმა შეამცირა დიფერენცირებული
გადასახადების წილი, და ფიქსირებული განაკვეთი დააწესა. აღნიშნული
ცვლილება

ძირითადად

შეეხო

გადახდის

წყაროსთან

დაკავებულ

გადასახადს. ე.წ. „ესტონური მოდელი“ კი სათავეს 1999-2000 წლებიდან
იღებს. უნდა აღინიშნოს რომ ეს მოდელი მსოფლიოში უნიკალურია რადგან
მას მანამდე სხვა ანალოგი არ ქონია.
რეფორმის მთავარი აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ სამეწარმეო
სუბიექტები, კერძოდ კი იურიდიული პირები, კომპანიები, კორპორაციები,
მოგების გადასახადს გადაიხდიან არა მოგების დადგომისას არამედ მოგების
დივიდენდად გაცემის დროს, ხოლო დაბეგვრის ობიექტი არის არა
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კომპანიის მთელი მოგება არამედ მხოლოდ ის ნაწილი რაც დივიდენდით
გაიცემა. [32]
აღნიშნულმა

რეფორმამ,

რევოლუციურად

გარდაქმნა

მოგების

გადასახადის არსი და სპეციფიკა, ამ პროცესიდან გამომდინარე გაქრა
თითქმის ყველა საგადასახადო შეღავათი, რომელიც მოგების გადასახადთან
იყო დაკავშირებული. კანონიდან ამოიღეს ყველა ჩანაწერი, რომელიც
კომპანიებს ავალდებულებდა საგადასახადო ამორტიზაციის აღღიცხვასა და
მისი გაქვითვის წესებს. „ესტონური მოდელი“ საერთოდ აღარ გახდა საჭირო
ამორტიზაციის გათვალისწინება საგადასახადო მიმართულებით. რეფორმის
წარმატებულობა იმაშიც მდგომარეობს, რომ ესტონეთი მთელს ევროპაში
ერთ-ერთი ლიდერია საგადასახადო ადმინისტრირების მიმართულებით.
რეფორმის ღირსებაა ისიც, რომ გადასახადებისგან თავის არიდების შესახებ
კანონები ნაკლებ აქტუალური გახდა, რაც გამოწვეული იყო ახალი მოგების
გადასახადის თვისებით - ნაკლებად „დაინტერესდეს“ გამოქვითებით.
თავისთავად, გამოქვითვების მცნება დარჩა კანონში, და პროცესშიც საჭიროა
კანონის

მიხედვით

ხარჯების

კლასიფიცირება

და

მათი

აღიარების

საფუძვლის შექმნა, თუმცა რადგან მოგება ძალიან დაემსგავსა გადახდის
წყაროსთან

დასაკავებელ

გადასახადს,

კომპანიები

აღარ

მიმართავენ

გარკვეულ მანიპულაციებს ხარჯების გასაზრდელად, ისინი ხომ მაინც
იქიდან გადაიხდიან რასაც გაიტანენ და არა კომპანიის ჯამური მოგებიდან.
აღსაღნიშნია, რომ საერთაშორისო ოპერაციების რეგულირება „OECD”-ის
წესების ადეკვატურია. ერთი მხრივ, „ესტონური მოდელით“ შერბილდა
დაბეგვრის წესები

კომპანიებისადმი, თუმცა მეორე მხრივ საკმაოდ

გამკაცრდა რეგულაციები გადასახადების თავიდან არიდების, დამალვის
მიმართულებით.
მოგების

გადასახადის

გამოცდილების

რეფორმის

გაზიარება

კუთხით,

გულისხმობს,

რომ

ე.წ.

ესტონური

გადასახადისაგან

თავისუფლდება მოგების ის ნაწილი, რომელსაც საწარმო უკან ჩააბრუნებს
ეკონომიკაში

ან

გამოიყენებს

სხვადასხვა

საჭიროებისათვის

ანუ

განახორციელებს რეინვესტირებას, ხოლო დარჩენილი მოგება, რომელსაც
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გაანაწილებს საწარმო კვლავ დაიბეგრება. ამავე რეფორმის მიხედვით
დივიდენდებიდან და პროცენტიდან მიღებული შემოსავალი კვლავ 5%-ით
დაიბეგრება. თუმცა ამასთან ერთად ოდნავ რთულდება გადასახადის
გადახდის მექანიზმი და საანგარიშო პერიოდი, მოგების გადასახადის
მიზნებისთვის, ხდება 1 თვე. მოგების გადასახადის გაუქმების ან მისი
რეფორმირებით

ესტონური

მოდელის

მსგავსად,

ძირითად

მიზანს

წარმოადგენს ეკონომიკის სტიმულირება - მიმზიდველი გამხდარიყო
ეკონომიკური

გარემო

როგორც

შიდა,

ისე

უცხოური

რესურსების

მობილიზების კუთხით. მოგების გადასახადის რეფორმამ ეკონომიკაზე
შესაძლოა შემდეგნაირად იმოქმედოს: არსებულ საწარმოებში გაჩნდეს
სტიმული,

წარმოების

რეინვესტირება.

გაფართოების

ასევე

მიზნით

შესაძლებელია

და

ამგვარმა

განხორციელდეს
საგადასახადო

ლიბერალიზაციამ მიმზიდველი გახადოს ეკონომიკური გარემო უცხოური
ინვესტორებისთვის.
ინვესტიციების

თუმცა

ნაკადების

აქვე

უნდა

ზრდა

სხვა

აღინიშნოს,
ბევრ

რომ

უცხოური

ფაქტორზეც

არის

დამოკიდებული,
ესტონეთში რეფორმის განხორციელებიდან მე-3 და მე-4 წელს
მნიშვნელოვნად

გაიზარდა

რეინვესტირებული

შემოსავლები,

განსაკუთრებით პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებში. შესაბამისად მიიჩნევა,
რომ

მოგების

გადასახადის

რეფორმამ

შესაძლებელია

გაზარდოს

ეკონომიკაში შიდა ინვესტიციების მოცულობა და შესაბამისად წაახალისოს
ეკონომიკური აქტივობა გრძელვადიან პერიოდში. უარყოფითი ეფექტი, რაც
მოგების გადასახადის რეფორმას ახლავს თან, ესაა ძირითადად საბიუჯეტო
შემოსავლების შემცირება მოკლე და საშუალოვადიან პერიოდში.
2000 წელს 1999 წელთან შედარებით ესტონეთის ნაერთი ბიუჯეტის
მოგების გადასახადი 1 638.8 მლნ კრონიდან 854.5 კრონამდე (48%-ით)
შემცირდა, ხოლო 2001 წელს 748.3 კრონა შეადგინა. ხოლო რეფორმის მეოთხე
წელს მოგების გადასახადი მნიშვნელოვნად გაიზარდა და 2004 წელს 2 522
კრონა იყო. 2000 წელს მოგების გადასახადის წილი 1999 წელთან შედარებით
მშპ-ის 2%-დან 0.92%-მდე შემცირდა, ხოლო 2004 წელს ამ მაჩვენებელმა
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1.78% შეადგინა. 1999 წელს ესტონეთის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები
284 მილიონ ევროს შეადგენდა. 2000 წელს კი მან 424 მილიონ ევროს მიაღწია,
ხოლო 2004 წლისათვის 3-ჯერ გაიზარდა და 838 მილიონი ევრო გახდა.[33]
რაც შეეხება მთლიან ინვესტიციებსა და ეკონომიკურ ზრდას, 1999 წლიდან
ორივე მაჩვენებელში აღმავლობის ტენდენცია შეინიშნებოდა. (იხ. გრაფიკი
N4)

გრაფიკი N 4 მოგების გადასახადის წილი საგადასახადო შემოსავლებში,
ესტონეთის მაგალითზე 1999 -2014.
წყარო: http://georgiatoday.ge/news/2907/Estonia-Inspiring-Georgian-Reformers

გაიზარდა როგორც ინვესტიციების წილი მშპ-ში, ისე მშპ-ს ზრდის
ტემპიც და რეფორმამდელი პერიოდის საშუალოსთან შედარებით თითქმის
გაორმაგდა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ინვესტიციების მოცულობის
დონეს და ეკონომიკური ზრდას სხვა მრავალი ფაქტორი განაპირობებს და
ძნელია მხოლოდ საგადასახადო რეფორმის შედეგად იქნას მიჩნეული მათი
ზრდის ტემპების დაჩქარება.[34, 6] ზემოაღნიშნულ შედეგებთან მიმართებით, საყურადღებოა, რომ მსგავსი რეფორმების პოზიტიურ შედეგებად
მიიჩნევა ინვესტიციების სტიმულირება, საგადასახადო შემოსავლების
შემცირების პარალელურად ნაკლებ ეფექტიანი საბიუჯეტო დანახარჯების
შემცირება, კაპიტალისა და პროდუქტიულობის ზრდა და საბოლოო ჯამში
გრძელვადიანი ეკონომიკური ზრდის სტიმულირება. თუმცა, გამოიყოფა
რამდენიმე

ყურადსაღები

საკითხი.

კერძოდ,

ცალკეული

კვლევების

მიხედვით, თუ საგადასახადო შემოსავლების შევსება მოგების გადასახადის
ნაცვლად შრომის დაბეგვრაზე ან დამატებული ღირებულების გადასახადზე
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გადაინაცვლებს, შესაძლებელია საგადასახადო სისტემის პროგრესულობა
შემცირდეს

და

ეკონომიკაში

შემოსავლების

გადანაწილებასთან

დაკავშირებული გამოწვევები წამოიჭრას.[35, 18] გარდა ზემო აღნიშნულისა,
პირდაპირ

უცხოურ

საგადასახადო

ინვესტიციებთან

სტიმულებზე

მეტად

მიმართებით

მსგავსი

მნიშვნელოვანი

ტიპის

მოწესრიგებული

ინსტიტუციური გარემო, მმართველობის გარემო, შრომის ღირებულება,
ზოგადი

ბიზნეს

თვალსაზრისით

კლიმატი
კვლევები

და

სხვა

მიუთითებს,

ფაქტორებია.
რომ

ეკონომიკური

ესტონური

ტიპის

საგადასახადო რეფორმას შესაძლოა ჰქონდეს პოზიტიური ზეგავლენა
ეკონომიკის კაპიტალის მარაგზე, გამოშვებასა და მოხმარებაზე, თუმცა
გავლენის მასშტაბი

დამოკიდებულია

ისეთ ცვლადებზე

როგორიცაა

დროთაშორისი მოხმარების ელასტიურობა (ანუ რამდენად მაღალია
მოხმარების ჩანაცვლებადობა დროის განსხვავებულ პერიოდებს შორის) და
ე.წ. მოუთმენელ მომხმარებელთა წილი საზოგადოებაში (რომლებიც
ნაკლებად

არიან

მიდრეკილნი

მოგების

რეინვესტირებით

გადადონ

მოხმარება მომავალში). [36]
მიუხედავად

დადგენილი

პოზიტიური

ეფექტებისა,

არსებობს

გარკვეული რისკის მატარებელი სფეროები. კერძოდ: 1. ინვესტირების
მაღალმა დონემ შესაძლოა მოხმარების დროებითი ვარდნა გამოიწვიოს, რაც
განსაკუთრებით
მსოფლიო

საყურადღებოა

ბაზრებზე

ისეთი

ნაკლებად

ქვეყნებისათვის,

ინტეგრირებულნი

რომლებიც
არიან

და

რეინვესტირებას ძირითადად შიდა წყაროებიდან განახორციელებენ; 2.
პოლიტიკა

მოკლებულია,

ზეგავლენა

იქონიოს

ინვესტირების

სტრუქტურაზე, რამდენადაც ყველა ტიპის რეინვესტირებული მოგება
თანაბრად თავისუფლდება გადასახადისაგან.
მოგების გადასახადის რეფორმიდან სამ წელზე
შეგვიძლია

გარკვეული

შეფასებების

მეტია გასული და

გაკეთება,

რეფორმის

წარმატებულობასთან და მთავარ რისკთან ბიუჯეტში საგადასახადო
შემოსავლების შემცირებასთან დაკავშირებით. 2017 წლამდე, როდესაც
რეფორმა

ნელ-ნელა

იწყებდა

პრაქტიკაში

განხორციელებას,

დარგის
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სპეციალისტებმა შეიმუშავეს „წონასწორობის მოდელი ნეოკლასიკური
ეკონომიკური ზრდის შესახებ“. აღნიშნული ანალიზის მიხედვით რეფორმას
ექნებოდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი შედეგი. მაგალითად:
1.

საშუალოდ 1.5 წელში, მშპ უნდა გაიზრდება 1.45%-ით;

2.

გაიზრდება სამთავრობო ბიუჯეტის წლიური დეფიციტი

საშუალოდ 3%-ით. ამ დეფიციტის აღმოსაფხვრელად კი საკმარისი იქნება
გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის 1%- ით გაზრდა და დღგ-ს
1.25 %-ით მატება.
3.

შედეგი, საშუალოდ 1.5 წელში უნდა გახდება ხელშესახები.

4.

ჯამური კერძო მოხმარება გაიზრდება დაახლოებით 0.86 %-ით

საშუალოდ 1.5 წლის განმავლობაში;
5.

აღნიშნულ რეფორმას შეუძლია ინვესტირების წახალისება.

საფონდო კაპიტალის ზრდა 1.5 წელიწადშია ნავარაუდები 3,32 %-ით. და რაც
მთავარია,

ინვესტიციების

მიმართულებით,

გაიზრდება

წმინდა

ინვესტიციების წილი. გადასახადის გადამხდელები მეტ რეინვესტირებას
გაწევენ ვიდრე აქამდე;
კლევის პროცესში გათვალისწინებულია დაშვება, რომ აუცილებელია
კერძო

საკუთრების

დაცულობის

მაღალი

დონე,

რადგან

რისკების

შეფასებისთვის ამ პირობის დაცვა მნიშვნელოვანია.
აუცილებელია

იმ

ფაქტის

ხაზგასმაც,

რომ

საქართველოსა

და

ესტონეთის მოგების გადასახადის რეფორმის შედარებისას გამოვლინდა,
რომ ესტონური მზაობა რეფორმებისადმი და ჩვენი ქვეყნის მიმდინარე
რეალობა დიდი განსხვავებაში იყო, და ესტონეთი ჩამორჩებოდა ამ
მიმართულებით.
უნდა აღინიშნოს ფაქტი, რომ ვერც ერთი რეფორმა ვერ იქნება
წარმატებული და ეფექტური, თუ თვითონ ქვეყანა ვერ შეთანმდება რომ იყოს
კანონის უზენაესობა, მინიმალური ბიუროკრატია, დაბალი კორუფციის
დონე, კერძო საკუთრების უფლების განუხრელი დაცვა და რაც მთავარია ეს
საყოველთაო შეთანხმება უნდა აისახოს ქვეყნის ყოველდღიურობაში ყველა
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მიმართულებით, სწორედ ამ წინაპირობების თანხვედრამ შექმნა პროცესში
ესტონური „ეკონომიკური სასწაული“.
საქართველოში
შეღევათიანი

მოგების

დაბეგვრის

გადასახადის

მქონე

გამოწვევაა

სუბიექტებმა

ისიც,

შედარებით

რომ

დაკარგეს

აქტუალობა, რადგან გარკვეულწილად არათანაბარ სიტუაციაში დადგენენ
იმ საწარმოებთან რომელიც მოგების გადასახადის ესტონურ მოდელზე
გადავიდნენ. ამის მთავარი გამომწვევი მიზეზი არის დასაბეგრი ოპერაციის
გაჩენა იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად: ესტონურ მოდელზე გადასულ
საწარმოს საქმიანი კავშირი ექნება მიკრო მეწარმედ რეგისტრირებულ
გადასახადის

გადამხდელთან.

[37]

ასევე,

ბიზნეს

სუბიექტებისთვის

უჩვეულია მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარარიება, რა თქმა
უნდა ერთი შეხედვით დასაბეგრი თანხა გამარტივდა და ერგება ფორმულას
„რასაც გასცემ იმას დაბეგრავ“, თუმცა პრაქტიკაში ყველაფერი გაცილებით
კომპლექსურია.
გაზრდილია

მოგების

გადასახადით

დასაბეგრი

ოპერაციების

ჩამონათვალი, დიდ საწარმოებს უფრო მეტი რესურსი ეხარჯებათ იმის
გარკვევაში, თვის განმავლობაში მათ მიერ განხორციელებული ოპერაცია
შემთხვევით მოგებით დასაბეგრი ოპერაცია ხომ არ არის. მოგეხსენებათ,
საქართველო ძირითადად იმპორტიორი კომპანიაა, რაც თავისთავად
გულისხმობს,

რომ

კომპანიებს

ხშირად

ყავთ

არარეზიდენტი

მომწოდებელები, ამ ცვლილებებით კი, თუ კომპანია თანხას გადაურიცხავს
მომწოდებელს რომელიც ოფშორშია რეგისტრირებული, მიუხედავად იმისა,
საქონლის შეძენისთვის რიცხავს თუ მომსახურების ანაზღაურებისთვის
აღნიშნული ოპერაცია მოგების გადასახადით დაიბეგრება, თუ გადარიცხვის
თვეშივე ვერ მოხდა საქონლის მოწოდება. ხოლო მომდევნო თვეებში
როდესაც საქონელი მოწოდებული იქნება ხდება გადახდილი მოგების
გადასახადის

„დაბრუნება“

და

კომპანიის

საგადასახადო

ბარათზე

„ზედმეტობად“ აისახება. რეფორმის აღნიშნული კომპონენტები კომპანიების
ფულადი

სახსრების

დროებით

გაყინვას

იწვევენ

სახელმწიფოს

სასარგებლოდ და ასევე ზრდიან კომპანიის დანახარჯებს სააღრიცხვო
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სისტემის კიდევ უფრო გამართული ფუნქციონირებისთვის, რადგან თვის
ჭრილშია ვალდებული კომპანია ყველა საბუღალტრო ჩანაწერი ზუსტად
გაიაროს და განსაზვროს რომელია დაბეგვრის ობიექტი, დასაბეგრი
ოპერაციების სია, კი როგორც ავღნიშნეთ გაიზარდა.
გონივრული იქნება, თუ ამ მიმართულებით, ფინანსთა სამინისტრო
შეიტანს ცვლილებებს ვადებთან დაკავშირებით, და მაგალითად თვიური
მოგების დეკლარირებას გახდის კვარტალურს, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც

საწარმოდან

მოგებებით

გაიცემა

დასაბეგრი

დივიდენდი

ოპერაციების

დამფუძნებელზე.

დეკლარირებას

კი

სხვა

შეიძლება

კვარტალური ხასიათი მიეცეს. აღნიშნული ცვლილება ბიზნეს სუბიექტებს
დაუზოგავს

დროსა

მიმართულებით
გადამხდელებს

და

რესურს,

იყენებდნენ.
შეუძლიათ

რომელსაც

მოგეხსენებათ,

უკვე

ადმინისტრირების

ამ

კანონით

გადასახადის

დადეკლარირებული

ინფორმაციის

დაზუსტება თუმცა არსებობს გარკვეული არაფორმალური აზრი, რომ
დაზუსტებები საგადასახადო რევიზიების რისკს ზრდის, შესაბამისად ბევრი
კომპანია ერიდება ამ მეთოდის გამოყენებას.
იმის გასაგებად, მინიმუმ, მიმდინარე ათწლეულში თუ რა შედეგი
მოიტანა რეფორმამ, ბუნებრივია უნდა დავინტერესდეთ რეინვესტირების
ნორმით, თუ რა ტიპის ბიზნესისთვის და რამდენად ხელშესახები აღმოჩნდა
აღნიშნული რეფორმა, უნდა გავარკვიოთ წლიდან წლამდე რამდენი უნდა
იყოს რეინვესტირების ნორმა და ამის შემდეგ საჭიროა კერძო ინვესტიციის
მულტიპლიკატორის ანალიზი.
რეფორმის გამოწვევა ისიც არის, რომ სახელმწიფოსთვის ერთიანი
რეინვესტირების ნორმის დადგენა ძალიან რთულია, რადგან პროფილური
წარმოების/მომსახურების

და

მითუმეტეს

კომპანიის

ქცევა

ინდივიდუალურია და რთულად განისაზღვრება.
შესაბამისად რაოდენობრივი შეფასებებისათვის ვალდებულნი ვართ
განვსაზღვროთ რეინვესტირების ზღვრული მაჩვენებლები და მომავლის
შეფასებაში

ამ

მაჩვნებელებიდან

გამოვიდეთ.

თავისთავად

ეს
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მაჩვენებელებიც უნდა გადაიხედოს და იცვლებოდეს ქვეყნის ეკონომიკური
გარემოს შესაბამისად.
რეფორმის იმ სცენარის განვითარების შემთხვევაში, როდესაც არ
იცვლება გადასახადის განაკვეთები და ხდება მხოლოდ რეინვესტირებული
მოგების გათავისუფლება, ნებისმიერ რეინვესტირების ნორმას მოსდევს
საგადასახადო შემოსავლების შემცირება.
გაანგარიშებისას აუცილებელია იმის დაშვება, რომ ეკონომიკაში
თანხის უკან ჩაბრუნებას კარგი და ხელშესახები ეფექტი ექნება მხოლოდ
პერიოდის გასვლის შემდეგ, და რადგან საქართველოში აღნიშნული
რეფორმა 2017 წლიდან დაიწყო ეს პერიოდია 2019-2020 წლები, შეგახსენებთ
ეს

პერიოდი

ემთხვევა

სავალდებულო

საპენსიო

რეფორმას,

რისი

წყალობითაც სახელმწიფომ კომპნიებიდან დამატებით ხელფასად გაცემული
თანხების დაახლოებით 4%-ს მობილიზება მოახერხა. შესაბამისად უნდა
ვივარაუდოდ რომ საპენსიო რეფორმაც მოგების გადასახადის რეფორმის
ერთ-ერთი გამოძახილია.
რეინვესტირების ნებისმიერი დონის პირობებში მოსალოდნელია
საგადასახადო შემოსავლების შემცირება და მოდელზე დაყრდნობით
ვხედავთ, რომ მცირდება მთავრობის დანაზოგიც (საოპერაციო სალდო). ამ
შედეგების საპასუხოდ შესაძლებელია გატარდეს 2 პოლიტიკა: შემცირდეს
საბიუჯეტო ხარჯები ან გაიზარდოს საგადასახადო შემოსავლები.
საგადასახადო შემოსავლების ზრდა შესაძლებელია საგადასახადო
ადმინისტრირების გაუმჯობესებით ან საგადასახადო განაკვეთების ზრდით.
საგადასახადო

ადმინისტრირების

შედეგების

წინასწარ

განსაზღვრა

სირთულეს წარმოადგენს, ხოლო რომელიმე გადასახადის განაკვეთის
ზრდის

გავლენის

ანალიზი,

მეტნაკლებად

რეალური

გათვლების

საშუალებას იძლევა.
საქართველოს შემთხვევისათვის საგადასახადო განაკვეთების ზრდა
აკრძალულია ეკონომიკური თავისუფლების აქტით. თუმცა იმავე აქტით
საქართველოს მთავრობას უფლება აქვს, მოითხოვოს გადასახადების
დროებით გაზრდა არა უმეტეს 3 წლის ვადით. ამ შემთხვევაში რეფერენდუმი
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არ ტარდება. აღნიშნულის გათვალისწინებით შესაძლებელია დაშვებულ
იქნას სიტუაცია, როდესაც დამატებული ღირებულების გადასახადის
განაკვეთი იზრდება შემდგომი 3 წლის განმავლობაში. აღნიშნულის
გათვალისწინებით

შეიძლება

დაითვალოს

დღგ-ს

ის

ოპტიმალური

განაკვეთი, რომელიც სრულად აღმოფხვრის რეფორმით

გამოწვეულ

უარყოფით ეფექტებს.
საქართველოში მოგების გადასახადის რეფორმის ერთ-ერთი მთავარი
გამოწვევაა ახალი დაბეგვრის ობიექტების გაჩენა. მაგალითად შემოსავლების
სამსახურის მიერ გამოცემული „გაიდლაინების“ მიხედვით კომერციულ
დაწესებულებებში, სალაროში ნაღდი ფულის ნაშთის თანხობრივი ოდენობა
თუ ეჭვს გამოიწვევს, საგადასახადო ორგანოს, შეუძლია ამ კომპანიას იმაზე
2,5 ჯერ მეტი თანხა გადაახდევინოს ჯარიმებისა და საურავების სახით
ვიდრე ეს ამ რეფორმამდე მოხდებოდა.

მაგალითად, შემოსავლების

სამსახურმა გამოაქვეყნა სიტუაციური სახელმძღვანელო Nო1819 [38] რის
მიხედვითაც ახალი მოგების გადასახადის (ე.წ. ესტონური მოდელის)
დაბეგვრის რეჟიმების მიხედვით, სალაროში არსებული ნაღდი ფულის
რეალურობაში ეჭვის შეტანის შემთხვევაში, გადამხდელებს საშუალოდ
რამდენჯერმე მეტი გადასახადებისა და ჯარიმების თანხები დაერიცხებათ
ვიდრე ეს ადრე ხდებოდა. შემოსავლების სამსახურის ახალი მიდგომების
მხედვით თუ მაგალითისთვის სამსახური ჩათვლის, რომ შესამოწმებელ
პერიოდში ბუღალტრული აღრიცხვის მიხედვით არსებული სალაროს ნაშთი
100 000 ლარი კომპანიას რეალურად არ გააჩნდა სალაროში, სამსახური
დაბეგრავს მას, როგორც ძველი წესით ანუ განიხილავს თანამშრომლის
სარგებლად და დაბეგრავს საშემოსავლო გადასახადით (100000*20%*20%ით), განვიხილოთ მაგალითი რომელიც N1819 მანუალშია განხილული:
კომპანიას

2017

წლის

თებერვლისთვის

ბუღალტრული

აღრიცხვის

მონაცემების მიხედვით ჰქონდა სალაროში ფულის ნაშთი 50 000 ლარი, რაც
შემოსავლების სამსახურმა მიიჩნია არარეალურად (ჩათვალა რომ იმ
დროისთვის ეს ნაშთი სინამდვილეში არ უნდა ყოფილიყო სალაროში).
განვიხილოთ ორი ვარიანტი, როგორ ვიბეგრებოდით ესტონური მოდელის
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შემოღებამდე 2017 წლამდე და როგორ დავიბეგრებით (ამ მანუალის
მიხედვით) დღეს.
დაბეგვრა 2017 წლამდე: 2015 წელს 50 000 ლარი ჩაგვეთვალა
თანამშრომელზე გაცემულ უპროცენტო სესხად და სარგებლად სსკ-ის 101-ე
მუხლიდან გამომდინარე. კერძოდ სარგებლის თანხის დათვლა მოხდებოდა
ფინანთა მინისტრის 34-ე ბრძნებით დადგენილი სარგებლის 20%-იანი
განაკვეთის მიხედვით. საბოლოო ჯამში 2016 წელს საურავის თანხების
გარეშე დაგვერიცხებოდა სულ 3000 ლარი, (საშემოსავლო გადასახადი - 2000
ლარი; ჯარიმა - 1000 ლარი და საურავი ყოველ გადაცილებულ დღეზე 0,05%).
დაბეგვრა 2017 წლიდან: 2018 წელს როგორც შემოსავლების სამსახურის
მანუალში ვკითხულობთ დაგვერიცხება ზუსტად იგივე საშემოსავლო
გადასახადი თავისი ჯარიმა საურავით (3000 ლარი საურავის გარეშე), გარდა
ამისა ამავდროულად 100 000 ლარი ჩაგვეთვლება ფიზკური პირზე,
მაგალითად

დამფუძნებელზე,

დირექტორზე,

გაცემულ

სესხად,

რის

შედეგადაც დაგვერიცხება მოგების გადასახადი. მანუალის მიხედვით 2018
წელს დარიცხული მოგების გადასახადი და ჯარიმა იქნება 13 235 ლარი, მათ
შორის იქნება მოგების გადასახადის ძირითადი თანხა 8823 ლარი და ჯარიმა
4412 ლარი. ჯამში 16 235 ლ. გარდა ამისა, საურავი გადაუხდელი ძირითადი
გადასახადის თანხიდან ყოველ გადაცილებულ დღეზე 0,05%-ის ოდენობით.

3.2

ავანსად მიღებული თანხების დღგ-ით დაბეგვრა

ბოლო წლების ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი რეფორმა უკავშირდება
დამატებული ღირებულების გადასახადის რეფორმას, კერძოდ კი ავანსად
მიღებული თანხების დღგ-თი დაბეგვრას. აღნიშნული ცვლილება 2017
წლიდან შევიდა ძალაში. ახალი წესით, თანხის მიმღები, საავანსო თანხიდან
იღებს დღგ-ს და რიცხავს ხაზინაში, საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15
რიცხვამდე.

[39, 64] ამ პროცესში გაჩნდა საავანსო ანგარიშ-ფაქტურების

ცნება. ავანსად დაბეგვრის საოპერაციო თვეს, საავანსო თანხის მიმღები
ავსებს და უგზავნის ავანსის ანგარიშ-ფაქტურას თანხის გამცემს, ეს
უკანასკნელი კი ახორციელებს ავანსის დღგ-ს ჩათვლას.
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ავანსის დაბეგვრის კუთხითაც არსებობს გარკვეული გამონაკლისები,
მაგალითად,

თანხა

არ

დაიბეგრება

დამატებული

ღირებულების

გადასახადით, თუ გასაწევი მომსახურება ან მისაწოდებელი საქონელი
გათავისუფლებულია დღგ-ისგან. ასევე, იმისთვის რომ ავანსად მიღებული
თანხა დღგ-თი დაიბეგროს უნდა შესრულდეს ერთ-ერთი მთავარი პირობა:
ავანსის მიღებისას უნდა იყოს იდენტიფიცრებადი თუ რისთვის გაიღო ეს
თანხა გამცემმა. ასევე უნდა იყოს ცნობილი, მისაწოდებელი საქონლის ან
გასაწევი მომსახურების რაოდენობა ან მოცულობა. განსაზღვრული უნდა
იყოს საქონლის/მომსახურების ღირებულება. ანუ დაბეგვრას ექვემდებარება
მიღებული

ისეთი

თანხა,

ან

თანხის

ნაწილი,

რომელიც

თავშივე

იდენტიფიცირდება კონკრეტულად რის გამო გასცა თანხის გამცემმა და რის
გამო მიიღო თანხის მიმღებმა.
ორ კომერციული სუბიექტიდან, თუ ავანსის თანხის გამცემს, გაცემამდე
ქონდა დავალიანება თანხის მიმღების მიმართ, შესაძალოა აღნიშნული
თანხაც დაიბეგროს დღგ-თი თუ ორივე მხარე არ შეთანხმდება რომ
აღნიშნული ხმარდება წინა დავალიანების დაფარვას.
არსებობს კიდევ რამდენიმე გამონაკლისი. ზოგიერთ შემთხვევაში, იმის
მიუხედავად, რომ ავანსად გადახდილი თანხები იდენტიფიცირებადია ამის
მიუხედავად, აღნიშნული ოპერაცია არ წარმოადგენს დღგ-თი დაბეგვრის
ობიექტს, რადგან კანონის მიხედვით, მომსახურების ან საქონლის მიმღების
მიერ მიღებული საავანსო თანხა არ დაიბეგრება დამატებული ღირებულების
გადასახადით მომსახურების გაწევა ან საქონლის მიწოდება ხდება უწვეტად
და

რეგულარულად.

ცვლილებების

მიღებისთანავე,

დეტალური

განმარტებები გახადა ხელმისაწვდომი ფინანსთა სამინისტრომ, რადგან
ზუსტად

გააცნობიერეს,

გადასახადის

გადამხდელების

მკვეთრად

უარყოფითი რეაქცია და დაბნეულობა, რადგან ამ ცვლილებებით აქამდე
ცნობილ

დამატებულ

ღირებულების

გადასახადს,

რომელიც

თავისი

შინაარსით იყო მიწოდებულ საქონელზე ან გაწეულ მომსახურებაზე
გადახდილი გადასახადი შინაარსი შეუცვალეს და მეწარმეებს გაუზარდეს
დაბეგვრის

ობიექტი.

[40]

ბასს-თ

დარიცხვის

მეთოდის

მიხედვით,
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სამეურნეო

მოვლენებისა

და

ოპერაციების

მოხდენისთანავე,

მაშასადამე,

მიწოდებისთანავე.

საგადასახადო

აღიარება

საქონელი

ხდება

მათი

გაყიდულად

ითვლება

დასაბეგრი

ოპერაციის

კოდექსით

განხორციელების დროდ ითვლება საქონლის/მომსახურების მიწოდების
მომენტი, და საკომპენსაციო თანხის ნაწილის გადახდის მომენტი (ავანსი)
რაც ნიშნავს, რომ დღგ-ს გადახდის ვალდებულება დგება საქონლის ან
მომსახურების მიწოდებისთანავე ან ავანსის თანხის მიღების მომენტში. თუ
საწარმოს მიერ რეალიზებულია საქონელი, განაღდების განუსაზღვრელი
პერიოდით, რომელშიც არ არის დაფიქსირებული მისაწოდებელი საქონლის
სახეობა და რაოდენობა, აღნიშნული ოპერაცია, კომპანიის მიერ მიღებული
ავანსი, არ დაიბეგრება დღგ-თ; რადგან ავანსის თანხის მიღების მომენტში
განსაზღვრული არ არის მისაწოდებელი საქონლის ზუსტი რაოდენობა.
აქედან

გამომდინარე,

დამატებული

ღირებულების

გადასახადით

აღნიშნული ოპერაცია დაიბეგრება მხოლოდ მაშინ როდესაც მიეწოდება
საქონელი. აღნიშნული ოპერაცია ბუღალტრულ აღრიცხვაში უნდა აისახოს
ფულადი საშუალებების ამსახველი ანგარიშების დებეტსა და მიღებული
ავანსების ანგარიშის კრედიტში, ხოლო დღგ-ს გადახდის ვალდებულება
ორგანიზაციას

წარმოექმნება

კლიენტის

მიერ

აღნიშნული

ვაუჩერის

გამოყენების მომენტში. თუ საწარმოს, რომელიც ახორციელებს როგორც
საცალო, ასევე, სადილერო ვაჭრობას, კომპანიასთან გაფორმებული აქვს
ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც, მყიდველი სარგებლობს „შემდგომი
გადახდის პირობით“ თანხის ანაგრიშსწორებისას შემყიდველი იხდის
როგორც მომავალში მისაღები საქონლის ღირებულების გარკვეულ ნაწილს,
ასევე გასული პერიოდის დავალიანებას, აღნიშნული ოპერაცია არ იქნება
საავანსო დღგ-თი დასაბეგრი, რადგან არ არის იდენტიფიცირებადი,
აღნიშნული თანხის გადახადა შემდგომში მისაწოდებელი საქონლის
ღირებულებაა,
დამატებული

თუ

უკვე

ღირებულების

მიწოდებულის.
გადასახადით

ამ

ტიპის

დაბეგვრის

შემთხვევებში
დრო

იქნება

საქონლის მიწოდების და არა თანხის მიღების შემთხვევა. თუ მყიდველ და
გამყიდველ საწარმოს შორის გაფორმებლი ხელშეკრულების თანახმად
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გამყიდველმა აიღო ვალდებულება, რომ დროის კონკრეტულ მომენტამდე
მყიდველს

მიაწოდებს

სხვადასხვა

დასახელების

ხელშეკრულებით

გათვალისწინებულ საქონელს და მყიდველმა ავანსის სახით აანაზღაურა
საკომპენსაციო თანხის ნაწილი, იგი უნდა აისახოს ფულადი საშუალებების
ამსახველი ანგარიშების დებეტში და მიღებული ავანსების ანგარიშის
კრედიტში. საქონლის მიწოდების ეტაპობრივად განხორციელებისა და
მყიდველის

მიერ

თანხის

სრულად

ანაზღაურების

შესაბამისად,

ბუღალტრულ აღრიცხვაში უნდა შემცირდეს მიღებული ავანსები და
მიწოდებული საქონლის ღირებულება უნდა აღიარდეს შემოსავლად,
რომელიც იმავდროულად, დაექვემდებარება დღგ-თ დაბეგვრას და აისახება
"გადასახდელი დღგ-ს“ ანგარიშის კრედიტში. რეალიზაციის მომენტში უნდა
მოხდეს

მიწოდებული

საქონლის

ჩამოწერა

თვითღირებულებით.

აღნიშნნულ შემთხვევაში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს ოპერაციის
განხორციელების

თარიღები.

შეიძლება

ადგილი

ჰქონდეს

სსკ-თ

გათვალისწინებული შემთხვევას. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ
მაგალითად, ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე ავანსის თანხის
ნაწილი გადახდილი იქნა 2017 წლის 1 იანვრამდე და 2017 წლის
თებერვალში, ავანსის თანხების დღგ-ით დაბეგვრის ახალი წესი აღნიშნული
გარიგების საფუძველზე განხორციელებულ ოპერაციებზე არ გამოიყენება და
დღგ-თ დაბეგვრა მოხდება "ძველი პრინციპით" ე.ი. გამყიდველი დასაბეგრ
ოპერაციაზე დარიცხულ დღგ-ს თანხას დაადეკლარირებს 2017 წლის
იანვარის და მარტის (საქონლის მიწოდების საანგარიშო პერიოდის) თვის
დღგ-ს დეკლარაციით.
დავუშვათ, მყიდველსა და გამყიდველს შორის 2018 წლის 7 მაისს
გაფორმებული

ხელშეკრულების

თანახმად

გამყიდველმა

აიღო

ვალდებულება, რომ 2018 წლის 31 ივლისამდე მყიდველს მიაწოდოს
სხვადასხვა დასახელების (ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ) საქონელი.
მყიდველმა ავანსის სახით 2018 წლის 17 მაისს გადაუხადა საკომპენსაციო
თანხა სრულად. საქონლის მიწოდება განხორციელდა ეტაპობრივად, 2018
წლის 23 მაისს მოხდა საქონლის მიწოდება და წარმოიქმნა შესაბამისი
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მოთხოვნა საერთო თანხით, ხოლო ივლისის თვეში მიწოდებული საქონლით
ასევე, წარმოქმნილია მოთხოვნა. საკომპენსაციო თანხის მიღებისას წინასწარ
ნათელია თუ რომელი საქონლის მიწოდებისთვის იხდება ავანსი, ასევე მისი
ზუსტი რაოდენობა ღირებულებით, ასეთ შემთხვევაში მისაწოდებელი
საქონელი უპირობოდ არის დამატებული ღირებულების გადასახადით
დაბეგვრის საგანი. სსკ-ის თანახმად მყიდველმა წინასწარ გადახდილი
თანხა, ავანსი, დაბეგრა მარტის თვეში, შეავსო და გადააგზავნა საგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურა და ამასთან ერთად ასახა ბუღალტრულ აღრიცხვაში
შემოსავალი რეალიზაციიდან, გადასახდელი დღგ და საერთო თანხით
შეამცირა მიღებული ავანსები. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის
მიხედვით მიხედვით[41, 64] გამყიდველი ვალდებულია მიღებულ ავანსზე
(სალდირებულ

ნაშთზე)

გადაიხადოს

დამატებული

ღირებულების

გადასახადი. შესაბამისად, 31 მარტს ბუღალტრულ აღრიცხვაში უნდა
აისახოს მიღებულ ავანსებზე გადასახდელი დღგ-ს დარიცხვა, მაგრამ იმის
გამო, რომ „ბასს“ და „ფასს“ მიხედვით მიღებული ავანსები შემოსავლად არ
აღიარდება, უნდა გახორციელდეს მაკორექტირებელი გატარება, ჯერ
მიღებული ავანსების დღგ-თ დაბეგვრის აღსარიცხავად ანგარიშს 3330
"გადასახდელი დღგ“ უნდა გამოეყოს ცალკე ქვეანგარიში "გადასახდელი
დღგ მიღებულ ავანსებზე“ , შემდეგ კი, 31 მარტს მოხდეს ამ ანგარიშის
გადახურვა და მასზე რიცხული თანხის გადატანა ანგარიშზე 3330
"გადასახდელი დღგ“ , კრედიტში.
ანალოგიურად აისახება ბუღალტრულ აღრიცხვაში მაისის თვეში
განხორციელებული ოპერაცია. სსკ-ის 42 მიხედვით, მყიდველს აქვს უფლება
გამოწერილი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურით მარტის თვეეში ჩაითვალოს
გადახდილი დღგ-ს თანხა. [42, 73] უკანასკნელ პერიოდში განსაკუთრებით
მნიშვნელოვანი ცვლილებები იქნა შეტანილი სსკ-ში მოგების გადასახადის
ნაწილში. შეიცვალა ან დაზუსტდა მოგების გადასახადით დაბეგვრასთან
დაკავშირებული პარამეტრები: გადასახადის გადამხდელები, დაბეგვრის
ობიექტი, გადასახადის განაკვეთი და საანგარიშო პერიოდი. დაბეგვრის
მიზნებიდან

გამომდინარე,

აუცილებელი

გახდა

განაწილებული

და
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გაუნაწილებელი მოგების გამიჯვნა, ასევე, დაბეგვრას დაექვემდებარა
გასავლები, თუ ეკონომიკურ საქმიანობასთან არ იქნება დაკავშირებული,
ჩუქება ან უსასყიდლოდ გადაცემა. დაზუსტდა წარმომადგენლობითი
ხარჯების დაბეგვრის წესი, შეიცვალა გადასახადისგან გათავისუფლების
პარამეტრები, ხოლო 2008-2016 წლებში გადახდილი მოგების გადასახადი
დაექვემდებარა ჩათვლას. სსკ მიხედვით, გადასახადის გადამხდელად
აღიარებულ

იქნა

რეზიდენტი

საწარმო,

არარეზიდენტი

საწარმო

საქართველოში არსებული წყაროდან მიღებულ შემოსავალზე და უცხოური
კომპანიის მუდმივი დაწესებულება.
არარეზიდენტი კომპანიებისათვის, რომლებიც შეღავათიან დაბეგვრის
რეჟიმში

ფუნქციონირებენ,

გადასახადით.

აქედან

გადახდილი

გამომდინარე,

ავანსები
მიმაჩნია,

იბეგრება

მოგების

რომ

ბუღალტრულ

რეგისტრირებულ

კომპანიებზე

აღრიცხვაში განცალკევებულად უნდა აღირიცხოს:
1.

შეღავათიან

ქვეყნებში

გადახდილი ავანსები;
2.

არაშეღავათიან

ქვეყნებში

რეგისტრირებულ

კომპანიებზე

გადახდილი ავანსები.
აქედან გამომდინარე, საჭირო გახდება ანგარიშზე "მომწოდებლებზე
გადახდილი

ავანსები“

,

გამოიყოს

აღნიშნული

დასახელების

ორი

ქვეანგარიში. ავანსის გადარიცხვისთანავე მოხდება მოგების გადასახადის
დარიცხვა, ოპერაციის მოხდენის მომენტისათვის, არსებული ვალუტის
გაცვლითი კურსით. ასევე, არარეზიდენტ კომპანიებზე და ფიზიკურ
პირებზე გაცემული სესხები იბეგრება მოგების გადასახადით, აქედან
გამომდინარე, ბუღალტრულ აღრიცხვაში ცალ-ცალკე უნდა აღირიცხოს: 1.
ფიზიკურ პირებზე და არარაეზიდენტებზე გაცემული სესხები; 2. სხვა
პირებზე გაცემული სესხები.
ასევე, აუცილებელი იქნება ცალკე ანგარიში გაცემული სესხებისათვის,
ზემოაღნიშნული

დასახელების

ორი

ქვეანგარიშით,

მაგალითად,

ანგარიშების ჯგუფში: "სხვა მიმდინარე აქტივების“ .
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საყურადღებოა ისიც, რომ საგადასახადო კოდექსით დაზუსტდა
საანგარიშო პერიოდი და მოგების გადასახადის განაკვეთი. რეზიდენტი
საწარმოსათვის, არარეზიდენტი საწარმოს მუდმივი დაწესებულებისთვის,
კომერციული

ბანკისთვის,

საკრედიტო

კავშირის,

სადაზღვევო,

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისა და ლომბარდისათვის (2019 წლის 1
იანვრიდან) მოგების გადასახადის საანგარიშო პერიოდია კალენდარული
თვე.
უნდა ვივარაუდოთ, რომ აღნიშნული ცვლილების ერთ-ერთი მიზეზი
სამშენებლო ბიზნესის ეფექტური კონტროლი იყო. მოგეხსენებათ საავანსო
თანხების მართვის კუთხით ამ ტიპის ბიზნესს წლების განმავლობაში დიდი
პრობლემები ქონდა, უამრავი შემთხვევაა ცნობილი, როდესაც დიდი
ოდენობის თანხების მითვისება მოხდა

სწორედ ავანსების მიღების

მეთოდით. ამ შემთხვევაში კი სამშენებლო კომპანიებს უწევთ, სავაანსო
თანხიდან

დამატებული

სახელმწიფოც

მეტად

ღირებულბის
დაცულია

გადასახადის
შემდგომი

გადახდა

და

გართულებებისგან

გადასახადების ამოღების მიმართულებით.
აღნიშნული, ანალიზიდან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ
საქართველოში კომპანიებს ახალი „თავის ტკივილი“ აქვთ, გართულებულია
როგორც

აღრიცხვის

სისტემის

წარმოება,

ასევე

გაზრდილია

ის

საგადასახადო ტვირთი რასაც კომპანიები ავანსის დღგ-ს შემოღებამდე
იხდიდნენ, ირიბი გადასახადების ნაწილში. აღნიშნული ცვლილებებით,
კოპანიების

ნაღდი

ფულადი

საშუალებების

მოძრაობის

კუთხით

პრობლემები შეემქნათ, რადგან ხშირად, მათ უწევთ თანხის გადახდა იქამდე
სანამ საქონელის სრულად ჩაბარდება. საავანსო ურთიერთობებში კი ხშირი
იყო შემთხვევა, როდესაც გამყიდველი მყიდველს წინასწარ ავანსად
ართმევდა თანხას პირველადი დანახარჯებისთვის, მაგალითად, მენარდე
იღებდა საწყისი დანახარჯებისთვის ავანსს, ახლა მას უწევს საწყის
დანახარჯებს დაუმატოს დღგ და ისე მიიღოს დამკვეთისგან თანხა,
თავისთავად დამკვეთს უწევს მეტის გადახდა უფრო ადრე ვიდრე წინა
შემთხვევაში მოხდებოდა.
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ვფიქრობ, რომ ავანსის დღგ-თი დაბეგვრის გადაწყვეტილება უნდა
გადაიხედოს და აღნიშნული წესი შეეხოს მხოლოდ საავანსო თანხების
მიმღებ/განმკარგავ მაღალ რისკიან პროფილურ საქმიანობებს, მაგალითად
როგორიცაა სამშენებლო სექტორი. ეს გადაწყვეტილება ერთი მხრივ რისკის
დიდ

ნაწილს

შეამცირებს

შემდეგი

მიმართულებით:

სახელმწიფოს

გადასახადების დროულად ამოღების მიმართულებით პრობლემები არ
ექნება, მეორეს მხრივ კი საავანსო თანხების განმკარგავი სხვა დაბალრისკიან
ბიზნესებს

დიდ

კონტროლის

დახმარებას

კუთხით

და

გაუწევენ,

ნაღდი

დაუზოგავენ

ფულადი

სახსრების

რესურსებს,
მოძრაობის

მიმართულებით კომპანიებს ექნებათ დადებითი დინამიკა.

3.3

საქართველოს საგადასახადო სისტემის გამოწვევები პროგრესული
საგადასახადო სისტემის დანერგვის პროცესში
საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, საქართველომ დიდი ეკონომიკური

რეგრესი განიცადა, შეიცვალა ეკონომიკური მოწყობა და ქვეყნის წინაშეც
დიდი გამოწვევები დადგა, მათ შორის კი დღემდე ყველაზე დიდი
გამოწვევად

რჩება

სიღრიბის

დაძლევა

და

დიდი

სოციალური

უთანასწორობის არსებობა ქვეყანაში, დღემდე ჩვენი ქვეყნის მოსახლების
საშუალოდ 20% სიღარიბის აბსოლიტურ ზღვრას ქვევით ცხოვრობს. ამის
განმაპირობებელი ფაქტორი კი შემოსავლების მკვეთრად არათანაბარი
გადანაწილება

და

შესაბამისად

დიდი

სოციალური

უთანასწორობაა.

შემოსავლების უთანასწორობის კუთხით საქართველო მსოფლიოს ერთერთი უთანასწორო სახელმწიფოა, ამისთვის შეგვიძლია მოვიშველიოთ
„ჯინის“ კოეფიციენტი, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის თითქმის 40-ია. [43]
გასათვალისწინებელია ის ფაქტიც, რომ "ჯინი“ -ის კოეფიციენტი არის
შემოსავლებისა და კეთილდღეობის უთანაბრობის ერთ-ერთი ყველაზე
ცნობილი საზომი. „ჯინის“ ინდექსი გამოიყენება კიდევ უამრავ სფეროში,
მაგალითად სოფლის მეურნეობასა და სოციალოლოგიაშიც. (იხ. გრაფიკი N5)
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გრაფიკი N 5 „Gini“-ის კოეფიციენტი.
წყარო: https://towardsdatascience.com/gini-coefficient-and-lorenz-curve-f19bb8f4
6d66

საქართველოს

სტატისტიკის

ეროვნული

სამსახურის

მიერ

გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით უმუშევრობის დონემ გასულ 2019
წელს შეადგინა 12.8%, თუმცა ექსპერტთან აზრით ეს მთლიან სურთს
მინიმალურად ასახავს. ფარული უმუშევრობის მაჩვენებლი კი საქარველოში
30% - 35%ის ფარგლებშია. საქართველოში ყოველი მეორე დასაქმებული
ამბობს, რომ სოფლის მეურნეობაშია მომუშავე, თავისთავად სოფლის
მეურნეობის წილი კი მთლიანი შიდა პოდუქტის წარმოებაში მხოლოდ 10%ია

შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ რომ ჩვენს ქვეყანას, შემოსავლების

განაწილების კუთხით სერიოზული პრობლემები აქვს. გადასახადების ერთერთი მთავარი ფუნქციაც ხომ სწორედ სოციალური უთანასწორობის
შემცირებაა.
სამწუხაროდ, ჩვენმა სახელმწიფომ დღემდე ვერ მოახერხე იმ ტიპის
სოციალური

და

ეკონომიკური

პოლიტიკის

გატარება,

რომელიც

უზრუნველყოფს სიღარიბის დონისა და უმუშევრობის დონის მკვეთრ
შემცირებას. ამ შედეგის მიუღწევლობის ერთ-ერთი განმაპირობებელი
ფაქტორი კი ალბათ გადასახადის ფუნქციის შეზღუდული გამოყენებაა.
თანამედროვე საქართველოში ფისკალური წახალისების პოლტიკა
ნელ-ნელა ხდება აქტუალური, ამ მიმართულებით კი აუცილებელია
ევროპული გამოცდილების გაზიარება სხვადასხვა ფისკალური წახალისების
მიმართულებით.
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უკვე

საქართველოშიც,

პროგრესული

დაბეგვრის

თანდათან

აქტიური

შკალის

დისკუსია

შემოღებასთან

იწყება

დაკავშირებით.

პროგრესულია დაბეგვრა, როდესც დაბალი შემოსავლის მქონე პირები
დაბალი განაკვეთით იბეგრებიან, ხოლო მაღალი შემოსავლის მქონე პირები
მაღალი განაკვეთით. დღეისთვის საქართველოში არსებობს ერთი განაკვეთი
ყველასთვის და შეადგენს 20%. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ იშვიათი
გამონაკლისების

გარდა

გამოქვითვების

პრინციპები

არ

არის

გათვალისწინებული საგადასახადო კოდექსში.
ამ მიმართულებით თანამედროვე ევროპაში აქტუალურია დანიური და
ესპანური მიდგომები. საინტერესოა ამ ორი ქვეყნის საგადასახადო სისტემის
ანალიზი

პროგრესული

დაბეგვრის

შკალის

ნაწილში.

ესპერტთა

მოსაზრებები პროგრესული დაბეგვრის შესახებ ძირითადად ორ ნაწილად
იყოფა. მემარჯვენე ფრთის წარმომადგენლებს მიაჩნიათ, რომ დაბეგვრის
პროგრესული

შკალა

მკვეთრად

ამცირებს

ეკონომიკურ

ზრდას

და

განვითარებას ამასთან ეწინააღმდეგება „თავისუფალი ბაზრის“ პრინციპებს
და მთლიან შიდა პროდუქტში ზრდის „ჩრდილოვანი“ ეკონომიკის
შემადგენლობას. მემარცხენე იდეის მიმდევრებისთვის კი პროგრესული
დაბეგვრის საგადასახადო სისტემა არის სოციალური უთანასწორობის
შემცირების ერთ-ერთი აუცილებელი კომპონენტი, რომელიც ამცირებს
უმუშევრობის

დონესა

ეკონომიკაში.

ბოლო

და

სამაგიეროდ

პერიოდში

კი

მატებს

მოთხოვნას

აქტუალურია

ქვეყნის

ეგრედწოდებული

„ცენტრისტული“ პოზიცია, ამ შეხედულებით პროგრესული დაბეგვრის
საგადასახადო სისტემები ნამდვილად არის კარგი საშუალება სოციალური
უთანასწორობის შესამცირებლად და ქვეყნის სოც. დაცვის სისტემებიც უფრო
ეფექტურად ფუნქციონირებისთვის. თუმცა ამავე მიდგომით, პროგრესული
შკალის დიდი დიაპაზონი შესაძლოა გახდეს ეკონომიკის შემცირების ერთერთი მთავარი ფაქტორიც. აქედან გამომდინარე, ამ მიდგომით მთავარი
გამოწვევა არა პროგრესული შკალის არსებობა, არამედ ამ შკალის
განაკვეთების
სიდიდეები

სიდიდეა.
კი

თავად

პროგრესული

ინდივიდუალურია

განაკვეთის

თოთოეული

შკალის

ქვეყნისთვის

და
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დამოკიდებულია უამრავ ფაქტორზე მათ შორის სოციალურ და კულტურულ
ფაქტორებზე. ესპანეთისა და დანიის მაგალითზე კარგად ჩანს თუ რამხელა
მნიშვნელობა აქვს პროგრესული დაბეგვრის შემოღებასთან ერთად სხვა
საგადასახადო რეფორმებს და ეჭვქვეშ დგება აზრი, რომ რაც უფრო დიდია
პროგრესული განაკვეთ მით მაღალია ცხოვრების დონე და დაბალია
უმუშევრობა.

ასევე,

იმის

მიუხედავად,

რომ

ევროკავშირის

წევრ

სახელმწიფოებს შორის ესპანეთშიც და დანიაშიც ყველაზე მაღალი
პროგრესული განაკვეთებია ამ ორ ქვეყანას შორის სოციალურ-ეკონომიკური
კუთხით დიდი სხვაობაა დანიის სასარგებლოდ. (იხ. გრაფიკი N 6)

გრაფიკი N 6 სოციალური სამართლიანობის ინდექსი
წყარო: https://www.dw.com/en/eu-social-justice-denmark-sweden-and-finland-co
me-top-greece-ranks-last/a-41404278

ვფიქრობ,

კველვის

პროცესისთვის

კიდევ

უფრო

საინტერესოა

პროგრესული დაბეგვრის საგადასახადო სისტემების გარჩევა, პირდაპირი და
ირიბი გადასახადების ნაწილში ცალ-ცალკე.
საყურადღებოა დანიის უახლესი ისტორია პროგრესული დაბეგვრის
კუთხით.

2018 წელს განვითარების საფინანსო ინსტიტუტმა (DFI) და

„ოქსფამმა“ გამოაქვეყნეს მოხსენება, სადაც წარმოდგენილი იყო რეიტინგი,
ქვეყნების მიხედვით, თუ რომელი სახელმწიფო აკეთებს ყველაზე მეტს
მდიდრებსა და ღარიბებს შორის უფსკრულის შესამცირებლად. დანიაში
საშემოსავლო

გადასახადი

8%,

შეადგენს

მათთვის

ვისი

წლიური
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ერთობლივი შემოსავალი არ აჭარბებს 7500 ამერიკულ დოლარს, სამაგიეროდ
მათთვის ვისი წლიური შემოსავალიც აჭარბებს საშუალოდ 80000 დოლარს
საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი 55% პროცენტია.

დანია არის ის

იშვიათი გამონაკლისი, სადაც იბეგრება პენსია და ასევე იბეგრება ჩუქებით
მიღებული შემოსავალი 51% იანი საშემოსავლო განაკვეთით, თუ ფიზიკურმა
პირმა წლის განმავლობაში 75500 ამერიკული დოლარის შემოსავალი მიიღო.
აქციებიდან მიღებულ შემოსავალზე კი 42% გადასახადის განაკვეთია
მათთვის ვინც წლიურად 50000 ასშ დოლარზე მეტს გამოიმუშავებს.
ხელფასის

საშემოსავლოს

გადამხდელისთვის,

კუთხით,

რომელიც

დანიელი

წლიურად

გამოიმუშავებს

გადასახადის
12000

აშშ

დოლარამდე განაკვეთი 17.2% შეადგენს, და ეს პროცენტი პროგრესირებს 51.6
% მათთვის ვისი შემოსავალიც 470000 აშშ დოლარს სცდება. იმის
მიუხედავად, ერთი შეხედვით, დანიაში პროგრესული დაბეგვრის შკალა
საკმაოდ დიდი დიაპაზონს მოიცავს, ცხოვრების დონით ერთ-ერთი
მოწინავეა ევროკავშირში და სხვადასხვა გამოკვლევით ბედნიერი ქვეყნების
ჩამონათვალშია. „Gallup”-ის მიერ ჩატარებული გამოკითხვით, 2014 წელს
ყოველი ათი დანიელიდან ცხრამ სიხარულით გადაიხადა გადასახადები.
ბედნიერების კვლევის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი მაიკ
ვიკინგი ამბობს, რომ დანიელები არ იხდიან გადასახადს, ისინი აკეთებენ
ინვესტიციას საზოგადოებაში, „ჩვენ ვყიდულობთ ცხოვრების ხარისხს“
განმარტა მან. ამ მოდელის მთავარი შინაარსი კი მდგომარეობს, როგორც
პროგრესულ გადასახადებში, რადგან რაც უფრო დაბალშემოსავლიანი
დანიელი

მით

ნაკლები

განაკვეთით

იხდის,

ხოლო

რაც

უფრო

მაღალშემოსავლიანი მით მეტი განაკვეთით, ასევე სახელმწიფო ხაჯვის
პოლიტიკაში,

რადგან

დანიელები

ხედავენ

მათ

მიერ

გადახდილი

გადასახადების ხარჯვის ეფექტურობას.
დანიურ მოდელის, კვლევა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში კიდევ
უფრო აქტიურად მიმდინარეობს, 2010 წელს ჩატარებული კვლევის
მიხედვით, დანიის ღარიბი მოსახლეობა იყო გაცილებით ბედნიერი ვიდრე
ამერიკის ღარიბი მოსახელობა, ბედნიერების მთავარ კომპონენტად კი
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სოციალურ

დაცულობას

ასახელებდნენ.

უღარიბესი

დანიელიც

კი

სარგებლობს იმ ფართო საზოგადოებრივი სიკეთეებით რომელიც დანიაშია,
განსხვავებით ამერიკის ყველაზე ღარიბი ფენისგან.
როგორც,

სამხრეთ

კალიფორნიის

უნივერსიტეტის

ეკონომიკის

პროფესორი რიჩარდ ა. ვესტლინი, განმარტავს, გაცილებით უფრო უფრო
მეტი თანასწორობის განცდა აქვს დანიისა და სკანდინავიის ქვეყნის
მოქალაქეებს ვიდრე სხვა ევროპული ქვეყნის მოქალაქეებს. ძირითადად
იმიტომ, რომ უღარიბესი ჯგუფები უკეთესად ცხოვრობენ ვიდრე სხვა
ქვეყნებში.
რაც შეეხება ესპანეთის საგადასახადო სისტემას, როგორც უკვე
ავღნიშნეთ,

ამ

ქვეყანასაც

პროგრესული

დაბეგვრის

შკალა

აქვს

გამოყენებული. პირდაპირი გადასახადების ნაწილში, ესანეთს ორი სახის
საშემოსავლო

გადასახდი

რეზიდენტებისთვის,
ესპანური

აქვს:

საშემოსავლო

გადასახადი

რომლებიც ცხოვრობენ და იღებენ შემოსავალს

წყაროებიდან

და

საშემოსავლო

გადასახადები

არარეზიდენტებისთვის, როცა ესპანეთში არ ცხოვრობენ თუმცა იღებენ
შემოსავალს ესპანური წყაროებიდან. დაბეგვრის საგანს წარმოადგენს
მიღებულ

ერთობლივ

შემოსავალს

გამოკლებული

კანონით

გათვალისწინებული გამოქვითვები.
რეზიდენტებისთვის დაწესებული საშემოსავლო გადასახადი ორი
ტიპის

არის,

ძირითადი

დასაბეგრი

შემოსავალი

და

საშემოსავალო

გადასახადი დანაზოგზე.
გადასახადელი საშემოსავლო გადასახადი „დანაზოგებზე“ მოიცავს,
გადასახადს

დივიდენდებზე

და

სხვა

არასახელფასო

შემოსავლებზე,

რომელიც აქცებთან არის დაკავშირებული. პროცენტი და სხვა შემოსავალი,
რომელიც მიღებულია გადასახადის გადამხდელის კაპიტალის მესამე
პირებზე გაყიდვის შედეგად.
ძირითადი დასაბეგრი შემოსავალი მოიცავს: ყველა შემოსავალს,
რომელიც

არ

მიეკუთვნება

საშემოსავლო

გადასახადს

„დანაზოგზე“

კაპიტალის, მაგალითად: მოგება, რომელიც არ წარმოიქმნება აქტივების
93

გაყიდვიდან (მაგალითად, ლატარიის პრიზები), ხელფასი, მომსახურების
ანაზღაურება და სხვა შემოსავალი.
ზოგადი დასაბეგრი შემოსავლისთვის ასევე გამოიყენება პროგრესული
საგადასახადო განაკვეთებით, თუმცა დანისგან განსვხვავებით ესპანეთში
გადასახადის განაკვეთები ავტონომიების მიხედვით იცვლება. შესაბამისად,
საგადასახადო

ტვირთი

შეიძლება

განსხვავდებოდეს

ავტონომიების

მიხედვით.
არარეზიდენტებისთვის

დაწესებული

საშემოსავლო

გადასახადის

განაკვეთები კი შედარებით დაბალია, ზოგადი განაკვეთი შეადგენს 24%. ამ
სახის შემოსავლები იბეგრება შემდეგი განაკვეთებით:
- ევროკავშირის სხვა წევრ სახელმწიფოებში ან ევროპის ეკონომიკური
ტერიტორიის (EEA) ქვეყნებისთვის, სადაც არის საგადასახადო ინფორმაციის
ეფექტური გაცვლა, განაკვეთი არის 19%.
- აქტივების გადარიცხვებიდან მიღებული მოგება: 19%.
- პროცენტი: 19%. (პროცენტი გათავისუფლებულია გადასახადისგან
ევროკავშირის

მაცხოვრებლებისთვის).

ორმაგი

დაბეგვრის

ხელშეკრულებები ჩვეულებრივ ადგენს უფრო დაბალ განაკვეთებს.
- დივიდენდები: 19%
- ჰონორარი: 24%
- პენსიები იბეგრება პროგრესული განაკვეთებით (8% -დან 40% -მდე).
თუ შევადარებთ, დანიისა და ესპანეთის რამდენიმე მაჩვნებელს
დავინახავთ, როგორი სხვაობაა სოციალური დონით ამ ორ ქვეყანას შორის,
თუმცა ორივეს პროგრესული დაბეგვრის შკალა აქვს არჩეული პირდაპირი
გადასახადების ნაწილში.
2019 წლის მონაცემებით, ესპანეთში, მლიანი შიდა პროდუქტი ერთ
სულ მოსახელზე, არის 29586 აშშ დოლარი მაშინ როცა დანიაში 60,897 აშშ
დოლარია. სახელმწიფო ვალი ერთ სულ მოსახლეზე ესპანეთში 28,257 აშშ
დოლარია ხოლო დანიაში 19,893 აშშ დოლარი. წლიური სახელმწიფო
დანახარჯები ბიუჯეტიდან განათლებაზე, ესპანეთში 9.97% ხოლო დანიაში
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13.83%. უმუშევრობის ინდექსი ესპანეთში 14.8% ხოლო დანიაში 4.6%
შეადგენს. (გრაფიკი N 7)
ნამდვილად შესამჩნევია, ის სოციალურ-ეკონომიკური სხვაობა რაც ამ
ორ ქვეყანას აქვს, იმ მოცემულობით, რომ ორივე ქვეყანას აქვს არჩეული
დაბეგვრის პროგრესული შკალა.

გრაფიკი N 7 უმუშევრობის ინდექსი, ევროპის ქვეყნებში.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=File:Unemploy
ment rates,_seasonally_adjusted,_February_2020.png&oldid=476162

ეკონომიკა რა თქმა უნდა არ არის ზუსტი მეცნიერება, თუმცა
მსოფლიოს

საუკუნოვანი

საგადასახადო

განაკვეთები

პრაქტიკები
ეკონომიკას

ადასტურებენ,
აფერხებს,

რომ

მაღალი

ხოლო

დაბალი

საგადასახადო განაკვეთები ეკონომიკის მასტიმულირებელია. თანამედროვე
ეკონომიკების მთავარი გამოწვევაც ხშირად იმის გარკვევაა, რამდენი
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ჩაითვალოს

დაბალ საგადასახადო

განაკვეთად და

რამდენი

მაღალ

საგადასახადო განაკვეთად.
რაც შეეხება არაპირდაპირი გადასახადებს და დაბეგვრის პროგრესულ
პრინციპს, ამ მიმართულებით საინტერესოა გერმანული გამოცდილება.
დამატებული ღირებულების გადასახადი მხოლოდ 1968 წლიდან არსებობს
გერმანიაში.

დღგ

გერმანიაში

თავიდანვე

პროგრესული

შკალით

დაანგარიშდებოდა, მაგალითად 1968 წელს იყო 10% და 5% დღგ. 2007
წლიდან კი გერმანიას დღგ-ს ნაწილში აქვს დაბეგვრის 19% და 7%
განაკვეთები.

დღგ-ს

განაკვეთი

კი

ეკონომიკის

და

წარმოების

პროფილურობის მიხედვით პროგრესირებს. მაგალითად 7% განაკვეთით
იბეგრება, საკვები პროდუქტების ნაწილი, წიგნები, კულტურული და
სპორტული აქტივობები, რომელიც დღგ-თი დაბეგვრის საგანს წარმოადგენს.
ასევე

დღგ-ს

ტრანსპორტით

დაბალი

განაკვეთით

გადაადგილება,

იბეგრება

ტრამვაის,

საზოგადოებრივი

მატარებლის,

ავტობუსის

მომსახურობები. 19% განაკვეთთ იბეგრება, საკვები პროდუქტების ის
ნაწილი რომელსაც არ ეხება 7% დაბეგვრა. საკვებ პროდუქტებთან
დაკავშირებული დღგ-თი დაბეგვრა საკმაოდ კომპლექსურია, მაგალითად:
პური კარაქი, რძე 7% იბგეგრება, თუმცა სოიოს რძე 19%-ით. ჩვეულებრივი
კარტოფილი

7%-ით,

ხოლო

ტკბილი

კარტოფილი

19%-ით.

აქვე,

საინტერესოა, რომ გერმანიის მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ
მოსახლეზე 46,323 აშშ დოლარია.
ევროპის უმეტეს ქვეყნებში ირიბი გადასახდებით მათ შორის კი
ყველაზე მასშტაბური გადასახადი დღგ არის პროგრესული და ლავირებს ამა
თუ იმ სფეროსა თუ პროდუქტის მიხედვით, არის პროფილური. მათ
შორისაა, საფრანგეთი, საბერძნეთი, ფინეთი, ესტონეთი, ჩეხეთი, ბელგია,
ლატვია, ლიეტუვა, ნორვეგია, დიდი, ბრიტანეთი შვედეთი და ა. შ.
ძირითადად დაბეგვრის დაბალი განაკვეთი ეხება, პირველადი მოხმარების
საგნებს, კაფეებს, საგანმანათლებლო სერვისებს, კულტურასა და სპორტს,
ყველაზე

მაღალი

ზღვრებით

კი

ფუფუნების

საგნები

გამოირჩევა.
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საყურადღებოა, რომ დიდი უმრავლესობაში არ შედის მაგალითად, რუსეთი,
უკრაინა, საქართველო სადაც დღგ არ არის პროგრესული.
შესაბამისად კარგად ჩანს, თუ როგორ აქტურად იყენებენ ევროპული
სახელმწიფოები
სოციალური

როგორც

პირდაპირ

უთანასწორობის

პარალელურად.

საქართველოს

ისე

არაპირდაპირ

შემცირებას

და

სამწუხაროდ

გადასახადს

ეკონომიკის

არ

აქვს

ზრდის

ხელშესახები

გამოცდილება ირიბი გადასხადების პროგრესული შკალით დაბეგვრის
მიმართულებით.
ევროპული გამოცდილება მოწმობს, რომ ერთი მხრივ დაბეგვრის
პროგრესული

პრინციპი

წარმოადგენს

დიდ

ბერკეტს

სოციალური

უთანასწორობის დიაპაზონის შემცირებაში, თუმცა მეორე მხრივ ართულებს
სამეწარმეო ურთიერთობებს, ამისთვის კი ქვეყანამ მზადება უკვე უნდა
დაიწყოს ამ მიმართულებით. ესპანური და დანიური მოდელების განხილვა
მნიშვნელოვანია, რადგან ქვეყანას მოუწევს „ბეწვის ხიდზე“ გავლა, რომ
დაადგინოს იმ ტიპის განაკვეთები, რომელიც მოიტანს დანიურ წარმატებას,
და რომელიც აისახება სხვადასხვა მაჩვენებელში.

3.4
უნდა

საგადასახადო შემოწმების ხარვეზები და უახლესი რეფორმა
აღინიშნოს,

რომ

საქართველოს

საგადასახადო

სისტემამ,

გადასახადების ადმინისტრირების კუთხით უდიდესი პროგრესი განიცადა
ბოლო ათწლეულის განმავლობაში, მაგრამ სამწუხაროდ კვლავ არის ისეთი
მნიშვნელოვანი გამოწვევა, როგორიც არის საგადასახადო შემოწმების
პროცედურები და ვადები. ბიზნესმენების განცხადებით, საგადასახადო
კოდექსი და საგადასახადო შემოწმების პრაქტიკა, მათ კვლავაც დიდ
პრობლემებს უქმნის და ბიზნესის სუბიექტები არ არიან დაცული
ადმინისტრაციული პროცედურების გაჭიანურებისგან.
ბოლო წლების განმავლობაში, საგადასახადო კოდექსში არაერთი
ცვლილება შევიდა, მაგრამ მასში კვლავაც რჩება ბევრი ისეთი ნორმა,
რომელიც საქართველოს ბიზნეს სექტორს ხელს უშლის მუშაობაში. ბიზნეს
სექტორში დომინირებს შეხედულება, რომ საგადასახადო შემოწმებები ხშირ
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შემთხვევაში დროში იწელება. კომპანიების შემოწმების პროცესი ხშირად
თვეების განმავლობაში მიმდინარეობს, ამის გამო საქმიანობის ნორმალური
რიტმი ფერხდება. აღიშნული პრობლემის აქტუალურობას ადასტურებენ
აუდიტორული კომპანიები, სამეწარმეო დაწესებულებები და სხვადასხვა
ბიზნეს ასოციაციის წარმომადგენლები. აუდიტური კომპანია „BDO“-ს
მმართველი პარტნიორი, ზურაბ ლალაზაშვილი ამბობს, რომ ,,ზოგადად
დღევანდელი მოდელი, საგადასახადო შემოწმების, არ არის მორგებული იმ
კუთხით, რომ დროულად დამთავრდეს შემოწმება. ძირითადი პრობლემა
ბიზნესისთვის სწორედ არის ის, რომ საგადასახადო შემოწმება უნდა
დაიწყოს

და

დამთავრდეს

დროულად.''[44]

ბოლო

ორ

წელიწადში

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში არაერთი პოზიტიური ცვლილება
შევიდა, თუმცა საგადასახადო შემოწმების პრაქტიკაში კვლავ ხდება იმ
ტიპის ხარვეზები, რომელიც შემოსავლების სამსახურსა და ზოგადა
ფინანსთა სამინისტროს ლავირების და ბიზნესზე წნეხის განხორციელების
საშუალებას უტოვებს. პრობლემაა თავად საგადასახადო შემოწმების
პრაქტიკაა, მათ შორის კი საგადასახადო შემოწმებების პერიოდულობა და ის
ვადები, რომლებშიც მიმდინარეობს ესა თუ ის საგადასახადო შემოწმება.
ჩემი აზრით, დღის წესრიგში უნდა დადგეს ეს პრობლემა - ტერმინი და ცნება
გონივრული ვადების შესახებ, რათა შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს მკაცრად
განსაზღვრული, ჩარჩოებში მოქცეული საგადასახადო შემოწმების პრაქტიკა.
ერთია რა არის მოცემული საგადასახადო კოდექსში და მეორეა რა ხდება
პრაქტიკაში. ეს უკანასკნელი კი გვიჩვენებს, რომ ერთი და იგივე
საგადასახადო პერიოდი შეიძლება შემოწმდეს რამდენჯერმე, ან ორი
სხვადასხვა

მაკონტროლებელი

ორგანოს

მხრიდან.

საგადასახადო

შემოწმების პრაქტიკაში გვხვდება ამინისტირებული წლების შემოწმების
პრაქტიკაც კი.
ავსტრიას აქვს ძალიან საინტერესო და კარგი გამოცდილება ამ კუთხით.
საგადასახადო

შემოწმების

ავსტრიული

მაგალითი

მოწმობს,

რომ

წარმომადგენელი საგადასახადო ორგანოდან უკავშირდება კონკრეტული
ბიზნესის დირექტორს და მას უთანხმებს რა პერიოდშია მისთვის მისაღები
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და კომფორტული საგადასახადო შემოწმების ჩატარება. სამწუხაროდ ჩვენ
სისტემა ამ მოდელისგან ჯერჯერობით საკმაოდ შორს არის. რეალურად,
მთავარი პრობლემა დღეის მდგომაროებით არის საგადასახადო შემოწმების
ხანგრძლივობაში.

ასევე

იდგა

საკითხი

საგადასახადო

შემოწმებების

რაოდენობრივ მაჩვენებელთან დაკავშირებით, თუმცა წლის მონაცემებით,
შემოსავლების სამსახურს ამ მიმართულებით საკმაოდ დიდი პროგრესი აქვს,
მაგრამ ხანგრძლივობა კვლავ რჩება სერიოზულ გამოწვევად. დღეის
მდგომარეობით კანონმდებლობა გვაძლევს საშუალებას, საგადასახადო
შემოწმების პროცესი გრძელდებოდეს სულ ხუთი თვის განმავლობაში, „3 +
2“ თვე, თუმცა გამოიყენება "პაუზის“ ბერკეტი რაც არის მთავარი პრობლემა.
ეს ნიშნავს იმას, რომ 5 თვის შემდეგ, შემოწმების შეჩერება ხდება, შემდგომ
მისი კვლავ გაგრძელება და ირთვება ახალი ხუთი თვის ელემენტი. ეს არის
უდიდესი სტრესი კომპანიისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ კომპანიას
უძნელდება, როგორც საბანკო სისტემასთან ურთიერთობა, ტენდერებში
მონაწილეობა და ა.შ. ეს არის დიდი პრობლემა. შეიძლება ვთქვათ, რომ
გარკვეული პროგრესი ამ მიმართულებითაც გვაქვს, მაგრამ ეს პრობლემა
ჯერ დიდ გამოწვევად რჩება. დღეს, საგადასახადო შემოწმება ქართული
კომპანიებისათვის

უპირველესად

არის

ზედმეტი

დროის

დახარჯვა

თანამშრომლების მხრიდან, მეორე არის მორალურად დაძაბული სიტუაცია
და მესამეა ის, რომ კომპანია ამ დროს ნაკლებ ყურადღებას აქცევს
კლიენტურას და ეს არასასიამოვნო მომენტია, მარკეტინგის კუთხით,
შესაბამისად აისახება რეალიზაციებზე, გამონაკლისი შემთხვევების გარდა.
ორი

წლის

წინ

ჩვენ

ვიყავით

იმ

ტიპის

სიტუაციაში,

როდესაც

დელეგირებული იყო ეს უფლება, მაგალითად აუდიტორულ კომპანიებზე,
ისინი აძლევდნენ ბიზნეს სუბიექტებს საგადასახადო შემოწმებასთან
გათანაბრებულ აქტს, თუმცა ამან არ გაამართლა, იმიტომ, რომ ხშირ
შემთხვევაში

აუდიტორიულ

კომპანიებსა

და

გადამხდელებს

შორის

ხდებოდა უკანონო გარიგებები, რამაც მნიშვნელოვნად დააზარალდა
სახელმწიფო რის შემდეგაც იძულებული გახდა მთავრობა დაბრუნებულიყო
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ადმინისტრირების ძველ წესს და საგადასახადო შემოწმების ყველა ბერკეტი,
სახელმწიფომ თავის თავზე აიღო.
საინტერესოა

ასევე

სხვადასხვა

ფაქტი,

ბიზნესმენი,

რომელიც

სახლიდან მგზავრობს ოფისამდე, გახარჯული საწვავი მას არ ეთვლება
ხარჯებში, ხოლო ოფისიდან ქარხნამდე ეთვლება. ზოგადად სახელმწიფო
ცდილობს,

აღრიცხვა-ანგარიშგებასთან

დაკავშირებით,

გაიმარტივოს

გარკვეული პროცედურები, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში საგადასახადო
ორგანოებს გარკვეული თეთრი ლაქები შეგნებულად აქვთ დატოვებული
იმისთვის, რომ "საჭიროების“ შემთხვევაში ამ ტიპის დეტალი დამატებითი
დარიცხვისთვის გამოიყენოს.
სტერეოტიპი და ცუდი ტრადიციაა მაგალითად, ისიც რომ ნულოვანი
აქტით საწარმოდან გამოსვლა სირცხვილად ითვლება, საგადასახადო
ინსპექტორისათვის და არაკომპეტენტურობის მანიშნებელია. თუმცა არავინ
ფიქრობს იმაზე რომ პირიქით, ჩვენი მიზანი არ უნდა იყოს მაინდამაინც
დაჯარიმება, ეს თვითმიზანი არ უნდა გახდეს. საგადასახადო შემოწმების
მიზანი უნდა იყოს, ზოგიერთი პრევენციული ღონისძიებების გატარება და
თავად აღრიცხვა-ანგარიშგების მოწესრიგება. ვფიქრობ, დამოკიდებულება
რომ ბიზნესმენი უყაირათოდ ხარჯავს საწვავს, ამ შემთხვევაში არასწორია.
მოდით, ჩავატაროთ ექსპერიმენტი და შევადაროთ სახელმწიფო მოხელეს
მიერ დახარჯული საწვავი და ჩვეულებრივი მეწარმის მიერ დახარჯული
ბენზინი. გარწმუნებთ აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია იქნება.
ევროპული საგადასახადო სისტემები ამ მიმართულებით გაცილებით
დახვეწილი და პროგრესულია.
დანიის მაგალითი, არის ერთ-ერთი ყველა საინტერესო და გვაძლევს
ვარაუდის გამოთქმის საშუალებას, რომ დანიური რეფომრის ზოგიერთი
ელემენტი ქართული რეალობისთვის იქნებოდა გამოსადეგი. საგადასახადო
შემოწმებას დანიაში საგადასახადო ტრიბუნალი კურირებს. მიმდინარე
პერიოდში საგადასახადო ტრიბუნალი დანიაში შედგება 30 წევრისგან,
საიდანაც

ტრიბუნალის

ცხრამეტი

წევრი

ირჩევა

დანიის

ფინანსთა

სამინისტროს მიერ, ხოლო თერთმეტი წევრი ინიშნება დანიის პარლამენტის
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მიერ, ტრიბუნალის წევრთა მთლიანი რაოდენობის არანაკლებ თერთმეტ
წევრს უნდა ქონდეს მოსამართლის პოზიციის დასაკავებლად საჭირო ცოდნა
და კომპეტენცია ამ მიზეზით წევრთა სიაში ხშირად არიან მოსამართლეები,
ხოლო დანარჩენი წევრები ხშირად არჩეულნი არიან დანიის საზოგადოების
ფართო

წრეებიდან,

რაც

კიდევ

ერთხელ

ხაზს

უსვამს

სისტემის

პროგრესულობას და სამართლიანობას.[45] საგადასახადო ტრიბუნალი კი
მოიცავს შვიდ ოფისს თითოეული ოფისი პროფილურია და საკითხებს
განიხილავენ პროფილების მიხედვით.
I ოფისი - უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საკითხები; პენსიების
დაბეგვრასთან დაკავშირებული საკითხები, ; თანამშრომლეთა დაბეგვრა;
ორმაგი დაბეგვრა.
II ოფისი - ფონდებისა და კავშირების დაბეგვრა, კორპორაციების
დამფუძნებლებისა (პარტნიორების), კაპიტალის რეალიზაციის შედეგად
დაბეგვრა, კორპორაციების რეორგანიზაციასთან რეგისტრაციასთან და
რეგისტრაციასთან დაკავშორებული საკითხები.
III ოფისი - ბიზნესის დაბეგვრა, მომსახურებასთან ან წარმოებულ
პროდუქციასთან დაკავშირებული ხარჯების საკითხები, ბუღალტრულ
აღრიცხვასთან დაკავშირებული თემები.
IV მეოთხე ოფისი - საპროცენტო საკითხები, სხვადასხვა ფინანსური
ინსტრუმენტები, არამატერიალური აქტივები; ქონების გადასახადები;
ამორტიზაციები.
V ოფისი - პროცენტებისა და საკომისიოების მინიმალური და
მაქსიმალური ოდენობები; გადასახადების ჩათვლა და მათი დაბრუნება.
VI ოფისი - იმპორტის გადასახადი, დამატებული ღირებულების
გადასახადი და სხვადასხვა საკითხები.
VII ოფისი - სოფლის მეურნებოასთან დაკავშირებულ საკითხები;
ქონების ღირებულბის და ქონების ამორტიზაციის შეფასება.
დავის განმხილველ საბჭოებში დავის განხილვის გადაწყვეტილებები
და ვადები სხვადასხვა პროცედურებს მოიცავს. დავების პროცესი იწყება
საგადასახადო

ტრიბუნალში

საჩივრის

წარდგენით,

თავისთავად
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ტრიბუნალი

კი

დამაზუსტებელი
წარდგენას.

იწყებს

მიღებული

ინფორმაციის

დამუშავებასა,

კითხვების დასმასა და დამატებითი ინფორმაციის

ამ პროცესში თანაბრად ჩართულია როგორც სახელმწიფო

ადმინისტრაციული

სუბიექტები,

ასევე

ბიზნესის

წარმომადგენლები.

როგორც წესი აღნიშნული განხილვა არ წარიმართება ზეპირი მოსმენით
მაგრამ

არის

გამონაკლისებიც,

როდესაც

საქმის

სირთულისა

და

მნიშვნელობიდან გამომდინარე კანონი აძლევს საშუალებას მეწარმეს
მოითხოვოს ზეპირი განხილვა. თითოეული შემთხვევის განხილვის დრო
შეადგენს ექვსი თვიდან ერთ წლამდე პერიოდს, ხოლო გადაწყვეტილების
ფომრირებისთვის კენჭისყრა წარმოებს, როგორც ზეპირი ფორმით ასევე
წერილობითი ხმის მიცემის პრინციპით. საყურადღებოა, რომ კენჭისყრა ვერ
შედგება თუ ხმას სამი ადამიანი მაინც არ მიცემს. გადაწყვეტილება კი
თავისთავად ექვემდებარება სასამართლოში გასაჩივრებას.
ზემოთხსენებულიდან გამომდინარე, შეიძლება ვთქვათ, რომ დანიაში
საგადასახადო მიმართუოებით დავების განხილვის სისტემა ეფუძნება
ზუსტად გაწერილ ადმინისტრაციულ პროცედურებსა და საგადასახადო
დავების ტრიბუნალს. ამ წესის მთავარი ღისრება კი ხელშესახებია არა
მხოლოდ

საგადასახადო

მიმამრთულებით,

არამედ

ქვეყნის

მართლმსაჯულების მიმართულებითაც, რადგან საგადასახადო დავების
მხოლოდ მინიმალური ნაწილი ხვდება სასამართლოში რაც ისედაც
დატვირთული მოსამართლეთა კორპუსისთვის და ზოგადად სისტემისთვის
დადებითი მოვლენაა. დავების ტრიბუნალის ღირსება სწორედ იმაშია, რომ
ამ

სუბექტში შედიან მხოლოდ სპეციალიზირებული, კვალიფიციური

წარმომადგენლები,

მათი

დანიშვნის

წესიც

გაუმჭვირვალე

და

მაქსიმალურად მიუკერძოებელია. დაახლოებით იგივე წესი აქვს გერმანიას,
სადაც „ფისკალური სასამართლო“ კურირებს ქვეყნის საგადასახადო დავებს.
აღნიშნულ დაწესებულებაც მაქსიმალურად პროფილურია და ვიწრო
სპეციალიზაციის წევრებისგან არიან დაკომპლექტირებულნი.
დანიის მაგალითით ორი რამ შეგვიძლია გავიგოთ, როგორი დიდი
სხვაობაა ევროპული ტიპის საგადასახადო შემოწმების სისტემასა და
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ქართულ რეალობას შორის და როგორ ავაწყოთ სისტემა ისე რომ ეს სხვაობა
შემცირდეს. ამ შემთხვევაში დანიის წარმატების წყარო არის საგადასახადო
შემოწმების,

როგორც

თემატური

ისე

სისტემური

დივერსიფიკაცია.

აუცილებელია, პროფილური შემოწმებისა და მონიტორინგის სისტემური
დანერგვა საქართველოშიც. აღსაღნიშნია, რომ საგადასახადო შემოწმების
რეფორმით საგადასახადო ინსპექტორებს შეუძლიათ კომპანიის გარკვეული
პატარა ფრაგმენტის შემოწმება, მაგალითად რომელიმე 1 კალენდარული
თვის,

თუ

ამ ფრაგმენტში

შემოწმება

დაადგენს

რომ გადასახადის

გადამხდელს დარღვევები არ აქვს, შემოწმება სრულდება და კომპანია
მრავალწლიანი დავისთვის აღარ არის განწირული. მაგრამ უნდა აღინიშნოს,
რომ ბევრი კომპანიის ნებისმიერ კალენდარულ თვეს შეიძლება ქონდეს
გარკვეული

შეუსაბამობა,

თუნდაც

მცირე

დოზით,

ან

გარკვეული

ინტერპრეტაცია და თუ ეს გახდება საფუძვლიანი შემოწმების საგანი,
რომელიც ამჟამად სამ წელს მოიცავს, განუზომლად დადებითი მოვლენა
იქნება თუ ეს შემოწმება დანიური სტანდარტის მსგავსი წესით ჩაივლის
ამისთვის კი დავებისა და მონიტორინგის სააგენტოების პროფილური
დაყოფა უნდა მოხდეს.

3.5 ფიზიკური პირების ინტეგრირების პროცესი ბიზნეს ურთიერთობებში,
საგადამხდელო ბაზის გაზრდისთვის
ცივილიზებულ მსოფლიოში აღარავინ დაობს იმაზე რომ ფიზიკური
პირების მცირე და საშუალო ბიზნესის როლი, ჩართულობა ქვეყნის ბიზნეს
ურთიერთობებში საგადასახადო ბაზის გაზრდისთვის არის თანამედროვე
მსოფლიოს

გამოწვევა,

რომელიც

უნდა

დაიძლიოს

ერთი

მხრივ

გადასახადების შემცირებით და მეორე მხრივ სპეციალური დაბეგვრის
რეჟიმების საქმიანობის გაფართოებით. შემოსავლების სამსახურის მიერ
გამოქვეყნებულ წლიურ ანგარიშებში ვკითხულობთ, რომ მცირე ბიზნესის
სტატუსის მქონე ფიზიკურ პირთა რეგისტრაცია მზარდია, კერძოდ 2013
წელს რეგისტრირებულია 8189 პირი, 2014 წელს 8200, 2015 წელს 8550, 2016
წელს 9043, ხოლო 2017 წელს 9943 პირი. მოთხოვნიდან გამომდინარე, ფაქტია
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რომ

ფიზიკური

პირების

ინტერესი

ჩაერთონ

ქვეყნის

ბიზნეს

ურთიერთობებში მზარდია, რაც გამოწვულია იმ რეფორმებით რომელიც
ბოლო წლებში გატარდა და რომელზეც ამ კვლევაში ვისაუბრეთ. თუმცა
ვფიქრობ ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი ამ მიმართულებით. რა თქმა
უნდა ძალიან კარგი სიახლეა ის რომ მცირე ბიზნესის შემთხვევაში წლიური
ბრუნვის ლიმიტები 5 ჯერ გაზაირდა (100 000 ლარიდან 500 000 ლარამდე),
თუმცა აუცილებელია დამატებული ღირებულების გადასახადის რეფორმაც,
თუნდაც

თავიდან

სუბიექტებისთვის,

მხოლოდ
100,000

მცირე

ლარის

ბიზნესის

წლიური

სტატუსის

ბრუნვა

მქონე

დღევანდელი

რეალობიდან გამომდინარე აღარ წარმოადგენს იმ თანხას რომელზეც
კონსესუსი შეიძლება იყოს. ამ შეხედულების ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი
არის

ლარის

მიმართ

წარმოუდგენელი

უცხოური

ზრდა,

ვალუტების

დღეისთვის

დღგ-თი

გაცვლის
დაუბეგრავი

კურსების
თანხის

მაქსიმალური ლიმიტი დაახლოებით 40 000 აშშ დოლარია (უწვეტი 12 თვის
განმავლობაში), რაც ვფიქრობ მეტისმეტად დაბალი ზღვარია. არსებული
ზღვარის ზრდა, ვფიქრობ წაახალისებს ფიზიკური პირების მოტივაციას
უფრო აქტიურად ჩაერთონ ბიზნეს საქმიანობებში.
ევროკავშირის

წვერი

ქვეყნების

მაგალითებმა,

კიდევ

ერთხელ

დაგვანახა, რომ რა თქმა უნდა საგადასახადო განაკვეთების ზედა ზღვრები
საშემოსავლო გადასახადთან დაკავშირებით, არის იმაზე გაცილებით დიდი
ვიდრე საქართველოში, თუმცა დაბალ შემოსავლიანი ფიზიკური პირები
იხდიან იმაზე ნაკლებს, ვიდრე საქართველოში, რადგან ევროპაში ფართოდ
არის აპრობირებული დაბეგვრის პროგრესირებადი შკალა. ვფიქრობ,
დაბეგვრის

პროგრესირებული

მიმდინარე

წლების

შეუქცევად

მოდელის
სიახლედ

რეფორმა
შეგვიძლია

საქართველოში
ვივარაუდოდ.

ვფიქრობ, აუცილებელია მცირე ბიზნესის სტატუსის ქვეშ კანონის მიერ
მოაზრებული საქმიანობების ჩამონათვლის გაფართოება, რათა გაცილებით
ფართო მასებმა მიიღონ სარგებელი და შესაბამისად უფრო მეტი მოტივაცია,
ჩაერთონ ბიზნეს ურთიერთობებში უფრო აქტიურად.
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მცირე ბიზნესის სტატუსი არის, სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმიდან
ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური. იმისთვის რომ მეწარმემ მიიღოს
არსებული სტატუსი, ამისთვის იგი უნდა ფიქსირდებოდეს ინდივიდუალურ
მეწარმედ, შემდეგ კი მას შეუძლია მიმართოს შემოსავლების სამსახურს
სტატუსის მიღების მიზნით. იმისთვის რომ უფრო კარგად გავიაზროთ მცირე
მეწარმეობის არსი და მისი ისტორიული განვითარება როგორც სპეციალური
დაბეგვრის

რეჟიმის

საქართველოში,

აუცილებელია

მიმოვიხილოთ

ჩანაწერები საქართველოს საგადასახადო კოდექსიდან მცირე ბიზნესის
სტატუსთან დაკავშირებით.[46]
კანონის
განსაზღვროს

მიხედვით,

საქართველოს

შემოსავლის/საქმიანობის

მთავრობაა
ჩამონათვალი,

უფლებამოსილი
რომელზეც

არ

გავრცელდება სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმი.[47]
შესაბამისად ის პრივილეგიები, რომელიც ამ რეჟიმებს აქვთ. რეფორმის
შედეგად,

მცირე

მეწარმისთვის

დაწესებული

მაქსიმალური

ბრუნვა

გაიზარდა 100,000 ლარიდან 500,000 ლარამდე, რაც უდაოდ პოზიტიური
მოვლენაა, თუმცა არასაკმარი. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ მეწარმე სუბიექტს,
რომელიც აკმაყოფილებს აღნიშნულ მოთხოვნებს მცირე ბიზნესის სტატუსს
იღებს ნაკლები ბიუროკრატიით, კერძოდ კი არეგისტრირებს მარტივ
განცხადებას შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდის საშუალებით და
უცდის დადებით პასუხს. სწორედ საქართველოს ფინასთა სამინისტროს
შემოსავლების სამსახურია პასუხისმგებელი მცირე მეწარმის სერტიფიკატის
გაცემაზე.

აღნიშნული

სტატუსის

დასაბეგრი

შემოსავალი

მოიცავს,

საქართველოში მიღებული შემოსავლებისაგან, გარდა ხელფასის სახით
მიღებული შემოსავლისა და ზოგიერთი სხვა გამონაკლისისა, რომელიც
საგადასახადო კოდექსის 88-ე მუხლით განისაზრება. სტატუსის მთელი
პრივილეგია ის არის, რომ დასაბეგრი შემოსავალი იბეგრება ბრუნვის
მხოლოდ 1%. დადებითი მხარეა ისიც, რომ თუ მცირე მეწარმე გადააჭარბებს
დადგენილ ზღვარს, 500,000 ლარს მას სტატუსი პირველივე წელს არ
უუქმდება, უბრალოდ ეზრდება დაბეგვრის განაკვეთი 3%-მდე. აქაც
არსებობს დეტალები, რომელიც კანონში ზუსტადაა გაწერილი.
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მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე, პირის დადებითი მხარეა ისიც, რომ
აღრიცხვის

კუთხით

ამ

ტიპის

სუბიექტთან

სახელმწიფოს

ნაკლები

მოთხოვნები აქვს. მოთხოვნებშია, მხოლოდ აღრიცხვის სპეციალური
ჟურნალის ელექტრონულად წარმოება, რომლის ფორმაც გაწერილია
ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით. სტატუსის დადებითი მხარეა ისიც, რომ ამ
სტატუსის

მქონე

გაცემული

სუბიექტს

ხელფასის

თავის

საშემოსავლო

დაქირავებულ

თანამშრომლებზე

გადასახადით

დაბეგვრისგან

ათავისუფლებს წლის განმავლობაში ჯამურად 6000 ლარამდე.
მისასალმებელია, ისც რომ კანონის მიხედვით, სპეციალური დაბეგვრის
რეჟიმში ბიზნესი დარჩება იმ შემთხვევაშიც კი თუ მისი წლიური
შემოსავალი მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში გასცდება 500 000 ლარს,
გარდა იმ შემთხვევის როდესაც ბრუნვები 500 000 ლარს ზედიზედ 2 წლის
განმავლობაში გასცდება, შემოსავლების 500 000 ლარზე გადამეტების
შემთხვევაში

გადამეტებული

თანხა

დაიბეგრება

3%-ით,

ხოლო

ლიმიტირებული თანხა , 500 000 ლარი კვლავ 1% დაიბეგრება.[48]
აღნიშნული მოდელის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მდგომარეობს
იმაში, რომ დღგ-ს გადამხდელად სავალდებულო რეგისტრაციის ზღვარი,
რეფორმის შედეგად კვლავ არ შეცვლილა და შეადგენს 100,000 ლარს. არ
შეიძლება ფიზიკურ პირს ერთი მხრივ მივცეთ შეღევათიანი სტატუსი და ამ
დროს დღგ-ს ნაწილში დავუწესოთ ისეთი ზღვარი როგორც სხვა სუბიექტს
აქვს, ზუსტად იგივე დაბეგვრის განაკვეთით, როგორც გადასახადის
გადამხელ უსტატუსო სუბიექტს.
ასვვე ამ სტატუსის პრობლემაა, მკვეთრად შეზღუდული საქმიანობების
ჩამონათვალი.
მინისტრის

აკრძალული
ბრძანების

საქმიანობების

მიხედვით

ჩამონათვალი.

განსაზღვრული

ფინანსთა
საქმიანობის

ჩამონათვალი, რომელზეც არ გავრცელდება აღნიშნული სტატუსი.
ზემოთაღნიშნული

დიდი

სარგებლის

მიუხედავად,

რაც

მცირე

ბინზესის სტატუსმა მიიღო დაბეგვრის განაკვეთის კუთხით მაინც გვაქვს
დიდი გამოწვევები. მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკურ პირს წინა
დაბეგვრის რეჟიმისგან განსხვავებით გაუჩნდა საგადასახადო აგენტის
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ფუნქცია და თუ ადრე იგი განაცემების განხორციელებისას არ აკავებდა
საშემოსავლო გადასახადს, ახლა მოუწევს ამ გადასახადის დაკავებაც და
განაცემთა დეკლარაციის ჩაბარებაც. კომერციული ფართის ფიზიკური
პირისგან

დაქირავებისას,

ასევე

ფიზკური

პირისგან

სატრანსპორტო

მოსახურების მიღებისას ან არარეზიდენტი პირისგან მომსახურების მიღების
შემთხვევებში მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირი არ აკავებდა
საშემოსავლო

(მოგების)

გადასახადს,

ასევე

თითქმის

არ

აკავებდა

საშემოსავლოს გადახდილ ხელფასზე, (წლიური შემოსავლის 25%-ის
ფარგლებში) რისი უფლებაც წინამდებარე ცვლილებით მცირე ბიზნესის
სტატუსის მქონე პირს შეეზღუდა (გარდა 6000 ლარამდე გაცემული
ხელფასისა რომელიც არ იბეგრება მხოლოდ 2 შემთხვევაში), აქედან
გამომდინარე აუცილებელი ხდება განაცემების გადახდის წყაროსთან
დაკავება

და

ყოველთვიური

საშემოსავლო

დეკლარაციის

წარდგენა,

შემოსავლების სამსახურში.
ასევე აუცილებელი ხდება ყოველთვიური 1%-იანი ან 3%-იანი
დეკლარაციისა და დღგ-ს რეგისტრაციის არსებობის შემთხვევაში დღგ-ს
დეკლარაციის ჩაბარებაც. შესაბამისად, 100 000 ლარამდე შემოსავლის მქონე
მცირე

ბიზნესის

სტატუსის

მქონე

პირებს,

ვისაც

გასულ

წლებში

ფაქტობრივად არ ჰყოლია ბუღალტერი, რადგან წელიწადში ერთხელ
თვითონ ან დამხმარე პირის მეშვეობით ერთჯერადად აბარებდნენ ერთ
წლიურ

დეკლარაციას,

ახლა

დასჭირდებათ

ბუღალტრის

დაქირავება/ბუღალტრული მომსახურების მიღება, რადგან ყოველთვიურად
სხვადასხვა

სახის

განაცემებზე

თანხის

დაკავებასა

და

ბიუჯეტში

გადარიცხვას, ასევე ყოველთვიური დეკლარაციების მომზადებას და
შემოსავლების

სამსახურში

წარდგენას,

დამოუკიდებლად

შესაბამისი

ცოდნის გარეშე, მცირე ბიზნესის მქონე ფიზიკური პირების უდიდესი
ნაწილი ვერ შეძლებს. ზემოთ აღნიშნულიდნ გამომდინარე ვალდებულებები
არ ეხება 100 000 ლარიდან 500 000 ლარამდე ბრუნვების მქონე საწარმოებს,
ვინაიდან აღნიშნულ პირებს ფაქტობრივად მანამდეც გაჩნდათ გადასახადის
წყაროსთან დაკავების ვალდებულება და აქედან გამომდინარე მათთვის
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საგადასახადო შეღავათების დაწესების გარდა არაფერი არ იცვლება. თუმცა
100 000 ლარამდე შემოსავლების მქონე პირებისთვის ვისაც გააჩნდათ
ზემოაღნიშნული სტატუსი ბუღალტრის გარეშე საქმიანობა შეუძლებელი
გახდა.
საბოლოო

ჯამში

შეგვიძლია

ვთქვათ,

რომ

ზემოაღნიშნული

ინფორმაცია რა თქმა უნდა მიმზიდველობას არ უკარგავს მოცემულ
დაბეგვრის რეჟიმს, განხორციელებულ ცვლილებებს მცირე ბიზნესის
სტატუსთან დაკავშირებით, თუმცა პროცედურების თვალსაზრისით ამ
სტატუსის მქონე ფიზიკურ პირებს იმაზე მეტი ვალდებულების შესრულება
მოუწევთ, ვიდრე აქამდე და ამასთან ერთად დღგ-ს ზღვარი უცვლელია.
ასევ, არსებობს მიკრო ბიზნესის სტატუსი, რომელიც ენიჭება ფიზიკურ
პირს,

რომელიც

დამოუკიდებლად

ეწევა

საქმიანობას

და

არ

ყავს

დაქირავებით მომუშავე პირები. ბრუნვის ზღვარი კი წლიური 30,000 ლარია,
რომელსაც არ უნდა აღემატებოდეს ამ სტატუსის მქონე სუბიექტის ბრუნვა.
ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით, ასევე დადგენილია შემოსავლის ის სახეები
რომელზეც არ ვრცელდება აღნიშნული სტატუსი.
მესამე

შეღავათიანი

სტატუსი

კი

გულისხმობს,

ფიქსირებული

გადასახადის გადახდას და შესაბამისად ქვია „ფიქსირებული გადასახადის
გადამხდელი“.

სტატუსის მინიჭებასა და გაუქმებას ამ შემთხვევაშიც

შემოსავლების სამსახური ახორციელებს. ფიქსირებული გადასახადის
დაბეგვრის განაკვეთი შეიძლება იყოს დაბეგვრის ობიექტზე ერთი ლარიდან,
ორი ათასი ლარის დიაპაზონში ან შემოსავლის 3 პროცენტი. გადასახადით
დაბეგვრის ობიექტია: თონე; სოლარიუმის მომსახურება, ხალიჩების რეცხვა
და ა. შ.
რომ

შევაჯამოთ,

ამ

სტატუსის

უდაოდ

წარმოადგენს, ის რომ საქმიანობის ამ ნაწილში
საკონტროლო სალარო აპარატის გამოყენება,
შემოსავლების

აღრიცხვა

ასევე

საშემოსავლო

გადასახადების

ფიქსირებული

გადასახადის

დიდ

პირს არ ევალება

არ ევალება ხარჯების ან

გათავისუფლებულია

დეკლარირებისაგან
გადამხდელს

პრივილეგიებს

და

მოგებისა
უფრო

იმ შემთხვევაშიც

და

მეტიც,
კი

თუ
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გადააჭარბებს

100,000

ლარის

ბრუნვას,

არ

დაეკისრება

დღგ-ის

გადამხდელად რეგისტრაციის ვალდებულება, სწორედ ეს შეღავათია საჭირო
გავრცელდეს სპეციალური რეჟიმის დაბეგვრის სხვა სუბიექტებზეც რადგან
ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის ჩამონათვალი ძალზე მწირი და
ნაკლებად აქტუალურია ეკონომიკურ ურთიერთობებში.
რაც შეეხება კარგად ცნობილ ინდივიდუალური მეწარმის სუბიექტის
ფორმას, მიუხედავად იმისა, რომ ექვსი სამეწარმეო ფორმიდან მხოლოდ ეს
ერთია ფიზიკური პირი ფაქტობრივად არანაირ განსაკუთრებულ შეღავათს
არ მოიცავს. პირიქით, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით
იგი სამართლებრივ ურთიერთობაში პასუხს აგებს მთელი თავისი ქონებით.
როგორც მიმდინარე რეფორმიდანაც ჩანს, ევროკავშირთან ასოცირების
გზაზე

უფრო

ინტეგრირების

და

უფრო

პროცესი

აქტუალური
ბიზნეს

ხდება

ფიზიკური

ურთიერთობებში.

პირების

სახელმწიფო,

ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე, ნელ-ნელა შეუქცევად პროცესად
განიხილავს ფიზიკური პირების ინტეგრირებას, სწორედ ამ სურვილის
გამოძახილია მცირე მეწარმის სტატუსის რეფორმა და სტატუსის ბრუნვის
ზღვრის 500,000 ლარამდე აწევა. თუმცა სამწუხაროა, რომ აღნიშნული
ცვლილება მხოლოდ პირდაპირი გადასახადების ნაწილში განხორციელდა
და ირიბი გადასახადის ანუ დღგ-ს ნაწილში ცვლილებები ამ დრომდე არ
განხორციელებულა. პრობლემას წარმოადგენს ისიც, რომ ე.წ. „ესტონურ
მოდელზე“

გადასულ

კომპანიებს

მოგების

გადასახადით

დაბეგვრის

ოპერაცია უჩნდებათ მიკრო მეწარმის სუბიექტებთან ურთიერთობისას.
შესაბამისად გაუგებარია როგორ შეიძლება გაზიარდოს ფიზიკური პირების
საგადამხდელო ბაზა და მათი როლი ბიზნეს ურთიერთობებში, როდესაც
მიკრო მეწარმე ასეთი მასშტაბის პრობლემას აწყდება.

3.6

უახლესი რეფორმა საქართველოს საბაჟო კოდექსი

საქართველომ,
ხელმოწერით

ევროკავშირთან

ვალდებულება

აიღო,

ასოცირების
რომ

შეთანხმებაზე

საქართველოში

საბაჟო
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პროცედურები ევროპულ პრაქტიკას მიუახლოვდება, ამ მიმართულებით
მთავარი რეფორმა შეეხო

სისტემაში ავტორიზებული ეკონომიკური

ოპერატორის ანუ „აეოს“ სისტემის დანერგვას. [49]
საქართველოს პარლამენტმა, 2019 წლის 28 ივნისს ახალი საბაჟო
კოდექსი მიიღო. ამ პროცესის სათავეც კი რა თქმა უნდა არის ევროკავშირთან
გაფორმებული
საქართველომ

ასოცირების
აიღო

შეთანხმება,

ვალდებულება,

რომელზე

საბაჟო

ხელმოწერითაც

კოდექსი

ყოფილიყო

საგადასახადო კოდექსისგან დამოუკიდებელი დოკუმენტი და ამასთან
ყოფილიყო,

მაქსიმალურად

თანხვედრაში

ევროპული

ქვეყნების

კანონმდებლობასთან.
ახალი საბაჟო კანონდმებლობით, ფაქტობრივად უქმდება რეექსპორტის
სასაქონლო ოპერაცია. რეექსპორტის კლასიფიცირება ხდება, როგორც
საქონლის

მარტივი

დამუშავება.

აღარ

არის

საჭირო

რეექსპორტის

დეკლარაციის შევსება და მასთან დაკავშირებული ხარჯების გაღება.
ძალზედ გამარტივდა საქონლის დროებითი შენახვის დასრულება, ისევე
როგორც გამარტივდა თავისუფალი ზონის პროცედურების დასრულება, რაც
აქამდე

დიდ

პრობლემას

წარმოადგენდა.

აღარ

არის

რეექპორტის

დეკლარაცია და აღარ არის რა თქმა უნდა მასთან დაკავშირებული ხარჯები.
ახალი კოდექსით შესაძლებელი გახდა იმპორტის გადასახადის ჩათვლა ან
უკან

დაბრუნება.

ქართული

საბაჟო

რეალობიდან

გამომდინარე

ინოვაციურია მიდგომა, როდესაც იმპორტიორი თითქმის სრულად უკან
იბრუნებს მსუბუქ ავტომობილსა და მოტოციკლზე გადახდილ იმპორტის
თანხას, თუ შესრულდება შემდეგი პირობა და აღნიშნული იმპორტიდან 90
დღის განმავლობაში გაიგზავნება ექსპორტზე. თუმცა უნდა აღნიშნის ის
ფაქტი რომ ამ კანონის მიღებამდე საუბარი იყო ექვს თვიან პერიოდზე.
აქედან

გამომდინარე,

თუ

საქართველოშია

გადახდილი

იმპორტის

გადასახადი, მაშინ ის არ შედის სატრანსპორტო საშუალების გასაყიდ ფასში,
ეს ფაქტი კი იმპორტიორ სუბიექტს უმარტივებს უცხოეთში მის გაყიდვას.[50,
62]
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ამ პროცესში მნიშვნელოვანია ისიც რომ დეკლარირების პროცესის
შესრულებაზე

პასუხისმგებელი

პირის

მიერ,

შესაძლებელი

გახდა

სასაქონლო ჩამონათვლისთვის იმპორტის გადასახადი დაანგარიშდეს
დეკლარაციაში მოცემული საქონლის, იმპორტის გადასახადის ყველაზე
მაღალი განაკვეთით, ეს წესი კი ამცირებს საბაჟო ადმინისტრირების
დანახარჯებს.
ამასთან ერთად, ახალი საბაჟო კოდექსით, ბიზნესს სუბიექტებს
ეძლევათ

შესაძლებლობა,

გადამუშავებული

საქონლის

იმპორტის

შემთხვევაში, თავიანთი ნებით, იმპორტის გადასახადები დაითვალოს, ან
გადამუშავებული
იხელმძღვანელოს

პროდუქტისათვის

დაწესებული

ნედლეულისათვის

განაკვეთებით,

დაწესებული

ან

განაკვეთებით.

აღნიშნული ცვლილებებით, საბაჟო კოდექსით არის გათვალისწინებული ის
გარემოებაც, რომ პირს შეუძლია საბაჟო დეკლარირება გაწიოს მისივე
პანელით, ელექტრონულად შემოსავლების სამსახურის ვებ გვერდის
მეშვეობით,

შეიყვანოს იდენტური იფორმაცია რასაც სხვა დროს

დეკლარანტი გაუკეთებდა, აღნიშნული პროცესი საბაჟო პროცედურებს
ავტომატიზირებულს ხდის, თავიდან გვარიდებს პროცედურულ ხარვეზებს,
მაგალითად გაუთავებელ რიგებს განბაჟების პროცესში და ამასთან
სახელმწიფოს უმცირებს ადმინისტრირების დანახარჯებს რაც რა თქმა უნდა
დადებითი მოვლენაა.
ასევე, საბაჟო კანონმდებლობაში არის დატოვებული ყველა ცვლილება,
რომელიც

რეფორმების

ვალდებულებების

შემდეგ

გატარდა

გამარტივებული

საგადასახადო

ადმინისტრირების

და

საბაჟო

კუთხით,

ამ

ჩამონათვალში შედის: გადასახადის გადამხდელის ერთიანი ბარათი
საგადასახადო საბაჟო კუთხით,

“საზღვარსა და “ “სივრცეში“ არსებული

ზედმეტობის

ვფიქრობ

ჩათვლა,

ასევე

უმნიშვნელოვანესი

მიღწევაა

ერთიანის სახაზინო კოდის დაწესება გადამხდელების საგადასახადო ან
საბაჟო

ვალდებულების

გასაჩივრებისა და

შესრულებისთვის.

მნიშვნელოვანია

ასევე

შეთანხმების ერთიანი სისტემის შემოღება, რომელიც

განუზომლად ამცირებს ბიუროკრატიულ პროცესებს.
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საქართველოს

საბაჟო

კოდექსი,

საქართველოს

კონსტიტუციის

შესაბამისად განსაზღვრავს საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე
შემოტანასა და საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან
დაკავშირებულ წესებსა და საბაჟო ფორმალობებს, საბაჟო დავის
გადაწყვეტის

წესს,

საბაჟო

სამართალდარღვევების

სამართალდარღვევის

ჩადენისთვის

სახეებს

პასუხისმგებლობას.

და

2019

ამ

წლის

პირველი სექტემბრიდან ძალაში შესული ახალი კოდექსი საქართველოს
ბევრ გამოწვევას პასუხობს და შეგვიძლია პოზიტიურ მოვლენადაც
შევაფასოთ,

თუმცა

მოუგვარებელი

დარჩენილია

დარჩა

და

გარკვეული

რეფორმა

საკითხები,

საჭიროებს

რომელიც

გაგრძელებას

ამ

მიმართულებებითაც. საბაჟო კოდექსი დიდწილად არის პასუხისმგებელი,
რომ ქართული ბიზნესის ინტეგრირება მოხდეს ევროპულ ბაზრებზე, და
ასევე

იმაზეც,

რომ

ევროპული

ინვესტიციების

მოზიდვა

მოხდეს

საქართველოში.
ამ კოდექსით კერძო ბიზნესს შეუმცირდა უცხოურ ვაჭრობასთან
დაკავშირებული ხარჯები. ამ სისტემის მთელი იდეა უნდა იყოს, ის რომ
ევროკავშირის

ბიზნესის

წარმომადგენლებს

შეუქმნან

სამართლიანი

მარტივი და ერთიანი გარემო.
ახალი კოდექსის დიდი წარდგენა 2018 წლის სექტემებრში გაიმართა, ამ
პერიოდიდან

მოყოლებული

ფინანსთა

სამინისტროს

გაცხადებული

პოლიტიკის ფარგლებში, მოსაზრებების განხილვისა და აზრების გაცვლის
მიზნით, სამუშაო დოკუმენტი ელექტრონულად იყო გამოქვეყნებული,
ფინანსთა სამინისტროსა და
განხილვამდე

კი

ფინანსთა

"საკანონმდებლო მაცნეს“
სამინისტრომ

წარმოდგენილი კრიტიკული მოსაზრებები
ბიზნესის

წარმომადგენლებთან,

დარგის

ვებგვერდებზე.

დოკუმენტის

გარშემო

და რეკომენდაციები კერძო
სპეციალისტებთან

და

დაინტერესებულ და ჯგუფებთან ერთად განიხილა. ამ კოდექსით, გაჩნდა
საბაჟო

პროცედურის

მფლობელის

განმარტება

და

პროცედურის

მფლობელის ცვლილების ნებართვაც, ეს კი შესაძლებელს ხდის საბაჟო
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პროცედურასთან დაკავშირებული უფლებები გადამისამართდეს სხვა
სუბიექტთან.
აღნიშნული რეფორმა ბიზნესს აძლევს საშუალებას, აწარმოოს მისთვის
ყველაზე

უფრო

საინტერესო

გარიგება

საბაჟო

ზედმახედველობის

სტრუქტურებში მყოფ საქონელზე ისე, რომ არ შეფერხდეს საბაჟო
კონტროლის განხორციელება.
საბაჟო გადაწყვეტილების დროებითი შეჩერების მექანიზმი, რომლის
მიხედვითაც თუ საბაჟო გადაწყვეტილება გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს
ბიზნესს შესაძლებელი იქნება გადაწყვეტილების აღსრულების შეჩერება,
მაგალითად მალფუჭებად პროდუქციასთან დაკავშირებით, ან ზოგადად
შეყოვნება დიდ ზიანს აყენებს კომპანიას. [51, 10]
ამ კოდექსით გაჩნდა სრულიად ახალი ცნება, ავტორიზებული
ეკონომიკური ოპერატორი. [52, 12] ეს სტატუსი გარკვეული წესით მიენიჭება
იმ კომპანიას, რომლებიც გარკვეულ პირობებს დააკმაყოფილებენ. ამ
სტატუსის მთავარი ხიბლი კი ის არის რომ ზოგიერთი კომპანია გაცილებით
მარტივ საბაჟო პროცედურებს მიიღებს. ამ პირობებს ადგენს საქართველოს
ფინანსთა მინისტრი, ბრძანების სახით. თუ კომპანია ავტორიზებს გაივლის
მას ექნება მნიშვნელოვანი პროცედურული შეღევათები, შედეგად ის ნაკლებ
პროცედურას
ქვეყნების

გაივლის

საქონლის

არამარტო
იმპორტისას.

საქართველოში,

არამედ

ავტორიზებული

ევროპის

ეკონომიკური

ოპერატორი ევროპის უახლესი საბაჟო კონცეფცია არის, რომელიც ბიზნეს
სუბიექტებს გამჭვირვალედ და წესისამებრ განხორციელებული საქმიანობის
სანაცვლოდ უამრავ
წლიდან მოქმედებდა

საბაჟო შეღავათებს აძლევს. საქართველოში 2009
"ოქროს სიის" კონცეფცია, რომელიც „აეო“-ს

საფუძველზე იყო ფორმირებული. აღნიშნული კონცეფცია დიდ კომპანიებს
გარკვეულ პრივილეგიებს აძლევდა, მათ შორის კი ყველაზე ხელშესახები
საბაჟო გადასახადების გადახდის ვალდებულების დიდი დიაპაზონი იყო,
მარტივად რომ ვთქვათ, კომპანიას რომელიც ამ სიაში მოხვდებოდა შეეძელო
საბაჟო

დღგ

ან

იმპორტის

გადასახადი

გადაეხადა

ვალდებულების

დარიცხვიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, რაც თავისთავად
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დიდ შვებას აძლევდა ბიზნესს, ეს „შვება“ კი გამოიხატებოდა მათ შორის
იმაშიც რომ დღგ-სა და იმპორტის გადასახადების წილი თანხის ბრუნვის
საშუალება ქონდა მთელი თვე კომპანიას, ეს ფულადი ნაკადების მოძრაობის
შეფერხების რისკს ამცირებდა. ახალი ცვლილებებით კი ავტორიზებული
ეკონომიკური ოპერატორი გახდებიან, როგორც დიდი, ისე საშუალო და
პატარა კომპანიები, რადგან შერჩევის პროცესში არ არის მნიშვნელოვანი
კომპანიის ბრუნვის მოცულობა. "ოქროს სიაში" გაწევრიანება კი შეეძლოთ იმ
კომპანიებს, რომელთა წლიური იმპორტი აჭარბებდა ხუთ მილიონ ლარს,
შესაბამისად იდენტიფიცირება კეთდებოდა იმის მიხედვით, რამდენად დიდ
იმპორტიორ კომპანიაზე იყო საუბარი.
მიმდინარე ცვლილებებით, "ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორი“ გახდება ნებისმიერი სუბიექტი, რომელსაც ექნება რაიმე სახის
პროცედურული შეხება საბაჟოსთან და მნიშვნელობა არ აქვს ამ შემხებლობის
სიხშირესა

ან

თანხობრივ

ექპორტიორებსა
აერთიანებდა,

და

ოდენობას.

იმპორტის

შესაბამისად

"ოქროს

სია"

კი

განმახორციელებელ

შეღავათებიც

მხოლოდ

მხოლოდ

სუბიექტებს

მათთვის

იყო

გათვალისწინებული. აქედან გამომდინარე ახალი წესი ერთი შეხედვით
უფრო სამართლიანია, თუმცა მეორე მხრივ მსხვილ კომპანიებს, რომლებიც
დიდი რაოდენობით სამუშაო ადგილებს ქმნიან ქვეყანაში და რომელთა
კონტრიბუციაც სახელმწიფო ბიუჯეტში მრავალ მილიონ ლარს ითვლის
წლის განმავლობაში არ აქვთ არანაირი განსაკუთრებული „წახალისება“
კიდევ უფრო მეტი გაზარდონ, წარმოება/იმპორტი.
აღნიშნული

კონცეფციით,

ავტორიზებულმა

ეკონომიკურმა

მომხმარებლებმა უნდა ისარგებლონ უამრავი შეღავათით, აღნიშნული
ცვლილებები ეხება იმ საქონელსაც, რომელსაც ავტორიზებული ეკო.
მომხმარებლები ექპორტით გაიტანენ ევროკავშირში. ვფოქრობ, სწორედ ეს
არის ამ კონცეფციის ყველაზე დიდი დადებითი მხარე.
რეფორმის ამ ნაწილით, საქართველოდან ექსპორტიორ და იმპორტიორ
სუბიექტებს საბაჟო ორგანოების, ძირითადად, ინფორმირება ევალებათ და
აღარ არის აქამდე არსებული პრაქტიკა, რომლის მიხედვითაც ბევრი
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პროცედურის გავლა ანუ რაოდენობრივად ბევრი ნებართვის აღება საბოლოო
შედეგამდე. დაუჯარებელია მაგრამ ფაქტია, რომ თუ მოგვინდება რაიმეს
გატანა ექსპორტზე, ან რაიმეს შემოტანა იმპორტით აღარ არის საჭირო
დეკლარატთან კომუნიკაცია, „გეზში“ ადგილზე მისვლა დეკლარირების
პროცედურებისთვის, არც ხელმოწერა გვჭირდება განბაჟებისთვის, ეს
ყველაფერი ერთიანად ერთი განცხადებით რეგისტრირდება შემოსავლბის
სამსახურის

პანელის

ვალდებულებას

მეშვეობით.

ინფორმირებაზე,

სუბიექტი
ეს

უბრალოდ

დოკუმენტი

იღებს

ძირითადად

ინფორმაციულია საბაჟოსთვის და დასტურით ელექტრონულად მიიღება.
მიუხედავად

იმისა,

რომ

რეფორმა

თავისთავად

ქართული

რეალობისთის ინოვაციურია და ვფიქრობ ბოლო წლების განმავლობაში
საქართველოში არსებული ექვსი გადასახადიდან განვითარების ერთ-ერთი
ყველაზე დადებითი დინამიკა სწორედ საბაჟო გადასახადს და მის სისტემას
აქვს, ამის მიუხედავად ამ რეფორმასაც აქვს თავისი უარყოფითი მხარეები და
გამოწვევები.
რეფორმის მთავარი გამოწვევა, სწორედ „ოქროს სიის“ ფაქტობრივი
გაუქმება აღმოჩნდა, ერთი მხრივ რა თქმა უნდა თანასწორობის პრიცნიპის
არსებობა აუცილებელია, თუმცა პრაგმატულად რომ შევხედოთ ქვეყნის
ეკონომიკა ამ ნაბიჟის გადადგმით აგებს და არ იგებს, უმსხვილეს
იმპორტიორ კომპანიებს ნაღდი ფულადი სახსრების პრობლემები მათ შორის
ამ რეფორმის გამო წარმოეშვათ. მოგეხსენებათ „ოქროს სიის“ შემთხვევაში
მსხვილ იმპორტიორს შეეძლო იმპორტთან დაკავშირებული გადასახადები,
მაგალითად, დღგ და იმპორტის გადასახადი გადაეხადათ ხაზინაში
განბაჟებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, ეს კი იყო შვება
ბიზნესისთვის

და

გონივრული

დრო,

რათა

მოედინათ

იმპორტით

მიღებული საქონლის რეალიზაება და თანხის შესაბამისად გადახდა, ახალი
რეფორმით კი ბიზნესი ჯერ იხდის თანხას იმპორტის ღირებულების 18%30% და შემდეგ კავდება რეალიზაციით. მიმდინარე რეფორმით 30 დღიდან 5
დღემდე შემცირდა მსხვილი კომპანიებისთის საბაჟო გადასახადების
გადახდის ვალდებულები. რთულია ვინმე არ დაეთანხმოს რომ აღნიშნული
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რეფორმით მსხვილ კომპანიებში ფულადი საშულებების მოძრაობას როგორც
პრობლემა შეექმნა.
აღსაღნიშნია, ის ფაქტიც, რომ იმპორტის გადასახადის ნაწილში,
საქართველოს ბიუჯეტში, საგადასახადო შემოსავლების ნაწილში, იმპორტის
გადასახადის წილი მზარდია. (იხ. ცხრილი N 2) რაც თავისთავად კარგი
მახასიათებელია, თუმცა საჭიროაა რეფორმის იმგვარად წარმართვა, რომ
არსებული ზრდის ტემპი, შენარჩუნდეს.

ცხრილი N 2 2018 - 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები,
მილიონ ლარებში.

წყარო: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

მეორე მხრივ, რეფორმის ყველაზე დადებით მხარეებზე არ არის კარგად
ინფორმირებული, განსაკუთრებით საშუალო და წვრილი ბიზნესი. ვფიქრობ,
ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურმა აუცილებლად უნდა
გაუკეთოს

ორგანიზება,

მიმართულებით.

ცნობიერების

აღნიშნულ

კამპანიაში

ამაღლების
კი

კამპანიას

თავისთავად

ამ

არაერთმა

სამინისტრომ უნდა მიიღოს მონაწილეობა, მათ შორის: ეკონომიკის
სამინისტრომ, სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ და ა. შ. რადგან,
მოგეხსენებათ თუ პრაქტიკაში არ იმუშავებს აღნიშნული რეფორმის
„სიკეთეები“,

მხოლოდ

საკანონმდებლო

მხარეს

ან

პროცედურულ

სიმარტივეს არ ექნება გადამწვეტი მნიშვნელობა.
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აუცილებელია, რომ საქართველო აქტიურ ქმედებაზე გადავიდეს,
ავტორიზებული

ეკონომიკური

მომხმარებლების

ურთიერთაღიარების

მიმართულებით ევროკავშირის წვერ ქვეყნებთან.
ამ რეფორმის ბევრი სარგებლის მიუხედავად, გართულდა დღგ-ს
ადმინისტრირების საკითხები და გაჩნდა დამატებული ღირებულების
გადასახადით დაბეგვრის სხვადასხვა ახალი ოპერაციები, რაც თავისთავად,
ბიზნესისთვის არ შეიძლება იყოს მასტიმულირებელი.
ახალი საბაჟო კოდექსით, ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორი
შედგება ორი ტიპის ავტორიზაციისგან: [53, 12]
ა) ავტორიზაცია საბაჟო გამარტივებისთვის, რომელიც, მფლობელს
აძლევს ზოგიერთი გამარტივებული საბაჟო პროცედურებით სარგებლობის
ნებართვას;
ბ) ავტორიზაცია დაცვისა და უსაფრთხოებისთვის, რომელიც მის
მფლობელს აძლევს დაცვასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული
გარკვეული შეღავათებით სარგებლობის უფლებას.
ელექტრონული დეკლარირების ფორმები - ციფრული საბაჟო ყველა
ტიპის

სერვისი

ელეტრონულად

ახალი

რეფორმის

კარგი

შედეგია.

მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ამ დრომდე მოუგვარებელი იყო, მაგალითად
პრეზენტაციბისა და დეგუსტაციების დროს გახარჯული ნედლეულის
დაბეგვრის თემა, კერძოდ მოგების გადასახადის რეფორმის შემდეგ ამ ტიპის
გახარჯვები გათავისუფლდა მოგების გადასახადისგან, (თუ საწრამო
ესტონურ მოდელზე არის გადასული) თუმცა დღგ-თი დაბეგვრა მაინც
უწევდა, ახალი ცვლილებებით კი ამ ტიპის გახარჯვები არ დაბეგრება დღგთი.

117

დასკვნა
ჩვენმა ქვეყანამ, ბოლო წლებში, განვითარების რთული გზა განვლო,
თუმცა ჯერ კიდევ უამრავ გამოწვევასთან გამკლავება უწევს, რათა ამ ქვეყნის
მოქალაქეებმა მშვიდ და განვითარებულ სახელმწიფოში იცხოვრონ. ამ
პროცესში ერთ-ერთი გადამწყვეტი ადგილი უკავია ქვეყნის საგადასახადო
სისტემასა და პოლიტიკას. ნაშრომში განხილულია ზოგიერთი ის გამოწვევა,
რომელიც უნდა დაიძლიოს რათა "ესტონური მოდელის“ სარგებელი
რეალურად აისახოს ჩვენი ქვეყნის ბიზნეს სექტორზე. მასში გამოკვლეულგაანალიზებულია ზოგიერთი პრობლემის მდგომარეობა არა მარტო ჩვენი
ქეყნის, არამედ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიხედვით, რომლისკენაც
საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის სწრაფვა ცალსახაა. კვლევაში
კრიტიკულადაა
ზოგიერთი

განხილული,

გამოწვევა,

საქართველოს

მოგების

საგადასახადო

გადასახადის

ახალ

სისტემის

რეფორმასთან

დაკავშირებით.
საუკეთესო

რეკომენდაცია

იქნებოდა,

საქართველომ

გამოიყენოს

ესტონეთის გამოცდილება, სალაროს ნაშთზე შეამციროს ჯარიმის ოდენობა
და

დაუბრუნოს

ძველ

ნიშნულს,

შეამციროს

საბიუჯეტო

ხარჯები

განსაკუთრებით რეფორმის პირველ წლებში, მაქსიმალურად უზრუნველყოს
ფინანსური

სტანდარტების

(IFRS)

დანერგვა

ქვეყანაში,

შესაქმნელია

საშემოსავლო და მოგების გადასახადისგან
გათავისუფლებულ პირთა რეესტრი, რომელიც იქნება ელექტრონული
და ყველასათვის ხელმისაწვდომი. რათა ბიზნესი იყოს ინფორმირებული
იმის

შესახებ

ვისთან

ურთიერთობა

გაუზრდის

საგადასახადო

ვალდებულებებს. აუცილებელია სახელმწიფომ გაიზიაროს კერძო სექტორის
პოზიციები, იმ შემთხვევაში თუ მათ ექნებათ მყარი არგუმენტები.
დასაფასებელია, ის რომ ფიზიკური პირის მიერ საცხოვრებელი ფართის
იჯარით გაცემა ნაცვლად 20% იბეგრება 5% თუმცა, აქვე უნდა აღვნიშნოთ
ბოლო პერიოდის დიდი ხარვეზი, რამაც ასობით დღგ-ს გადამხდელ
ფიზიკურ

პირს

(საშემოსავლოს

თვეების

წილი)

მანძილზე

გამოყენება

საიჯარო

შეუზღუდა.

თანხის

კერძოდ

ნაწილის

2018

წლის
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იანვრიდან

ძალაში

შევიდა

კანონი,

რომლის

მიხედვითაც

მეიჯარე

იურიდიული პირები გახდნენ ვალდებულნი ინდივიდუალური მეწარმის
სტატუსის

არ

მქონე

დღგ-ს

გადამხდელი

ფიზიკურ

პირებისთვის

საშემოსავლო გადასახადი თავად დაეკავებინათ (გადახდის წყაროსთან),
თუმცა მალევე მოხდა ამ შეცდომის გააზრება და 2018 წლის 31 მაისიდან
კვლავ ძველი წესით დარეგულირდა დღგ-ს გადამხდელი ფიზიკური
პირების მიერ თავიანთი საშემოსავლო გადასახადის გადახდა, კანონს
ფაქტობრივად მიენიჭა უკუძალა და გავრცელდა 2018 1 იანვრიდან.
ამ პროცესმა აუცილებელია გახადა, იურიდიული პირების მიერ
საგადასახადო დეკლარაციების დაზუსტება და ფიზიკური პირებისთვის
ინფორმირების პროცესის განხორციელება.
ვფიქრობ, ამგვარი ნაჩქარევი, გაუაზრებელი ცვლილებები კანონში,
იწვევს

იურიდიული

დაზუსტებას

და

პირების

ფიზიკური

განხორციელებას,

რაც

მიერ

საგადასახადო

დეკლარაციების

პირებისთვის ინფორმირების

ვფიქრობ

ფიზიკურ

პროცესის

პირებში

იწვევს

არასტაბილურობის-არასაიმედობიის განცდას, რაც თავისთავად ხელს
უშლის მათ აქტიურ ჩართვას ქვეყნის ბიზნეს ურთიერთობებში.
ნაშრომში გაანალიზებულია ევროკავშირის გამოცდილება ფიზიკური
პირების დაბეგვრასთან დაკავშირებით, ასევე საუბარია საფრანგეთისა და
გერმანიის საგადასახადო სისტემებზე, მათ პლიუსებსა და მინუსებზე,
საშემოსავლო გადასახადთან დაკავშირებით, შედარებულია საქართველოს
საგადასახადო
მიმდინარეობს,

სისტემასთან,
ფიზიკური

იმ

უახლეს

პირების

რეფორმებთან
საშემოსავლო

რაც

ახლაც

გადასახადით

დაბეგვრასთან დაკავშირებით. შემუშავებულია რეკომენდაციები, როგორ
შეიძლება საქართველოში, ფიზიკური პირების ინტეგრირების პროცესის
გააქტიურება

ბიზნეს

ურთიერთობებში.

ნაშრომის

ერთ-ერთ

მთავარ

გამოწვევად დასახელებულია, რომ საგადასახადო განაკვეთები ვეღარ
პასუხობს

არსებულ

რეალობას

და

მოძებნილია

გადაჭრის

გზები,

გადასახადების მაქსიმალური შემცირება სოციალურად დაბალი ფენის
წარმომადგენლებისთვის

და

სპეციალური

დაბეგვრის

რეჟიმების
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საქმიანობების

ჩამონათვლის

გაზრდა.

განხილულია

ამ

პროცესის

ნაკლოვანებები და ის დიდი გამოწვევები, რომლებიც აუცილებლად უნდა
დაიძლიოს.
ხშირად მთავრობების მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ისინი
თითოეულ გადასახადს განცალკევებით განიხილავენ და არა ერთიან
სისტემას. შესაბამისად მიმდინარე ეტაპზე უკვე რთულია საგადასახადო
ბეგარის

განაწილება,

მომსახურებიდან

დაბეგვრის

განსხვავებულ

ობიექტებზე.
იმისთვის, რომ დაქირავებით მომუშავე პირების, ბიზნესებისა და
სახელმწიფო

ბიუჯეტის

შემოსავლები

მეტი

ეფექტურობით

იქნას

მოხმარებული, აუცილებელია საგადასახადო სისტემის მოდერნიზება,
როგორც

ეს

უკვე

განხორციელდა

მაღალგანვითარებული

ქვეყნების

უმრავლესობაში. ვფიქრობ, არ არის საკმარისი პროგრესული დაბეგვრის
სისტემის

შემოღება

საშემოსავლო

გადასახადის

ნაწილში,

ასევე

აუცილებელია პროგრესული დაბეგრვის შკალის დაწესება დამატებული
ღირებულების გადასახადისა და მოგების გადასახადის ნაწილშიც.
წინამდებარე სადისერტაციო ნაშრომის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა
იყო,

როგორ

შეიძლება

საქართველომ

წარმატებით

გაართვას

თავი

პროგრესული გადასახადების დანერგვას. ამ გამოწვევის დასაძლევად კი
ნაშრომში შემოთავაზებულია კონკრეტული გზები.
დანია რა თქმა უნდა

არის გამორჩეული მაგალითი განვითარების

დონით და სახელმწიფოს შესაძლებლობით, თავის მოქალაქეს შეუქმნას
სტაბილური და საიმედო გარემო, ეკონომიკური კეთილდღეობით. დანიაში
არის ქვეყანა სადაც უმუშევრობისა და სიღარიბის დონე არის მსოფლიოში
ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი. ჩვენს მიერ ზემოთ განხილული ესპანეთი კი
მნიშვნელოვნად ჩამორჩება, როგორც დანიას ასევე ევროპის ბევრ ქვეყანას.
ესპანეთში, ისევე როგორც დანიაში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი
პროგრესული განაკვეთებია, მაგრამ დანიისგან განსხვავებით აქ არ არის
უზრუნველყოფილი სოციალური უთანასწორობა და სხვა იმ ტიპის
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პრობლემები, რომელსაც წესით დაბეგვრის პროგრესული შკალა უნდა
აწესრიგებდეს.
შესაბამისად ცხადია, რომ პირდაპირი კორელაცია პროგრესული
გადასახადების მაღალ განაკვეთსა და სოციალურ კეთილდღობაში არ არის.
პირდაპირი კორელაციის არარსებობა, კი იმითიც არის განპირობებული, რომ
ხშირად გადანაწილების მექანიზმი პრობლემურია.
დასაბუთებულია,

რომ

ხშირად

არსებობს

მაღალი

კორელაცია

განათლების ხარისხსა და სოციალური უთანასწორობის ხარისხს შორის.
უნდა აღინიშნოს, რომ ესპანეთი განსხვავებით დანიისგან ძალიან მცირე
რესურსს დებს განათლების სისტემის გაუმჯობესებაში.
ესპანეთი

ცნობილია,

შემცირებულია

უმუშევრობის

მაღალი

დონით,

ამიტომ

რედისტრიბუციული ფუნქციის გამოყენების სიხშირე

შესასაბამისად მაღალი პროგრესული დაბეგვრის შკალის პირობებშიც კი
სოციალური უთანასწორობა ვერ აღმოიფხვრება.
განსხვავებით
მენეჯმენტის

დანიისგან,

მიმართულებით,

ესპანეთს

აქვს

მაგალითად

დიდი

ისეთი

გამოწვევები

მიმართულებით

როგორიცაა: გადასახადებისგან თავის არიდება, შავი ეკონომიკის ზომა და
კორუფციის სიხშირე. ესპანეთში საგადასახადო სისტემა ვერ პასუხობს
მოთხოვნებს და ვერ უზრუნველყოფს სამართლიანი დაბეგვრის პრინციპის
განხორციელებას მდიდარ და ღარიბ მოქალაქეთა მიმართ. დღესდღეობით,
ესპანეთში დაბალშემოსავლიანი მოქალაქეები იხდიან პროპორციულად
უფრო მეტს, ვიდრე მაღალშემოსავლიანი მოქალაქეები.
ამგვარად, განვიხილავთ ერთ-ერთ ვერსიას, საქართველომ სახელმწიფო
კეთილდღეობის მოდელად დანიური მაგალითი პროგრესული დაბეგვრის
მიმართულებით.
შესაძლებელს

როგორც
ხდის

პრაქტიკაში

საზოგადოების

ვნახეთ,

დანიური

ინკლუზიურ

მოდელი

განვითარებას,

უმუშევრობის, სიღარიბისა და სოციალური უთანასწორობის დაბალ დონეს.
ამასთან ერთად, უნდა გავითვალისწინოთ ის ფაქტიც, რომ საქართველოს,
ისევე

როგორც

უმუშევრობის

ესპანეთის,

აქვს

არასახარბიელო

დიდი

დონე.

არაფორმალური

აქედან

სექტორი,

გამომდინარე,

უნდა
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გავითვალისწინოთ,
გარანტირებულად

რომ

პროგრესული

დაბეგვრის

სისტემა

ვერ მოიტანს ქვეყნის ინკლუზიურ განვითარების

შედეგს. ეს არის ერთ-ერთი და არა ერთადერთი კომპონენტი, შესაბამისად ეს
არის ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც პროგრესული დაბეგვრის საგადასახადო
სისტემის შემოღება უნდა წარიმართოს ეტაპობრივად.
დასკვნის სახით აუცილებელია აღნიშინოს ის დადებითი მხარეც, რაც
საბაჟო კანაონმდებლობის ცალკე გამოყოფას მოყვა და მისი უახლესი
რეფორმა,

რომელიც

ნამდვილად

მისასალმებელია,

მაგალითად:

ელექტრონული განბაჟების კუთხით, ასევე ავტომობილის იმპორტის
გადასახადის დაბრუნება/ჩათვლის კუთხით, თუმცა ვფიქრობ ნაშრომში
წარმოდგენილ უამრავი გამოწვევიდან, რაც საქართველოს აქვს და ექნება
უახლესი ათწლეულების განმავლობაში ეს არასაკმარისია. აუცილებელია
უფრო აქტიური ფიქრი მაგალითად დანიის მაგალითზე, ისევე როგორც
მოხდა რამდენიმე წლის წინ მოგების გადასახადის რეფორმა ესტონეთის
მაგალითზე, რა თქმა უნდა საქართველოს სპეციფიკის გათვალისწინებით.
უმნიშვნელოვანესია სახელმწიფო კიდევ უფრო გააქტიურდეს ფიზიკური
პირების ინტეგრირების პროცესში ბიზნეს ურთიერთობებში, რისთვისაც
უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტია საგადასახადო კანონმდებლობა და
სისტემა, აქ აუცილებლად უნდა აღნიშნოს, რომ დღგ-თი დასაბეგრი ბრუნვის
თანხობრივი ოდენობა ვეღარ პასუხობს თანამედროვე გამოწვევებს.
ნაშრომში შემოთავაზებული ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაციაა, რომ
სახელმწიფოსა და ბიზნესის ურთიერთობის გასაჯანსაღებლად, საწყის
ეტაპზე, საქართველოს პარლამენტმა მიიღოს კანონი, რომლის მიხედვითაც
საგადასახადო კოდექსში წლის განმავლობაში მიღებული ცვლილებები
მომდევნო წლის 01 იანვრამდე არ ამოქმედდება. ეს გადაწყვეტილება
დაეხმარება ბიზნეს და საგადასახადო გარემოში მყოფ სხვა სუბიექტებს
სწორად

გაიგონ,

წინააღმდეგობებით

გაანალიზონ
მიიღონ

და

ახალი

ნაკლები

შეცდომებითა

საკანონდმებლო

თუ

ცვლილებები,

რომლებიც მათ და ზოგადად ქვეყნის ცხოვრებაზე მნიშვნელოვანად
აისახება.
122

გამოყენებული ლიტერატურა
1.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი. მუხლი 97. გვ. 39.

2.

მილი. ჯ. ს. John Stuart Mill, „On the General Principles of Taxation“; Book
V, Chapter II. 2009, pp. 29-44.

3.

ევროკომისია, ევროკავშირის საჯარო ფინანსები, European Commission;
"European Union Public Finance" Fourth edition; 2008, გვ. 18

4.

https://www.eurocommerce.eu/media/7237/position-csr-renewed_csr_strategy _201114-07.03.2012.pdf უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 31.05.2020

5.

მ.მიქელაშვილი საგადასახადო პოლიტიკა თეორია და პრაქტიკა. 2013,
217 გვ.

6.

ევროსტატი. ევროპის სტატისტიკის სამსახური, სტატისტიკის წიგნი.
2014, 156 გვ.

7.

სტატია
N19/1
2017,
http://taxinfo.ge/index.php?option=com_content
&task=view&id=8905&Itemid=104 უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული 31.05.2020

8.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი. მუხლი 6. გვ. 2.

9.

რიჩარდ მ. ბირდი, განვითარებადი
გამოწვევები, 2008 წლის მარტი. 33 გვ.

10.

www.georgia.gov.ge/pdf/2009_12_04_15_24_50_1.pdf

ქვეყნების

საგადასახადო

უკანასკნელად

იქნა

გადამოწმებული - 31.05.2020
11.

გადასახადების გადახდა 2010 – გლობალური სურათი, მსოფლიო ბანკი,
www.doingbusiness.org/documents/FullReport/2010/Paying-Taxes-2010.pdf

უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 31.05.2020
12.

საქართველო ეკონომიკური თავისუფლების ძიებაში: პროექტი
განვითარებადი ეკონომიკების რეფორმისათვის, ლადო გურგენიძე, N2,
2009 წლის ივნისი, საზოგადოებრივი პოლიტიკის კვლევის ამერიკული
მეწარმეობის
ინსტიტუტი,
www.aei.org/docLib/02%20D
PO%20June%202009%20newg.pdf უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული 31.05.2020

13.

ჟურნალი
ფორბსი,
საგადასახადო
ადმინისტრირების
ლიბერალიზაციის შესახებ, 2016 წლის 8 ნოემბერი, https://forbes.ge
/news/1717/sagadasaxado-administrirebis-liberalizaciis-Sesaxeb
უკანასკნელად
იქნა გადამოწმებული - 31.05.2020

14.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი. მუხლი 4. გვ. 1.

15.

ევროკომისია. ევრო პლუს პაქტი. European Commission; " The Euro Plus
Pact"; 2011, გვ. 1-9.

16.

მექეკი. ი. IVANA MACEK. VAT IN EU. 2011, გვ. 5

17.

ირლანდიის კანონმდებლობა, 2006, http://www.finfacts.ie/fincentre/iris
htax2006.htm უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 31.05.2020
123

18.

ევროკავშირის კანონმდებლობა. 26-ე მუხლი; პირველი ქვეპუნქტი,
http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html
უკანასკნელად
იქნა
გადამოწმებული - 31.05.2020

19.

ქონების გადასახადი საფრანგეთში, 2016, http://www.french-property.com
/guides /france/finance-taxation/taxation/wealth-tax/ უკანას- კნელად იქნა
გადამოწმებული - 31.05.2020

20.

გადასახადი კაპიტალზე საფრანგეთში, IFP Ltd, 2016, http://www.frenchproperty.com

/guides

/france/finance-taxation/taxation/capital-gains-tax/

უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 31.05.2020
21.

სამსონიძე. ვ. 20015, http://aaf.ge/index.php?menu=1&jurn=0&rubr=0& mas=2128
უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 31.05.2020

22.

საშემოსავლო

გადასახადის

გაანგარიშება

საფრანგეთში,

2016,

http://www.fre nch-property.com/guides/france/finance-taxation/taxation/calculat iontaxliability/allowances/ უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 31.05.2020
23.

ალბერტ

აინშტაინი,
Albert
Einstein,
https://quoteinvestigator.com
/2011/03/07/einstein-income-taxes/#:~:text=%E2%80%9CThe%20hardest%20
thin
g%20in%20the%20world%20to%20understand%20is%20the,of%20the%20late%20Al
bert%20Einstein.&text=%E2%80%9CThe%20hardest%20thing%20in%20the%20worl
d,understand%20is%20the%20income%20tax.%E2%80%9D უკანასკნელად იქნა
გადამოწმებული - 31.05.2020

24.

სამსონიძე.

ვ.

გერმანიის

http://aaf.ge/index.php?

საგადასახადო

menu=1&rubr=0&mas=1462

სისტემა, 2012 წ.
უკანასკნელად იქნა

გადამოწმებული - 31.05.2020
25.

Sameen, ყველაზე უცნაური გადასახადი 20.10.2015წ. http://list25.com/25strange-tax-laws-you-would-probably-have-issues-with/
უკანასკნელად
იქნა
გადამოწმებული - 31.05.2020

26.

ვიკიპედია.

27.

გადასახადების გადახდის სეპციფიკა გერმანიაში. მარტი 2020 წ.
http://www.howt ogerman y.com/ pages/germantaxes.html უკანასკნელად იქნა
გადამოწმებული - 31.05.2020

28.

რენატე ოარი. Renate Ohr., ნოემბერი .2014 წ., Pet Study - Pet Ownership as
Economic Factor.

29.

სატრანსპორტო

30.

ვიკიპედია. გადასახადი სიმდიდრეზე, გერმანიაში. (Reichensteuer)
https://de.
wikipedia.or
g/wiki/
Reichensteuer
უკანასკნელად
იქნა
გადამოწმებული - 31.05.2020

31.

საგზაო გადასახადი გერმანიაში ავტომანქანის მართვაზე. Road Tax for

გადასახადები გერმანიაში. https://en.wikipedia.org/wiki/
Taxation _in_G ermany უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 31.05.2020

გადასახადი

გერმანიაში.

https://ec.europa.eu/transport/
sites/transport/files/studies/transport-taxes-and-charges-in-europe-isbn-978-92-7999561-3.pdf უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 31.05.2020

driving in Germany. https://www.tripadvisor.com/ShowTopic-g187275-i116-k8635127124

Road_Tax

_for_d

riving_in_Germany-Germany.html

უკანასკნელად

იქნა

გადამოწმებული - 31.05.2020
32.

ესტონეთის საშემოსავლო გადასახადის აქტი. Income Tax Act. 15.12.1999
წ. https://www.riigi teataja.ee/en/eli/530012014003/consolide უკანასკნელად იქნა
გადამოწმებული - 31.05.2020

33.

The

national

budget

of

2004,

24.09.2003

წ.

https://www.valitsus.ee

უკანასკნელად

/en/news/national-budget-2004-focuses-people-juhan-parts

იქნა

გადამოწმებული - 31.05.2020
34.

Michael Funke and Holger Strulik: „Taxation, growth and welfare: Dynamic effects
of Estonia’s 2000 income tax act“, 2003, pp.6

35.

Georgi Angelov „Zero Tax on Reinvested Profit – the Example of Estonia“ Institute
for Market Economics, Bulgaria, 2016, 18 გვ.

36.

The

national

budget

of

2004,

24.09.2003

/en/news/national-budget-2004-focuses-people-juhan-parts

წ.

https://www.valitsus.ee

უკანასკნელად

იქნა

გადამოწმებული - 31.05.2020
37.

ფორბსი. ესტონური მოდელის დეტალები და მისი გავლენა ეკონომიკურ
ზრდაზე, გია ბერიძე, 01 თებერვალი, 2017 წ, http://forbes.ge/news /1875/estonurimodelis-detalebi-da-misi-gavlena-ekonomikur-zrdaze
უკანასკნე-ლად
იქნა

გადამოწმებული - 31.05.2020
38.

სსიპ შემოსავლების სამსახური, სიტუაციური სახელმძღვანელო №1819,
file:///C:/Users/Windows/Downloads/1819_1.pdf უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 31.05.2020

39.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 161.1. გვ. 64.

40.

ფინანსთა მინისტრის 2017 წლის 15 თებერვალის №49 ბრძანება

41.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი მუხლი 161. გვ. 64.

42.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი მუხლი 174. გვ. 73.

43.

ჯინის

44.

კომერსანტი,

45.

დანიის საგადასახადო სისტემა.

კოეფიციენტი
https://www.radiotavisupleba.ge/a/ekonomika/28583
105.html უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 31.05.2020
2016, https://forbes.ge/news/1717/sagadasaxado-administrirebisliberalizaciis-Sesaxeb უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 31.05.2020
https://www.mondaq.com/tax-authorities/
257634/the-tax-disputes-and-litigation-review--danish-chapter უკანასკნელად იქნა

გადამოწმებული - 31.05.2020
46.

მცირე ბიზნესის სტატუსი, https://www.rs.ge/6361 უკანასკნელად იქნა
გადამოწმებული - 31.05.2020

47.

ფინანსთა მინისტრის დადგენილება № 415

48.

საქართველოს კანონი საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების
შესახებ,https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4214617?publication=0
უკანასკნელად იქნა გადამოწმებული - 31.05.2020
125

49.

ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების
შეთანხმება, მუხლი 67, კანონდმებლობა და პროცედურები.

შესახებ

50.

საქართველოს საბაჟო კოდექსი, მუხლი 157, საქონლის გატანისას
განსახორციელებელი ღონისძიებები, გვ. 62.

51.

საქართველოს საბაჟო კოდექსი მუხლი 21. გვ. 10.

52.

საქართველოს საბაჟო კოდექსი
ეკონომიკური ოპერატორი, 1. გვ. 12.

მუხლი

25.

ავტორიზებული

53.

საქართველოს საბაჟო კოდექსი
ეკონომიკური ოპერატორი, 2. გვ. 12.

მუხლი

25.

ავტორიზებული

126

