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ABSTRACT 

The dissertation "Georgian Tax Policy Priorities, Implementation Mechanisms 

and Ways of Improvement" aims to address the challenges in the tax system of 

Georgia and their impact on the country's economy. The paper discusses the basic 

principles and theories of taxation and covers a new field of trade relations established 

in the economy with the widespread use of information and communication 

technologies - e-commerce; Business models on the basis of which e-commerce is 

carried out and their problems related to taxation; Principles of International Taxation 

and the impact of international tax competition on the development of E-Commerce. In 

addition, the paper discusses the tax reforms implemented in Georgia in recent decades 

and their impact on the economic indicators of the country and analysis the models of 

taxpayer behavior in relation with tax culture and tax administration.  

The first chapter of the paper: "Theoretical and methodological principles of tax 

policy formation" consists of three sub-chapters.  

1.1. "The Etymological Evolution of Taxes" presents the stages of the origin and 

development of taxes, starting from their initial meaning - the tax as a church gift, to 

the establishment of the state institutions in an organized form, which let to the 

fundamental establishment of taxes as an economic category in society. 

1.2. "Methodological foundations of tax policy" - analyzes the basic and private tax 

theories, which are the basis of various models of tax policy.  

1.3. "Principles of Taxation" - considers the economic, organizational and legal 

principles of taxation, on the basis of which the tax policy is formed and implemented 

through the tax system.  

The second chapter of the paper: "Tax Policy Priorities in the Digital Age" 

consists of three sub-chapters. 

2.1. "Tax administration as an important element of tax policy" - analyzes the 

problems of tax administration in Georgia for the present period and the ways to solve 

them; Legislative changes that constitute basis for the tax administration and their 

impact on the taxpayer's economic activities. 

2.2. "Tax Culture and Tax Behavior as a basis for the formation of Tax Policy" - 

presents the tax culture and its impact on the functioning of the country's tax system; 

Taxpayer behavior and its causes; Tax discipline as a tool to regulate taxpayer behavior. 

2.3. "Digital Economy and the Problems of Taxation of E-Commerce" - studies the 

business models of e-commerce and their challenges related to taxation. The basic 

principles of international taxation with respect to both direct and indirect taxes have 

also been investigated. Additionally, the sub-chapter outlines the problems of 

international taxation with respect to the source of income and the principle of residence 

and explores the changes in the functions of the state and the transformation of the tax 

authorities in the context of the digital economy. Together with the analysis of the 

practices of different countries and the methods of self-establishment in the 

international tax competition the sub-chapter provides the features of existing model of 

preferential international taxation and its pros and cons, as well as the challenges related 

to the adaptation of Georgia in the international taxation process. 

Chapter Three of the paper: "Some Theoretical and Practical Aspects of 

Improving Tax Policy in Georgia" consists of three sub-chapters. 

3.1. "Goals and Results of Tax Reforms Implemented in Georgia" - analyzes all 

stages of the tax system development in Georgia. In recent decades, Georgia has gone 

through a difficult path to transform its tax policy. Each stage was loaded with different 

types of tax reforms, the purpose of each of them was determined by the evolution of 

tax policy. 
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3.2. "On the main criteria and indicators for evaluating the tax policy pursued in 

Georgia" - the subject of study are the main results of the tax reforms implemented in 

Georgia and their impact on the country's economy. The period of tax reforms from 

2004 to the present moment has been investigated. The sub-chapter also evaluates 

economic effects obtained as the result of improved tax revenue mobilization and 

provides analysis of the structure of tax revenues and the fiscal consequences of tax 

policy liberalization.  

3.3. "Some Practical Aspects of Tax Policy Optimization in Georgia" – presents the 

tax factors causing negative economic consequences. Despite the implemented tax 

reforms and the growing indicator of tax revenues, there are serious challenges that 

hinder the improvement of public welfare and economic sustainability. Excessive 

manipulation of tax processes by the state through the use of indirect taxes, which makes 

the need for a rational agreement between direct and indirect taxes and a change in the 

structure of tax revenues inevitable. As well as, it is important to differentiate taxes in 

such a way that would lead to an optimal distribution of the tax burden on producers, 

consumers and capital. 

The final part of the paper introduces the developed recommendations, which focus 

on the need to identify priority areas in tax policy and promote them. The need to 

differentiate between income, profit and value added tax, as well as to increase the 

taxable minimum of value added tax. Significant emphasis is placed on the growing 

role of import tax as a mechanism to protect the national economy. In terms of tax 

reform, attention is paid to the importance of tax base growth, resource capacity of 

taxable sectors, entrepreneurial risks and cost forecasting, tax decentralization, in 

particular the need to redistribute tax revenues between the center and the regions. As 

well as a necessity of quantitative reduction of changes to be implemented in tax 

legislation and the need to determine the date of entry into force of these amendments 

by the Tax Code. 
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ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

გადასახადები, როგორც ისტორიული კატეგორია დამახასიათებელია 

ყველა სახელმწიფოსთვის მისი განვითარების ყველა ეტაპზე. უფრო მეტიც - 

გადასახადები წარმოადგენს ნებისმიერი სახელმწიფოს არსებობისა და 

განვითარების ფინანსურ საფუძველს. გადასახადებისა და მოსაკრებლების, 

საგადასახადო დაბეგვრის სუბიექტებისა და საგადასახადო კანონმდებ-

ლობის ერთობლიობა ქმნის საგადასახადო სისტემას. ამ სისტემის ჯეროვანი 

მართვა ეფუძნება საგადასახადო პოლიტიკას.  

მიმდინარე ეტაპზე საქართველოს დღის წესრიგში დგას ისეთი ეკონო-

მიკური პოლიტიკის ფორმირება, რომელიც ხელს შეუწყობს ეკონომიკურ 

ზრდას. ამ საქმეში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ეკონომიკური პოლი-

ტიკის უმნიშვნელოვანეს მდგენელს - საგადასახადო პოლიტიკას, რომელიც 

მოწოდებულია უზრუნველყოს საგადასახადო დაბეგვრის არა მარტო ფისკა-

ლური, არამედ მასტიმულირებელი ფუნქციაც: შექმნას სტიმული განვითა-

რებისთვის, წარმოების გაფართოებისთვის, დასაქმების გაზრდისთვის, 

ინვესტიციებისა და საგადასახადო ბაზის გაფართოებისთვის.  საგადასახადო 

პოლიტიკის მეშვეობით სახელმწიფო ასტიმულირებს ან ამუხრუჭებს 

ეკონომიკურ განვითარებას, არეგულირებს მიკრო და მაკროეკონომიკურ 

პროპორციებს. ეკონომიკური რეფორმების განხორციელება შეუძლებელია 

ეფექტური საგადასახადო სისტემის გარეშე, რომელიც თავის მხრივ საგადა-

სახადო პოლიტიკის განხორციელების ინსტრუმენტს წარმოადგენს.   ეს 

სისტემა ეკონომიკური ცხოვრების რეგულირების, ბიუჯეტის შემოსავლების 

ფორმირების, ფასების ზრდის შემცირებისა და ინფლაციის შეკავების 

მიმართულებით სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის გატარების ერთ-

ერთი მთავარი ინსტრუმენტია.  

თემის აქტუალურობა.  უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში, 

საქართველოს ეკონომიკის გარდამავალი ხასიათიდან გამომდინარე, სახელ-

მწიფოს მხრიდან იყო საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფის, საგადასახა-

დო ურთიერთობების გაუმჯობესების, საგადასახადო სისტემის შეცვლისა 

და მისი ეფექტურობის ამაღლების მცდელობები. 
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 2010 წელს მიღებული საგადასახადო კოდექსი, რომელიც საქართვე-

ლოში საბაზრო ურთიერთობების სტაბილიზაციის პერიოდს ემთხვევა, 

სამწუხაროდ, ჯერ კიდევ არ შეიცავს საგადასახადო დაბეგვრის კონცეფციის 

ზუსტ ფორმულირებებს. საგადასახადო პოლიტიკის ოპტიმიზაციისა და 

სრულყოფის პრობლემა დღემდე აქტუალურია. საგადასახადო დაბეგვრის 

თანამედროვე სისტემა კარგად სტრუქტურირებულ საგადასახადო პოლიტი-

კას მოითხოვს, რომელიც ორიენტირებული იქნება საგადასახადო ურთიერ-

თობების ხარისხობრივად ახალ შინაარსზე და ამ ურთიერთობების 

სუბიექტებს შორის არსებული წინააღმდეგობების მოგვარებაზე. 

შესაბამისად, სადისერტაციო თემის აქტუალურობა განპირობებულია: 

საქართველოში საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების თანამედროვე ეტაპზე 

საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფის აუცილებლობით; ეკონომიკური 

განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე გატარებული საგადასახადო პოლიტიკისა 

და საგადასახადო რეფორმების კონცეპტუალური ანალიზის აუცილებლო-

ბით; პრობლემის შემდგომი შესწავლის საჭიროებით, როგორც თეორიული, 

ისე პრაქტიკული თვალსაზრისით „ციფრული ეკონომიკის“ ფარგლებში მისი 

ოპტიმიზაციის ტენდენციებისა და კანონზომიერებების გასაგებად. 

კვლევის საგანი. კვლევის საგანია საგადასახადო პოლიტიკა და მისი 

განვითარების პერსპექტივები. 

კვლევის ობიექტი. კვლევის ობიექტს წარმოადგენს საქართველოში 

საგადასახადო დაბეგვრის სფეროში თანამედროვე ეკონომიკური ურთიერ-

თობები. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. კვლევის მიზანს წარმოადგენს საქარ-

თველოში საგადასახადო პოლიტიკის ოპტიმიზაციის მიზნით მეთოდოლო-

გიური, თეორიული და პრაქტიკული წინადადებების შემუშავება. 

დასახული მიზნიდან გამომდინარე განისაზღვრა კვლევის შემდეგი 

ამოცანები: 

1. საგადასახადო პოლიტიკის კონცეპტუალური აპარატის გან-

საზღვრა, პრობლემის მახასიათებელი კატეგორიების გამოყოფა და მათი 

აღმოფხვრის გზების შემუშავება; 
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2. საგადასახადო ადმინისტრირების სისტემის სრულყოფის მიმარ-

თულებების გამოვლენა; 

3. საგადასახადო ურთიერთობების ოპტიმიზაციის მიზნით, საგადა-

სახადო ქცევის განმსაზღვრელი ძირითადი ფაქტორების შესწავლა; 

4. ელექტრონული კომერციის საგადასახადო დაბეგვრის სპეციფი-

კური თავისებურებების ანალიზი; 

5. საქართველოში განხორციელებული საგადასახადო რეფორმების 

ეკონომიკური შედეგების შეფასება;  

6. საგადასახადო პოლიტიკის ეფექტური ფუნქციონირების განმსაზ-

ღვრელი მთავარი ფაქტორების შესწავლის საფუძველზე საგადასახადო 

პოლიტიკის ოპტიმიზაციის ძირითადი ასპექტების შემუშავება. 

კვლევის თეორიული და მეთოდოლოგიური საფუძვლები. კვლევის 

თეორიულ და მეთოდოლოგიურ საფუძვლებს წარმოადგენს ეკონომიკური 

თეორიის დებულებები, საგადასახადო პოლიტიკისა და საგადასახადო სის-

ტემის ფორმირების პრობლემებისადმი მიძღვნილი ქართველი და უცხოელი 

მეცნიერების სამეცნიერო შრომები. ნაშრომში გამოყენებულია საქართვე-

ლოსა და ევროკავშირში მოქმედი საკანონმდებლო აქტები, საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითა-

რების სამინისტროს, საქართველოს შემოსავლების სამსახურის, საქართვე-

ლოს ეროვნული ბანკისა და საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

სამსახურის ოფიციალური მონაცემები. 

კვლევის ჩატარებისას გამოყენებული იქნა თეორიული და ემპირი-

ული (თვისობრივი და რაოდენობრივი) კვლევის მეთოდები. ფაქტიური 

მონაცემების ანალიზის დროს კი – ანალიზისა და სინთეზის, დიალექტი-

კური, ისტორიული და ლოგიკური განზოგადების, შედარებითი ანალიზის, 

გრაფიკული ანალიზის, ანკეტირების, პროგნოზირების, ინდუქციური და 

დედუქციური მეთოდები (II და III თავები). 

ნაშრომის კვლევა რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება. უპირველეს 

ყოვლისა, თეორიულად იქნა გამოკვლეული საკვლევ საკითხთან დაკავშირე-

ბული სხვადასხვა წყარო. სადისერტაციო ნაშრომის ნორმატიულ საფუძველს 
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წარმოადგენს საკანონმდებლო და ნორმატიულ-სამართლებრივი აქტები, 

რომლებიც არეგულირებენ საქართველოს საგადასახადო სისტემას და ქვეყა-

ნაში არსებულ საგადასახადო ურთიერთობებს. პირველადი წყაროს სახით 

გამოკვლეულ იქნა საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობა, მასთან 

დაკავშირებული სამართლებრივ-ნორმატიული აქტები და კვლევის საგან-

თან დაკავშირებული სხვა სამართლებრივი დოკუმენტები. ნაშრომში ასევე 

განხილულია განსხვავებული საგადასახადო თეორიები, რომლებიც საფუძ-

ვლად უდევს თანამედროვე საგადასახადო პოლიტიკის სხვადასხვა მოდელს. 

ურთიერთშედარების საფუძველზე მოხდა მათი უპირატესი და ნაკლოვანი 

მხარეების გამოვლენა. 

თვისობრივი კვლევის ფარგლებში ჩატარდა 9 ჩაღრმავებული ინტერ-

ვიუ და ფოკუსჯგუფების დისკუსია საქართველოს საგადასახადო სისტემაში 

განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებთან და ადმინისტრირების 

კუთხით გატარებულ რეფორმებთან დაკავშირებით, საგადასახადო ურთი-

ერთობების მონაწილე სხვადასხვა მხარის: საჯარო მოხელეების, აუდიტების, 

ფინანსისტებისა და კერძო სექტორის წარმომადგენელთა ჩართულობით. 

დასმული კითხვები ეხებოდა საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლო-

ბაში არსებულ ძირითად ნაკლოვანებებს, რომლებიც იწვევენ საგადასახადო 

ურთიერთობების პოლარიზებას ეკონომიკური საქმიანობის მონაწილე მხა-

რეებს შორის. დისკუსიის საგანი იყო საქართველოს საგადასახადო სისტე-

მაში განხორციელებული საგადასახადო რეფორმები და მათი გავლენა 

ეკონომიკურ სივრცეში ოპერირებად კერძო კომპანიების მწარმოებლურობასა 

და აქტივობაზე. 

რაოდენობრივი კვლევის ფარგლებში ანკეტური გამოკითხვის 

საფუძველზე, გამოკითხვა ჩაუტარდა კერძო სექტორის 87 წარმომადგენელ 

სუბიექტს, მათ შორის მნიშვნელოვანი უპირატესი რაოდენობით წარმოდ-

გენილი იყო შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოები. კითხვარი გავ-

რცელდა აუდიტორული კომპანიების კონტაქტებისა და, მათ შორის, ელექ-

ტრონული კონტაქტების მეშვეობით, როგორც წერილობითი, ასევე ელექ-

ტრონული ფორმით (თავი III).  
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ანალიზის მეთოდი გამოყენებული იქნა სადისერტაციო ნაშრომის 

მეორე თავის პირველ ქვეთავში, სადაც გაანალიზებულია საგადასახადო 

სისტემის მართვისა და რეგულირების ინსტრუმენტები. აღნიშნული ანალი-

ზი ცხადყოფს საგადასახადო ადმინისტრირების ფისკალური და მასტიმუ-

ლირებელი ფუნქციების ეფექტურად რეალიზების მიმართულებებს საგადა-

სახადო პოლიტიკის სტრატეგიული ამოცანების განხორციელების მიზნით. 

საგადასახადო ადმინისტრირების რეფორმები გაანალიზდა გადასახადის 

გადამხდელის საგადასახადო ქცევასთან მიმართებაში, რომლის საფუძველ-

საც, თავის მხრივ, ქმნის საგადასახადო ადმინისტრირება, როგორც საგადასა-

ხადო პოლიტიკის აღსრულების მექანიზმი.  

მეცნიერული აბსტრაქციის (ინდუქციური და დედუქციური) მეთოდი. 

გამოყენებული იქნა სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავის მეორე ქვეთავში. 

ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანია მიზიდულობის გარკვეული ხარისხის 

მიღწევა ელექტრონული საქმიანობით დაკავებულ გადასახადის გადამხდე-

ლსა და მათ საგადასახადო პასუხისმგებლობის დონეს შორის. ამ მიზნით, 

გამოკვლეული იქნა გადასახადის გადამხდელის ცნობიერებისა და საგადა-

სახადო ადმინისტრირების თანმდევი ფსიქოლოგიური ასპექტების როლი 

საგადასახადო რეფორმების შედეგებზე და სამომავლო საგადასახადო 

გარემოს ფორმირების პროცესზე. კვლევის საფუძველზე სისტემატიზდა, 

რომ გადასახადის გადამხდელთა საგადასახადო ქცევას აყალიბებს სხვადა-

სხვა ფაქტორი, მათ შორის: საგადასახადო კანონმდებლობის აღქმადობა, 

საგადასახადო ადმინისტრირების პროცედურების სიმარტივე, დაწესებული 

გადასახადების რაოდენობისა და სიდიდის ადეკვატურობა გადასახადის 

გადამხდელთა ეკონომიკურ შესაძლებლობებთან, საგადასახადო კულტუ-

რის დონე და გადასახადის გადამხდელთა განწყობა. 

შედარებითი ანალიზის მეთოდით (მეორე თავის მესამე ქვეთავი) შედა-

რებულია განვითარებული და განვითარებადი ქვეყნების საერთაშორისო 

საგადასახადო კონკურენციის სისტემაში ჩართულობის დონე. გამოვლენი-

ლია მათი განსხვავებული პოზიციები საერთაშორისო საგადასახადო დაბეგ-

ვრის სისტემაში მონაწილეობის ფორმების მიხედვით, ასევე შედარებულია 
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მათი საერთაშორისო საგადასახადო სტრატეგიების მიზნობრიობა და 

პასუხისმგებლობის დონე. 

ისტორიული და ლოგიკური განზოგადების მეთოდით (მესამე თავის 

პირველ ქვეთავში) განხილულია საქართველოს საგადასახადო პოლიტიკის 

განვითარების თითოეული ეტაპის სტრუქტურული კონფიგურაცია. განზო-

გადებულია საგადასახადო პოლიტიკის თანმდევი საგადასახადო რეფორმე-

ბის თავისებურებები განსხვავებული მიზნობრიობის საფუძველზე. 

გრაფიკული ანალიზის (ნაშრომის მესამე თავის მეორე და მესამე 

ქვეთავები) საფუძველზე დასტურდება საქართველოს საგადასახადო სისტე-

მაში ბოლო ათწლეულების განმავლობაში განხორციელებული საგადასა-

ხადო რეფორმების მჭიდრო კავშირი საგადასახადო პოლიტიკის მიზნობრი-

ობასთან, ასევე გამოვლენილია ცალკეული საგადასახადო რეფორმების 

შემთხვევაში მოლოდინს აცდენილი ეკონომიკური შედეგები. აღნიშნული 

მეთოდი საშუალებას გვაძლევს გავაანალიზოთ განხორციელებული საგადა-

სახადო რეფორმების ფისკალური და მასტიმულირებელი შედეგები 

მაკროეკონომიკური მაჩვენებლების განზოგადების საფუძველზე. 

სამეცნიერო ნაშრომის ძირითადი მეცნიერული სიახლეები. სადისერ-

ტაციო ნაშრომის სიახლე მდგომარეობს თანამედროვე ეკონომიკურ სისტე-

მაში საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფის საკითხისადმი მეთოდურ 

მიდგომების შემუშავებასა და მათ მეთოდურ დასაბუთებაში. 

 დისერტაციის ძირითადი დებულებები, რომლებიც გამოირჩევა 

სამეცნიერო სიახლეებით, შემდეგში მდგომარეობს: 

1. განზოგადებული და სისტემატიზებულია „საგადასახადო პოლი-

ტიკის“ არსის განმსაზღვრელი თეორიული დებულებები, რომლებიც 

საშუალებას იძლევა საგადასახადო პოლიტიკა განხილულ იქნას, როგორც 

სახელისუფლო ორგანოების სამართლებრივი მოქმედებების ერთობლიობა, 

რომელიც მიმართულია გადასახადების მიზანმიმართული გამოყენებისაკენ 

კომპლექსური სოციალური ამოცანების გადასაჭრელად, საზოგადოების 

ცხოვრების დონის ამაღლების მიზნით. 

2. სისტემატიზებულია ფაქტორები, რომელიც განსაზღვრავს საგადა-
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სახადო პოლიტიკის ეფექტურობას ეკონომიკაში. 

3. ფორმულირებულია საგადასახადო პოლიტიკის კონცეფცია, რომე-

ლიც ორიენტირებულია ხარისხობრივად ახალ შინაარსზე - „საგადასახადო 

ურთიერთობების“ ოპტიმიზაციაზე გადასახადის გადამხდელების საგადასა-

ხადო კულტურის საფუძველზე დაფუძნებული საგადასახადო ქცევისა და 

საგადასახადო ურთიერთობების სუბიექტებს შორის წინააღმდეგობების 

დაძლევაზე. 

4. შემუშავებულია წინადადებები საგადასახადო პოლიტიკის არას-

რულყოფილების დაძლევისა და საგადასახადო ურთიერთობების სტაბი-

ლური სისტემის ფორმირების მიმართულებით, საგადასახადო ადმინის-

ტრირების მოქნილი სისტემის საფუძველზე. 

5. შედგენილია ორიგინალური სტატისტიკური დიაგრამები, სხვადასხვა 

წყაროსა და მონაცემის დამუშავება-დაჯგუფების საფუძველზე. 

6. შეთავაზებულია XXI საუკუნის გამოწვევების ადეკვატური საგადა-

სახადო პოლიტიკის ფორმირების ძირითადი მიმართულებები და პრიორი-

ტეტები, რომლებიც პასუხობს სოციალური სამართლიანობის მიღწევის 

ამოცანებს. 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა. ნაშრომის პრაქტიკული მნიშ-

ვნელობა მდგომარეობს შესაძლებლობაში, გამოყენებული იქნას კვლევის 

მასალები, დასკვნები და წინადადებები სახელისუფლო სტრუქტურების 

მიერ საგადასახადო პოლიტიკის თეორიული და პრაქტიკული გააზრების, 

საგადასახადო ადმინისტრირების სისტემის სრულყოფის, მათ შორის 

„ციფრული ეკონომიკის“ საგადასახადო დაბეგვრის ამოცანების განხილვის, 

აგრეთვე სტუდენტებისთვის საბიუჯეტო-საგადასახადო პოლიტიკის 

თემატიკის სალექციო და სასემინარო მასალების მომზადების პროცესში. 

კვლევის შედეგების აპრობაცია. ყველაზე მნიშვნელოვანი სამეცნიერო 

დებულებები, შედეგები და დასკვნები წარმოდგენილია საერთაშორისო 

სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციებზე. სადისერტაციო თემის გარშემო 

გამოქვეყნებულია 5 ნაშრომი. 

ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომის 
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სტრუქტურა, შინაარსი და ზომა განპირობებულია კვლევის მოცულობით. 

ნაშრომი წარდგენილია კომპიუტერულად ნაბეჭდ 167 გვერდზე. შედგება: 

შესავლის, სამი თავის, ცხრა ქვეთავის, დასკვნის, გამოყენებული წყაროების 

ჩამონათვალისა და 8 დანართისგან. 

 

ნაშრომის შინაარსი: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

შედეგები და მათი განსჯა 

თავი I საგადასახადო პოლიტიკის ფორმირების თეორიული და 

მეთოდოლოგიური პრინციპები 

1.1. გადასახადების ეტიმოლოგიური ევოლუცია 

1.2. საგადასახადო პოლიტიკის მეთოდოლოგიური საფუძვლები 

1.3. საგადასახადო დაბეგვრის პრინციპები 

თავი II საგადასახადო პოლიტიკის პრიორიტეტები ციფრულ ეპოქაში 

2.1. საგადასახადო ადმინისტრირება, როგორც საგადასახადო 

პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ელემენტი  

2.2. საგადასახადო კულტურა და საგადასახადო ქცევა, როგორც 

საგადასახადო პოლიტიკის ფორმირების საფუძველი 

2.3. ციფრული ეკონომიკა და ელექტრონული კომერციის 

საგადასახადო დაბეგვრის პრობლემები 

თავი III საქართველოში საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფის 

ზოგიერთი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტი    

3.1. საქართველოში განხორციელებული საგადასახადო რეფორმების 

მიზნები 

3.2. საქართველოში გატარებული საგადასახადო პოლიტიკის 

შეფასების ძირითადი კრიტერიუმებისა  და მაჩვენებლების შესახებ 

3.3. საქართველოში საგადასახადო პოლიტიკის ოპტიმიზაციის 

ზოგიერთი პრაქტიკული ასპექტი  

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 
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ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

სადისერტაციო ნაშრომი ,,საქართველოს საგადასახადო პოლიტიკის 

პრიორიტეტები, რეალიზაციის მექანიზმები და სრულყოფის გზები’’ ეძღვნება 

მეტად აქტუალურ თემას - საქართველოს საგადასახადო პოლიტიკასა და 

მისი განვითარების პერსპექტივებს. სადისერტაციო ნაშრომი შედგება 

შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავისა და დასკვნისგან. 

შესავალში განხილულია თემის აქტუალურობა, კვლევის საგანი და 

ობიექტი, კვლევის მიზანი და ამოცანები, კვლევის თეორიული და მეთოდო-

ლოგიური საფუძვლები. შემოთავაზებულია კვლევის მეცნიერული სიახლე 

და მისი პრაქტიკული მნიშვნელობა. ნაშრომის ძირითადი დებულებებისა 

და შედეგების პუბლიკაციები, ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. 

დისერტაციის პირველი თავი - ,,საგადასახადო პოლიტიკის ფორმირე-

ბის თეორიული და მეთოდოლოგიური პრინციპები’’ ეხება საგადასახადო 

დაბეგვრისა და პოლიტიკის მეთოდოლოგიურ საფუძვლებს. 

გადასახადების ცნება საუკუნეებია არსებობს, თუმცა ის თავის შინაარს 

იცვლის სამყაროს განვითარების პარალელურად, რადგან სამყაროს, ისევე 

როგორც მისი ცალკეული სფეროებისა და მოვლენების შეცნობა, არის 

ცოდნის გაღრმავების დაუსრულებელი პროცესი.  

საგადასახადო  სისტემის პირველი ჩანასახი სწორედ სახელმწიფოს-

თან ერთად გაჩნდა და არსებობს გარკვეული მიზეზ-შედეგობრივი კავშირი, 

სახელმწიფოს განვითარებასა და გადასახადის ევოლუციის დონეებს შორის. 

არ მიგვაჩნია სწორად მიდგომა, რომელიც გადასახადს განიხილავს, 

როგორც მხოლოდ სახელმწიფო ხარჯების დასაფინანსებელი ფულადი 

რესურსების მოძიების წყაროს. საგადასახადო დაბეგვრა, როგორც 

სოციალური ინსტიტუტი, წარმოადგენს ურთიერთობას პიროვნებასა და 

სახელმწიფოს შორის, რომელიც ემყარება მოქალაქეთა კონსტიტუციურ 

ვალდებულებას - გადაიხადოს კანონით დადგენილი გადასახადები. 

თანამედროვე ეპოქაში გადასახადები ინსტიტუციონალიზებული სოლიდა-

რობის თვალსაჩინო მაგალითია. 

 საგადასახადო პოლიტიკა განსაზღვრავს ქვეყნის საგადასახადო კურს, 
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საგადასახადო სისტემის განვითარების ძირითად მიმართულებებს - რაც 

ასახვას პოვებს გადასახადებსა და მოსაკრებლებთან დაკავშირებით 

მიღებულ სხვადასხვა ნორმატიულ-სამართლებრივ აქტში. საგადასახადო 

პოლიტიკის ძირითადი ამოცანაა გადასახადების ფისკალური, მარეგულირე-

ბელი და საკონტროლო ფუნქციების რეალიზების შედეგად საზოგადოების 

მაქსიმალური კეთილდღეობის ფინანსური საფუძველის უზრუნველყოფა.  

სახელმწიფოს მიზანია, სწორი საგადასახადო პოლიტიკის შემუშავება-

განხორციელებით ხელი შეუწყოს მნიშვნელოვანი ამოცანის გადაწყვეტას, 

რომელიც გამოიხატება მზარდ სოციალურ უთანასწორობაში.  

საგადასახადო პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელების პრო-

ცესი უნდა ეფუძნებოდეს მეცნიერულ  თეორიას, წინააღმდეგ შემთხვევაში 

დაბეგვრის პროცესს შემთხვევითი და უსისტემო ხასიათი ექნება. საგადა-

სახადო პოლიტიკის ფორმირების პროცესში უნდა მოხდეს მთავარი პრინცი-

პების გამოყოფა, რომელსაც სამომავლოდ დაეყრდნობა საგადასახადო 

პოლიტიკა. პრინციპების შერჩევის დროს კი აუცილებელია ფუნდამენტური 

მახასიათებლების პრაგმატული გააზრება. 

დისერტაციის მეორე თავი - ,,საგადასახადო პოლიტიკის პრიორიტე-

ტები ციფრულ ეპოქაში’’ განხილულია საგადასახადო საქმიანობაში გადასა-

ხადის გადამხდელის მონაწილეობის თავისებურებები, საგადასახადო 

კულტურა, რომელიც აყალიბებს გადასახადის გადამხდელის არაერთგვარო-

ვან საგადასახადო ქცევას და მათი გავლენა საგადასახადო სისტემის 

გამართულ ფუნქციონირებაზე. გაანალიზებულია საქართველოს საგადასა-

ხადო ადმინისტრირების პრობლემები, რომლებიც ხელის შემშლელ ფაქტო-

რად ევლინებათ გადასახადის გადამხდელებს ეკონომიკური საქმიანობის 

განხორციელების პროცესში.  

საქართველოს არ გააჩნია საგადასახადო კულტურული მემკვიდრეობა, 

რაც საგადასახადო სისტემის განვითარების შემაფერხებელ ფაქტორს წარმოად-

გენს. საგადასახადო ადმინისტრირების მექანიზმების გამოყენებით სახელმწი-

ფოს შეუძლია დაარეგულიროს გადასახადის გადამხდელის ქცევა, რაც 

გაამარტივებს საგადასახადო პოლიტიკის ეფექტურად წარმართვის პროცესს.  
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ქვეყანაში გადასახადების ადმინისტრირების განხორციელების სა-

ფუძველს ქმნის დაბეგვრის მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზა. 

სახელმწიფოსა და გადასახადის გადამხდელებს შორის დადებითი ურთიერ-

თობა მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ქვეყანაში არსებულ საგადასა-

ხადო ადმინისტრირების ფორმებზე, ასევე სამართლებრივ ბაზაზე - რამდე-

ნად ჰუმანურად უდგება ის გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო 

ვალდებულებებს. პრობლემების ნაწილი, რომელიც ახასიათებს საქართვე-

ლოს საგადასახადო ადმინისტრირებას, მისი სრულყოფის გზაზე ეხება 

სწორედ საგადასახადო კანონმდებლობის გაუმართავობით გამოწვეულ ხარ-

ვეზებს, რომელიც აფერხებს საგადასახადო ადმინისტრირების ჰარმონი-

ზების პროცესს. პრობლემების მეორე ნაწილის გამომწვევ მიზეზად კი 

გვევლინება საგადასახადო კონტროლის მექანიზმების რეპრესიული ხასი-

ათი. ყურადსაღებია, რომ საგადასახადო სისტემის განვითარების საქმეში 

მიღწეული დადებითი შედეგების მიუხედავად საგადასახადო ადმინისტრი-

რების მასტიმულირებელი ფუნქცია მეტად სუსტად არის რეალიზებული. 

საგადასახადო დაბეგვრის პოლიტიკა და საგადასახადო კანონმდებ-

ლობა უნდა ასახავდეს ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითად ასპექტებს და 

პასუხობდეს თანამედროვე გამოწვევებს, რისთვისაც აუცილებელ პირობას 

წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ გათვალისწინებული იქნას როგორც სახელმწი-

ფოს, ასევე გადასახადის გადამხდელთა ინტერესები, რისთვისაც აუცილებე-

ლია ქვეყანაში საგადასახადო ცნობიერების ამაღლება და გადასახადის 

გადამხდელთა ადექვატური ქცევის სტანდარტის დამკვიდრება. 

აღნიშნულ თავში ასევე განხილულია ციფრული ეკონომისთვის დამა-

ხასიათებელი სავაჭრო ურთიერთობის ახალი ფორმა - ელექტრონული 

კომერცია და მის საგადასახადო დაბეგვრასთან დაკავშირებული გამოწვე-

ვები. 

თანამედროვე ციფრულმა პროცესებმა გამოკვეთა ახალი ეკონომიკუ-

რი თავისებურება - ეკონომიკის დიდი ნაწილმა გადაინაცვლა ელექტრო-

ნული ტექნოლოგიების დარგში. ელექტრონული კომერციის პირობებში 

საგადასახადო სისტემას უწევს ადაპტირება ახალ გამოწვევებთან, რომლებიც 
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საფრთხეს უქმნიან სახელმწიფოს ფისკალურ სუვერენიტეტსა და საგადა-

სახადო ორგანოების ეფექტურ ფუნქციონირებას.  

ელექტრონული კომერცია არის სავაჭრო გარიგების ტიპი, რომელიც 

ციფრული ფორმატის პირობებში კვეთს სახელმწიფოს საზღვრებს და 

რომელსაც ახასიათებს ტრანსსასაზღვრო ბუნება, შესაბამისად მისი დაბეგვრა 

ვერ მოხდება ტრადიციული საგადასახადო დაბეგვრის პრინციპების საფუძ-

ველზე, რაც საგადასახადო დაბეგვრის სტრუქტურული ტრანსფორმაციასა 

და შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების აუცილებლობას ითხოვს. 

ელექტრონული კომერციის საგადასახადო დაბეგვრის ადმინისტრი-

რების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია ამ პროცესის ტექნოლოგიურად 

უზრუნველყოფა.  განვითარებულ ქვეყნებში თანამედროვე ტექნოლოგიების 

გამოყენებით საგადასახადო ორგანოების მუშაობის შესაძლებლობამ, მონა-

ცემთა დამუშავების ნაწილში, კონცეპტუალურად შეცვალა მიდგომა საგა-

დასახადო კონტროლის განხორციელებისადმი, რაც გულისხმობს ადამია-

ნური ფაქტორის გავლენის შემცირებას საგადასახადო შემოწმების ჩატარე-

ბისას. 

თანამედროვე   პირობებში   დიდი როლი ენიჭება გადასახადის გადამ-

ხდელის საგადასახადო კულტურის დონეს და ფუნდამენტურ გამოწვევად 

რჩება მიზიდულობის გარკვეული ხარისხის მიღწევა ელექტრონული 

საქმიანობით დაკავებულ  გადასახადის გადამხდელსა და მათ პასუხისმგებ-

ლობის დონეს შორის, ვინაიდან  ელექტრონული კომერციის უნიკალური 

თავისებურებები, უფრო კონკრეტულად კი გეოგრაფიული საზღვრებისა და 

გარიგების კონკრეტული ადგილ-მდებარეობის არ არსებობა, ასევე თანამედ-

როვე საგადამხდელო სისტემების არსებობა, რომლებიც ნელ-ნელა 

იმკვიდრებენ თავს,  წარმოშობს ქვეყნის ბიუჯეტში საგადასახადო შემოსავ-

ლების სრულად მობილიზების პრობლემას. 

ეკონომიკაში შემოჭრილი ციფრული რეალობა ელექტრონული 

კომერციით გამოწვეული საკითხების დარეგულირების პროცესში სახელ-

მწიფოს უბიძგებს გახდეს მეტად მიკერძოებული. გარკვეული ქვეყანები 

მსხვილი ფინანსური კაპიტალის მოზიდვის მიზნით იყენებენ  საერთა-
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შორისო საგადასახადო დაბეგვრის შეღავათიან პოლიტიკას. ასეთ პირობებში 

ცხადია გლობალური კონკურენციის ახალ სახეობად გვევლინება საერთაშო-

რისო საგადასახადო კონკურენცია. 

დისერტაციის მესამე თავი - ,,საქართველოში საგადასახადო პოლიტი-

კის სრულყოფის ზოგიერთი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტი’’ ეთმობა 

საქართველოში ბოლო ათწლეულების განმავლობაში განხორციელებული 

რეფორმების მიზნებისა და შედეგების გაანალიზებას. 

უკანასკნელი ათწლეულების განმავლობაში წარმატებით გატარებუ-

ლი საგადასახადო რეფორმების მიუხედავად, საქართველოში საგადასახადო 

პოლიტიკის განხორციელების თვალსაზრისით არსებობს მნიშვნელოვანი 

გამოწვევები, რომლებიც საზოგადოებრივი კეთილდღეობის ამაღლებასა და 

ეკონომიკური მდგრადობის უზრუნველყოფას უკავშირდება. ეს აქტუალურს 

ხდის ეკონომიკური განვითარების სხვადასხვა დონეზე გატარებული 

საგადასახადო პოლიტიკის, როგორც კონცეპტუალურ ისე ღრმა ანალიზს.   

საქართველოს საგადასახადო სისტემამ ტრანსფორმაციის მეტად 

რთული გზა განვლო. განხორციელებული რეფორმების საფუძველზე 

შეგვიძლია გამოვყოთ საგადასახადო სისტემის განვითარების 4 ეტაპი. 1993 

წელის დეკემბერში საქართველოს რესპუბლიკის პარლამენტმა მიიღო 

საგადასახადო სისტემის სრულყოფის კანონების პაკეტი, რაც განვითარების 

პირველ ეტაპად შეგვიძლია მივიჩნიოთ. 1997 წელს 13 ივნისს საქართველოს 

პარლამენტის მიერ მიღებული და დამტკიცებული იქნა საქართველოს 

საგადსახადო კოდექსი, რითაც საგადასახადო სისტემა განვითარების მეორე 

ეტაპზე გადავიდა. 2004 წელს საქართველოს საგადასახადო სისტემა 

რეფორმების ახალმა ტალღამ მოიცვა, რითაც დაიწყო განვითარების მესამე 

ეტაპი. დღესდღეობით ჩვენ ვხელმძღვანელობთ 2010 წელს მიღებული 

საგადასახადო კოდექსით და ეს უკანასკნელი ცვლილებები თანამედროვე 

პროცესებთან ერთად განვითარების მეოთხე, მიმდინარე ეტაპად შეგვიძლია 

მივიჩნიოთ. 

ძირითადი საგადასახადო რეფორმების განხორციელება დაიწყო 

განვითარების მესამე ეტაპზე. რეფორმების განხორციელების საფუძველზე 
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მკვეთრად შემცირდა გადასახადების რაოდენობა და ამავდროულად დაბალ 

ზღვარამდე დავიდა თავად გადასახადების განაკვეთები. თავდაპირველ 

ეტაპზე საგადასახადო შემოსავლების ზრდა  ხასიათდებოდა ნელი თუმცა 

მზარდი მაჩვენებლით.  უფრო მოგვიანებით მნიშვნელოვანი მატება არ მომ-

ხდარა, თუმცა ადგილი ჰქონდა მიღებული შედეგის სტაბილური ფორმით 

შენარჩუნებას. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ რეფორმების პირველი ტალღა 

რეალურად გარდამტეხი იყო ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის, თუმცა 

მომდევნო ეტაპზე განხორციელებულ ცვლილებებს მნიშვნელოვანი წინსვლა 

არ მოუტანია. საგადასახადო შემოსავლების ზრდადი მაჩვენებლის 

მიუხედავად მაინც სადავოა თუ რამდენად წარმატებული იყო რეფორმების 

შედეგები ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისათვის. ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს 

საგადასახადო შემოსავლების სტრუქტურის ანალიზი, სადაც მკვეთრად 

ჭარბობდა არაპირდაპირი გადასახადების წილი. 

უკანასკნელ ათწლეულში განხორციელებული საგადასახადო რეფორ-

მები ძირითადად ემსახურებოდა საგადასახადო ტვირთის ოპტიმალურად 

განაწილებასა და  პირდაპირი გადასახადებიდან მიღებულ საგადასახადო 

შემოსავლებში მოგების გადასახადის წილის ზრდის მცდელობებს. აღსანიშ-

ნავია მოგების გადასახადის რეფორმა, რომელმაც გარკვეული ნაკლოვანე-

ბების მიუხედავად საკმაოდ დადებითი როლი ითამაშა მწარმოებლურობისა 

და დანაზოგების ზრდის ნაწილში. დაიწყო ეკონომიკის აქტიურობის ახალი 

ტალღა, რაც გახლდათ საგადამხდელო სუბიექტებს შორის კერძო სექტორის 

როლის გააქტიურების შედეგი. თუმცა მოგების რეფორმის განხორციე-

ლებით გამოწვეული საგადასახადო შემოსავლების დეფიციტი დაკომპენ-

სირდა აქციზის გადასახადის მატებით. უფრო კონკრეტულად კი 2018-

2019წწ-ში აქციზის გადასახადმა მოგების გადასახადიდან საგადასახადო 

შემოსავლის წლიური 400მლნ ლარიანი ნაკლებობა დააკომპენსირა, რამაც 

გადასახადის გადამხდელთა საგადასახადო ტვირთი მნიშვნელოვნად დაამ-

ძიმა, გამოიწვია ფასების მატება მთელ რიგ პროდუქტებზე, რასაც მოყვა 

ლარის გარკვეულწილად გაუფასურება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოგების 

გადასახადის რეფორმა იქცა ინფლაციური პროცესების მაპროვოცირებელ 
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ფაქტორად. 

საკითხის შესწავლით მივედით დასკვნამდე, რომ საქართველოში 

განხორციელებული საგადასახადო რეფორმები ხშირ შემთხვევაში  არ 

იძლევა სასურველ ეკონომიკურ შედეგს, ან სულ მცირე შესაძლებელია მათი 

გაუმჯობესება. 

ათწლეულების განმავლობაში გატარებული რეფორმების ეფექტუ-

რობა გამოხატული იქნა ეკონომიკურ ზრდაში, თუმცა ამ ზრდას არ ჰქონია 

მკვეთრად აღმავალი მაჩვენებელი, განხორციელებული რეფორმების საფუძ-

ველზე ქვეყანაში ჩამოყალიბდა მყარი საგადამხდელო ბაზა, რის საფუძველ-

ზეც ხდება საგადასახადო შემოსავლების მზარდი ოდენობით მობილიზება 

სახელმწიფო ბიუჯეტში. მიუხედავად ამისა ეკონომიკური ეფექტი რაც 

გადასახადების მსგავსი მოცულობით  მობილიზებას უნდა გამოეწვია, თუნ-

დაც უმუშევრობის დონის შემცირების თვალსაზრისით, საგარეო ვაჭრობის 

უარყოფით სალდოსთან მიმართებაში  ან საგადასახადო შემოსავლების 

სტრუქტურის ცვლილების თვალსაზრისი, ნამდვილად არ მიგვიღია. შემო-

სავლების არათანაბარი განაწილება სხვადასხვა სოციალურ ფენებს შორის 

ბადებს აუცილებლობას გადახედილ იქნას საგადასახადო შემოსავლების 

სტრუქტურა და საგადასახადო დაბეგვრის პროპორციული მეთოდები. 

დასასრულში მოცემულია შემდეგი სახის დასკვნები: 

ეკონომიკური ზრდა და სამეწარმეო აქტიურობის განვითარება შეუძ-

ლებელია სახელმწიფოს გონივრული საგადასახადო პოლიტიკის გარეშე. 

მიმდინარე ეკონომიკური და სტრუქტურული რეფორმები, მათი წარმატება 

და წარუმატებლობა მნიშვნელოვანწილად არის დამოკიდებული სახელმწი-

ფოს სოციალურად ორიენტირებულ საგადასახადო პოლიტიკაზე, რომელმაც 

უნდა უზრუნველყოს საინვესტიციო აქტივობა, სამეწარმეო საქმიანობის 

სტიმულირება და რაც ყველაზე მთავარია საგადასახადო ორგანოებისა და 

გადასახადის  გადამხდელთა ინტერესების თანხვედრა. 

საქართველომ საგადასახადო ტრანსფორმაციის მეტად რთული გზა 

განვლო. საგადასახადო რეფორმების განხორციელების საწყის ეტაპზე ქვეყ-

ნას ახასიათებდა მკვეთრი ეკონომიკური რყევები, რომელიც ნაწილობრივ 
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საგადასახადო სფეროში არსებული მნიშვნელოვანი დარღვევების შედეგი 

იყო. ათწლეულების განმავლობაში განსხვავებული კურსის არჩევის, განვი-

თარების მნიშვნელოვანი ფაზებისა და გარღვევების გადალახვის საფუძ-

ველზე ქვეყანამ შეძლო მოდერნიზებული და ლიბერალური საგადასახადო 

სისტემის ჩამოყალიბება. 

საგადასახადო პოლიტიკის ძირითადი თეორიების, ფუძემდებლური 

პრინციპებისა და განვლილი პრაქტიკის გააზრების საფუძველზე მივდი-

ვართ დასკვნამდე, რომ საგადასახადო პოლიტიკის უნიკალური მოდელი არ 

არსებობს. ის  უნდა მომდინარეობდეს კონკრეტული ქვეყნის ეკონომიკური 

მდგომარეობიდან და პასუხობდეს ქვეყნის სტრატეგიულ მიზნებს. ძლიერი 

და ეფექტიანი საგადასახადო სისტემის შესაქმნელად მთავარია საგადასა-

ხადო პოლიტიკის მეშვეობით დაცული იყოს საგადასახადო ურთიერ-

თობათა მონაწილე სუბიექტების ინტერესთა  ბალანსი და ჩამოყალიბდეს 

საგადასახადო  დაბეგვრის ისეთი რეჟიმი, რომელიც არ შეაფერხებს ეკონომი-

კურ საქმიანობას და ამავდროულად უზრუნველყოფს საბიუჯეტო სახსრების 

საჭირო რაოდენობით მობილიზებას. 

პრობლემები, რომლებიც ახასიათებს საქართველოს საგადასახადო 

პოლიტიკას მისი სრულყოფის გზაზე, შეგვიძლია მივუსადაგოთ საგადასა-

ხადო პოლიტიკის პრინციპებს და დავყოთ სამ ძირითად ჯგუფად: ეკონომი-

კური, ადმინისტრაციული და საკანონმდებლო პრობლემები. პირველი ეს 

არის საგადასახადო პოლიტიკის რეალიზებით მიღებული ეკონომიკური 

ეფექტები. მეორე ნაწილი ეხება  საგადასახადო ადმინისტრირების ორგანიზა-

ციულ ხარვეზებს. თუ არ მოხდება ადმინისტრირების სწორად ორგანიზება, 

მაშინ კარგად დაგეგმილი საგადასახადო პოლიტიკის პირობებშიც კი 

რთული იქნება სასურველი ეკონომიკური ეფექტის მიღება. თუმცაღა 

ვთვლით, რომ პრობლემის სიმძიმის ხარისხის მიხედვით ეს ყველაზე მსუბუქ 

პრობლემათა რიცხვს მიეკუთვნება. და ბოლოს საგადასახადო კანონმდებ-

ლობის გაუმართავობით გამოწვეული ხარვეზები, რომლებიც აფერხებენ 

საგადასახადო ურთიერთობების ჰარმონიზების პროცესს.  

ჩვენი ვარაუდით ამ პრობლემების გამომწვევ მიზეზად სახელმწიფო 
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პოლიტიკის არასათანადოდ დაგეგმვა, უფრო მეტად კი მისი რეალიზების 

მექანიზმების ნაწილობრივ გამოყენება უნდა მივიჩნიოთ. საგადასახადო 

ინსტრუმენტები არ არის სტრატეგიულად მორგებული ეკონომიკის სხვა-

დასხვა დარგზე. საგადასახადო პოლიტიკას შეუძლია მნიშვნელოვანი ზეგავ-

ლენა იქონიოს მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებზე, რომლებიც ქვეყნის კეთი-

ლდღეობის დონის განმსაზღვრელია. შესაბამისად სახელმწიფოს მიზანს 

უნდა წარმოადგენდეს ისეთი საგადასახადო ღონისძიებების შერჩევა და 

გატარება, რომლებიც მაქსიმალურად ერგება ქვეყნის მდგომარეობასა და 

საზოგადოებრივ ინტერესებს. ჩვენს შემთხვევაში ხორციელდება ისეთი 

ცვლილებები, რომლებიც საგადასახადო სტრუქტურაზე ზეგავლენას  ახდენს 

მხოლოდ მოკლევადიან  პერიოდში. 

1. თანამედროვე ეპოქაში ეკონომიკური განვითარება შეუძლებელი 

გახდა ინტეგრაციის გარეშე. შესაბამისად ჩვენ ვემხრობით საერთაშორისო 

ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესში საქართველოს აქტიურ მონაწილე-

ობას. თუმცა, გარდა იმისა, რომ სახვადასხვა საერთაშორისო ეკონომიკური 

და საფინანსო ორგანიზაციების მხრიდან ინტენსიურად ხდება ჩვენი ქვეყნის 

განვითრებისათვის რეკომენდაციების შემოთავაზება და ჩვენის მხრიდან 

მათი მეტ-ნაკლები ხარისხით განხორციელება, აუცილებლად მიგვაჩნია 

დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების უფრო მაღალი ხარისხით  

განვსაზღვროთ ეკონომიკის განვითარების ძირითადი ასპექტები, რომელიც 

საფუძვლად დაედება ქვეყნის ეკონომიკურ და შესაბამისად საგადასახადო 

პოლიტიკას. ამის აუცილებლობა ნათლად გამოიკვეთა პანდემიის პირობებ-

ში, რადგან ძალიან მკაფიოდ გამოჩნდა ქვეყნის ეკონომიკის თვითკმარობის 

საციცოცხლო აუცილებლობა; 

2. ქვეყნის საგადასახადო პოლიტიკაში უნდა მოხდეს პრიორიტეტული 

მიმართულებების გამოყოფა, რომელთა განვითარებასაც სახელმწიფო 

მიზანმიმართულად შეუწყობს ხელს. პრიორიტეტების გამოყოფა საჭიროებს 

ორგანიზებულ დახარისხებას: 

 კატეგორია, რომელიც ქმნის მნიშვნელოვან საგადასახადო შემო-

სავლებს; 
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 კატეგორია, რომელთაც განსაკუთრებით სჭირდებათ შეღავათები; 

 კატეგორია, რომელიც ციფრული ეკონომიკის ტენდენციების 

გათვალისწინებით განსაკუთრებით პერსპექტიულია. 

პირველი კატეგორიისადმი მხარდაჭერა უნდა გამოიხატოს იმით, რომ 

განსახორციელებელმა ცვლილებებმა არ შეზღუდოს მათი ეკონომიკური 

საქმიანობა, რათა ისინი უწყვეტად დარჩნენ საგადასახადო შემოსავლების 

უზრუნველყოფის მთავარ წყაროდ. მეორე კატეგორიას სახელმწიფომ უნდა 

შესთავაზოს ეფექტური საგადასახადო შეღავათები. მესამე ეს არის 

კატეგორია, რომელზეც სახელმწიფო დღესდღეობით პრაქტიკულად არ 

ამახვილებს ყურადღებას, თუმცა უახლოეს მომავალში ისინი გადაიქცევიან 

საგადასახადო შემოსავლების უმნიშვნელოვანეს წყაროდ.  

3. მომავალში საგადასახადო რეფორმის განხორციელებამდე აუცილე-

ბელია შეფასდეს მისი ზეგავლენის მასშტაბები ეკონომიკურ აგრეგატებზე და 

იმ გადამხდელთა ფინანსურ მდგომარეობაზე, რომელთაც შეეხებათ აღნიშ-

ნული რეფორმა. ყოველივე ეს გულისხმობს საგადასახადო განაკვეთების, 

ასევე გადახდის წყაროს, საგადასახადო ბაზის განაკვეთების წინასწარ 

დადგენას, სექტორიდან მიღებული შემოსავლების, დაბეგვრას დაქვემდება-

რებული დარგების რესურსული შესაძლებლობების, სამეწარმეო რისკებისა 

და ხარჯების პროგნოზირებასა და  შეფასებას, რაც უდავოდ მნიშვნელოვანი 

ეკონომიკური ეფექტის მომცემი იქნება. 

4. საგადასახადო პოლიტიკის განხორციელების დროს მნიშვნელო-

ვანია რომელ საგადასახადო სტრატეგიას იყენებს სახელმწიფო. როდესაც 

შემოგვაქვს არსებული გადასახადის საშეღავათო მოდელი, ვინაიდან საკონ-

სტიტუციო ჩანაწერი არ გვაძლევს პირდაპირი გადასახადების განაკვეთის 

ზრდის უფლებას, უმჯობესია საბიუჯეტო დეფიციტი დაბალანსდეს  დასა-

ბეგრი ბაზის გაფართოების ან ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების 

საფუძველზე, ვიდრე ეს მოხდეს არაპირდაპირი გადასახადების ზრდის 

ხარჯზე. 

5. დასაბეგრი ბაზის გაფართოების საკითხი მნიშვნელოვან გამოწვევას 

წარმოადგენს საქართველოსთვის. მით უფრო იმ დემოგრაფიული პროგ-
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ნოზის გათვალისწინებით, რომ მომდევნო  ათწლეულის განმავლობაში 

საპენსიო მოსახლეობის ხვედრითი წილი მნიშვნელოვნად გაიზრდება 

მოსახლეობის მთლიან რაოდენობასთან მიმართებაში, რაც სახელმწიფოს 

აყენებს მზარდი საბიუჯეტო ხარჯების გარდაუვალობის წინაშე.  ელექტრო-

ნული კომერცია, რომელიც ციფრული ეპოქის გარდაუვალ მომავალს 

წარმოადგენს, პრაქტიკულად საგადასახადო დაბეგვრის მიღმაა დარჩენილი. 

სასურველია დრო არ დავკარგოთ და ეს აუთვისებელი დასაბეგრი ბაზა 

მანამდე ვაქციოთ საგადასახადო შემოსავლების ახალ წყაროდ სანამ ამ 

გარდაუვალობის წინაშე თავად დაგვაყენებს გაციფროვნების პროცესი. 

ახალი ბიზნეს მოდელების საგადასახადო დაბეგვრის სისტემის შემოღება 

დაეხმარება ფისკალურ ორგანოებს საგადამხდელო ბაზის გაზრდაში, რაც 

მნიშნველოვან როლს ითამაშებს მზარდი საბიუჯეტო ხარჯების ფონზე 

სახელმწიფო ბიუჯეტის სტაბილურობის უზრუნველყოფის საკითხში. 

6. ელექტრონული კომერციის საგადასახადო დაბეგვრის ძირითად 

პრობლემას წარმოადგენს საკანონმდებლო ბაზის პრაქტიკული არარსებობა. 

ამ პრობლემის გადაჭრის სტრატეგია დამოკიდებულია იმაზე თუ როგორ 

საგადასახადო პოლიტიკას აირჩევს ჩვენი ქვეყანა საერთაშორისო საგადასა-

ხადო კონკურენციაში თავის დასამკვიდრებლად: თუ ავირჩევთ შეღავათიან 

საგადასახადო პოლიტიკას მაშინ პრობლემის გადაწყვეტის გზა უნდა 

დაეფუძნოს შემოსავლის წყაროსთან დაბეგვრის პრინციპს, ხოლო თუ 

ავირჩევთ საერთაშორისო საგადასახადო პოლიტიკის სტანდარტულ ტიპს, 

შეღავათების გარეშე, აღმოვჩნდებით მაღალი კონკურენციის პირობებში. 

ასეთ შემთხვევაში საგადასახადო შემოსავლების კონტროლის ერთადერთ 

გზად გვრჩება უცხოური კომპანიების დაბეგვრის იძულების მექანიზმის 

შემუშავება, რაც მათ წარმოუქმნით გადასახადის გადამხდელად 

რეგისტრაციისა და მოგების გადასახადის გადახდის ვალდებულებას. ეს 

შესაძლებელია საგადასახადო კანონმდებლობის საფუძველზე მისაღები 

მოგების მინიმალური მონეტარული ზღვარის დაწესებით. 

7. იმის გათვალისწინებით, რომ ყოველდღიურად იზრდება ელექ-

ტრონული კომერციის მასშტაბები, სწორი საგადასახადო მიდგომის პირო-
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ბებში ონლაინ გაყიდვებზე ჯერ დღგ-ს დაწესებით და შემდეგ დამატებული 

ღირებულების გადასახადის ამონაგებით შეგვიძლია მკვეთრად გავზარდოთ 

საგადასახადო შემოსავლები. განსაკუთრებით მომგებიანი იქნება B2C და B2B 

მოდელების დაბეგვრა. 

8. ელექტრონული კომერციის პირობებისთვის დამატებული ღირებუ-

ლების გადასახადის ადმინისტრირების პროცესი გამოიწვევს ,,ბლოკჩეინის’’ 

ტექნოლოგიის გამოყენების აუცილებლობას, რაც საშუალებას იძლევა 

ყოველი ტრანზაქციის განხორციელების შესახებ ავტომატურ რეჟიმში 

მიეწოდოს ინფორმაცია საგადასახადო ორგანოს და ასევე ავტომატურ 

რეჟიმში იქნას გადახდილი გადასახადი. 

9. სტარტაპები, თავიანთი ინოვაციური ბუნებიდან გამომდინარე მნიშ-

ვნელოვანია ელექტრონული კომერციის განვითარებისათვის. არსებული 

მაღალი კონკურენციის პირობებში მათთვის რთულია თავის დამკვიდრება 

ბაზარზე. სახელმწიფოს მხრიდან მათი მხარდაჭერა უნდა გამოიხატოს 

საწყის ეტაპზე მათი გადასახადებისგან განთავისუფლების, ან მინიმალური 

საგადასახადო განაკვეთებით დაბეგვრის გზით. 

10. მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების ფონზე განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა ენიჭება სოფლის მეურნეობისა და წარმოების იმ დარგების 

პრიორიტეტულად მიჩნევას რომელიც, მცირე რაოდენობით თუმცა მაინც 

გვაქვს ქვეყნის მასშტაბით წარმოდგენილი. საქართველოში სოფლის მეურნე-

ობა არასაკმარისად არის განვითარებული. ეს დარგი საჭიროებს სახელ-

მწიფოს მხრიდან მეტი ხარისხით ლობირებას, რაც დაგვეხმარება შევასუს-

ტოთ ქვეყნის იმპორტდამოკიდებულება, რომელიც განსაკუთრებულ სიმწვა-

ვეს იძენს მიმდინარე პანდემიის პირობებში. სასარგებლო იქნებოდა 

იმპორტის გადასახადისთვის ქვეყნის შიდა წარმოების დაცვის ფუნქციის 

მინიჭება. იმ მაღალი კონკურენციის   პირობებში, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში 

წარმოებული პროდუქცია კონკურენტუუნაროა მაღალტექნოლოგიურ 

უცხოურ პროდუქციასთან მიმართებაში, მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია მსოფ-

ლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მიერ განსაზღვრული რეგულაციების 

მაქსიმალურად გამოყენება. 
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11. ქვეყანაში არსებული სოციალური უთანასწორობის მაღალი 

კოეფიციენტის დარეგულირების მიზნით მართებულად მიგვაჩნია საშემო-

სავლო გადასახადის დიფერენცირება. ამ ეტაპზე საშემოსავლო გადასახადის 

პროგრესული მოდელის დანერგვა და დაუბეგრავი მინიმუმის საკანონმდებ-

ლო დონეზე დაფიქსირება არის ერთადერთი გზა საგადასახადო ტვირთის 

გადანაწილებისა და საშემოსავლო ბალანსის აღდგენისა სხვადასხვა სოცი-

ალურ ჯგუფს შორის.   

12. მომავალში გაზრდილი საბიუჯეტო ხარჯების დაფარვის მიზნით 

აუცილებელია ვიზრუნოთ საგადასახადო ბაზის შემდგომ გაფართოვებაზე. 

ამ მხივ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია მოგების გადასახადის რეგრესული 

დაბეგვრის მეთოდის შემოღება, რაც თავის თავში გულისხმობს ეკონო-

მიკური სუბიექტის დასაბეგრი ბრუნვის ზრდასთან ერთად მოგების საგადა-

სახადო განაკვეთის შემცირებას. მოგების გადასახადის ამ მოდელის შემო-

ღება ჩვენს საგადასახადო კანონმდებლობაში გამოიწვევს ჩრდილოვანი 

ეკონომიკის შემცირებასა და ქვეყანაში სამეწარმეო სტიმულის ზრდას. 

13. ფისკალურმა სამსახურებმა უნდა შეცვალონ უარყოფითი 

ეკონომიკური ეფექტების არაპირდაპირი გადასახადების საგადასახადო 

განაკვეთების ზრდით გადაფარვის ტაქტიკა. ცნობილია, რომ ამ ტიპის 

გადასახადებით მობილიზებული საგადასახადო რესურსი უდიდესი წილით 

არის წარმოდგენილი მთლიან საგადასახადო შემოსავლებში, ამიტომ საბი-

უჯეტო დეფიციტის თავიდან ასაცილებლად ცვლილებები უნდა განხორ-

ციელდეს ეტაპობრივად. საწყის ეტაპზე აუცილებელია მოხდეს დღგ-ის 

დასაბეგრი მინიმუმის ზრდა. თანმდევი ინფლაციური პროცესების ფონზე  

დაბალი დასაბეგრი მინიმუმიდან გამომდინარე აღნიშნული გადასახადის 

გადახდა უწევთ მცირე სამეურნეო სუბიექტებს, რომელთაც მოუწესრი-

გებელი სააღრიცხვო სისტემის გამო ურთულდებათ ბიუჯეტის კუთვნილი 

თანხის ზუსტი განსაზღვრა. გამომდინარე აქედან, მათ განსაკუთრებით 

მძიმედ აწვებათ დღგ-ის გადახდის ვალდებულება. შემდეგ ეტაპზე უნდა 

მოხდეს დღგ-ის დიფერენცირება, შესაძლოა არა რადიკალურად განსხვავე-

ბული საგადასახადო განაკვეთის საფუძველზე. 
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14. აქტუალურია ცენტრსა და რეგიონებს შორის საგადასახადო 

შემოსავლების განაწილების პრობლემა. მიგვაჩნია, რომ უნდა მოხდეს 

დამატებული ღირებულების გადასახადისგან მიღებული საგადასახადო 

შემოსავალის განაწილება ცენტრსა და რეგიონებს შორის, საშემოსავლო 

გადასახადი შესაძლოა განაწილდეს რეგიონსა და ადგილობრივ ბიუჯეტს 

შორის, მოგების გადასახადი კი მთლიანად უნდა დარჩეს რეგიონალურ 

ბიუჯეტში და მოხმარდეს ადგილობრივი პროექტების განხორციელებას. 

მსგავსი გადანაწილება ხელს შეუწყობს ქვეყნის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ 

დეცენტრალიზაციასა და  რეგიონალიზმის ფინანსური საფუძველის შექმნას. 

15. საგადასახადო პოლიტიკის ფორმირების პროცესში პრინციპულად 

მნიშვნელოვანია იმის გაცნობიერება, რომ რაც უფრო ნაკლები დანახარჯე-

ბით ხორციელდება საგადასახადო შემოსავლების მობილიზება ბიუჯეტში, 

მით უფრო მეტი საზოგადოებრივი სიკეთე იქმნება ქვეყანაში. საგადასახადო 

სისტემის ადმინისტრაციული ეფექტურობის განსასაზღვრად და იმის 

გასაგებად თუ რამდენად სწორად აქვს სახელმწიფოს არჩეული საგადასახა-

დო აღსრულების მექანიზმი, ერთ-ერთ კრიტერიუმად გამოდგება საგადა-

სახადო ადმინისტრირების ეფექტიანობის მაჩვენებლის განსაზღვრა. ეს 

მაჩვენებელი უნდა დამუშავდეს იმის მიხედვით თუ რა დაუჯდება სხვა-

დასხვა მოდელის გამოყენების შემთხვევაში სახელმწიფოს ერთი და იგივე 

ოდენობით თანხის მობილიზება ბიუჯეტში და საბოლოოდ დაეყრდნოს იმ 

მეთოდს, რომელიც ყველაზე ნაკლებხარჯიანი იქნება. ვინაიდან გადასა-

ხადის ადმინისტრირება არ არის ცალმხრივი პროცესი და მასში ჩართულია, 

როგორც სახელმწიფო ასევე გადასახადის გადამხდელი, გადასახადის 

გადამხდელის მხრიდან საგადასახადო ვალდებულების შესრულებისთვის 

გაწეული ხარჯებიც აუცილებლად უნდა იქნას გათვალისწინებული 

აღნიშნული მაჩვენებლის დაანგარიშების პროცესში. 

16. საგადასახადო ადმინისტრირება არის ბერკეტი, რომლის გამო-

ყენების საფუძველზეც სახელმწიფოს შეუძლია დაარეგულიროს გადასახა-

დის გადამხდელთა საგადასახადო ქცევა. ჩვენი აზრით  საგადასახადო 

ურთიერთობის   პროცესის მთავარმა მონაწილემ, საგადასახადო ორგანომ 
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უნდა  იფიქროს ძალისმიერი მეთოდებიდან პარტნიორული ურთიერთობის 

მეთოდზე გადასანაცვლებლად. სტრატეგია, რომელიც დღესდღეობით 

საფუძვლად უდევს ჩვენი ქვეყნის საგადასახადო ადმინისტრირების სისტე-

მას არ ითვალისწინებს გადასახადის გადამხდელთა ფსიქოლოგიურ 

ასპექტებს, ამავდროულად არის ფრიად მოძველებული და ძირითადად 

ემყარება ბიუჯეტის დეფიციტის შევსების უზრუნველსაყოფად ფისკალური 

ფუნქციების გაძლიერებას, რაც თავისთავად გულისხმობს სასურველი 

ფისკალური შედეგის მიღწევას საგადასახადო განაკვეთი ზრდის ან ადმინის-

ტრაციული ზეწოლის გამკაცრების საფუძველზე, რაც მიზნის მიღწევის 

ერთჯერად ხერხს წარმოადგენს, აყალიბებს გადასახადის გადამხდელის 

უარყოფით ქცევას და ხელს არ უწყობს მისი საგადასახადო კულტურის 

ამაღლებას,  რაც გრძელვადიან პერიოდში არ იქნება დადებითი შედეგის მომ-

ტანი. საგადასახადო შემოსავლების ადმინისტრირების პროცესის გაუმჯო-

ბესების მიზნით აუცილებელია საგადასახადო ცნობიერების ამაღლება, 

რომელიც დაამკვიდრებს საზოგადოებაში საგადასახადო ქცევისა და 

კულტურის მაღალ დონეს. 

17. ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებულმა საგადასახადო პოლიტი-

კამ უნდა უზრუნველყოს როგორც სახელმწიფოს, ასევე გადასახადის 

გადამხდელის ინტერესების დაცვა, ამიტომ მნიშვნელოვანია ისეთი საკანონ-

მდებლო ცვლილებების გატარება, რომელიც ერთის მხრივ მეწარმეზე იქნება 

მორგებული და მეორეს მხრივ ხელს შეუწყოს საბიუჯეტო  შემოსავლების  

მობილიზებას. მნიშვნელოვანია სანქციები იყოს პრევენციული ხასიათის, 

ვიდრე ატარებდეს ბიუჯეტის შემავსებლის ფუნქციას. აუცილებელია 

გადაიხედოს სამართალდარღვევებზე განსაზღვრული პასუხისმგებლობის 

ზომები, რათა ისინი ადეკვატურ თანხვედრაში მოდიოდეს ჩადენილ მარ-

თლსაწინააღმდეგო ქმედებებთან. საგადასახადო ტვირთის ამ მიმართუ-

ლებით შემსუბუქება გამოიწვევს გადამხდელთა ლოიალურ განწყობას, რაც 

დაეხმარება სახელმწიფოს ეკონომიკური პოლიტიკის  ეფექტურად განხორ-

ციელებაში. 

18. ხშირი საგადასახადო ცვლილებები ბადებს გაურკვევლობას 
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გადასახადის გადამხდელში და აბრკოლებს მათ თავიანთი საქმიანობის 

ეფექტურად წარმართვის პროცესში, რადგან ფინანსური წლის განმავლობაში 

მრავალჯერადი საგადასახადო ცვლილებები გადასახადის გადამხდელს 

არასტაბილურობის განცდას უჩენს. აუცილებელია საგადასახადო კოდექსმა  

დაარეგულიროს კანონში  შესატანი ცვლილებების   ძალაში შესვლის 

მკაცრად განსაზღვრული თარიღი. 

19. აუცილებელია დაზუსტდეს საგადასახადო კანონმდებლობაში 

არსებული ორაზროვანი ჩანაწერები, რომლებიც აფერხებს მეწარმის ეკონო-

მიკურ საქმიანობას და ამავდროულად ხელს უშლის კანონის აღსრულების 

პროცესს. აღნიშნული პრობლემის გადაწყვეტა ასევე დაგვეხმარება გადასახა-

დების გადამხდელები დავიცვათ გაუთვითცნობიერებელი საგადასახადო 

დარღვევებისგან, შევამციროთ საგადასახადო დავების რაოდენობა და 

გავაუმჯობესოთ გადამხდელთა განწყობა საგადასახადო სისტემისადმი. 

20. აუცილებლად მიგვაჩნია  სახელმწიფოს გრძელვადიანი  საგადა-

სახადო სტრატეგიის შექმნა, რომელმაც უნდა გაითვალისწინოს - გადასა-

ხადების მასტიმულირებელი გავლენის შესაძლებლობა ეკონომიკურ განვი-

თარებაზე არ დაიყვანება მხოლოდ საგადასახადო განაკვეთების შემცირე-

ბამდე და თავის თავში შეიცავს საგადასახადო მექანიზმების ოპტიმი-

ზაციისაკენ მიმართული ღონისძიებების ერთობლიობას. საგადასახადო 

სტრატეგიის განხორციელების ინსტრუმენტად უნდა იქცეს საკანონმდებლო 

დონეზე დამტკიცებული საგადასახადო დოქტრინა, რომელიც 2-3 წლიან 

პერიოდზე იქნება გათვლილი. 

21. სახელმწიფოს მხრიდან ყურადღება უნდა მიექცეს საგადასახადო 

სისტემის ინსტიტუციონალური ფაქტორების სრულყოფას, ეფექტური 

,,საგადასახადო მორალის“ კონცეფციის შემუშავებას, რომელიც საფუძვლად 

დაედება საგადასახადო ნიჰილიზმის ხარისხის შემცირებასა და საზოგადო-

ების კეთილდღეობის მაქსიმიზაციას. 

 22. გასათვალისწინებელია მსოფლიოში არსებული საგადასახადო 

დაბეგვრის პირდაპირიდან არაპირდაპირი გადასახადებისკენ პერეორიენ-

ტაციის ტენდეცია. ამიტომ ამ მიმართულებით ქვეყანაში „საგადასახადო 
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სტატუს კვო“  შენარჩუნებასთან ერთად დამატებით ფისკალურ ინსტრუ-

მენტად შეიძლება გამოყენებული იქნეს ე.წ. „მდიდრების გადასახადი“, 

როგორც რეფორმირებული საშემოსავლო გადასახადის შემადგენელი 

ნაწილი, საგადასახადო დაბეგვრის სამართლიანობის  კონცეფციის მთავარი 

მახასიათებელი და  გადასახადის გადამხდელის პოზიტიური ფსიქოლოგიის 

ფორმირების ინსტრუმენტი. 

23. მიზანშეწონილად მიგვაჩნია საქართველოს საგადასახადო კოდექ-

სში გაჩნდეს ტერმინი „ელექტრონული სამეწარმეო საქმიანობა“ და  დაზუს-

ტდეს, რომ ელექტრონული საქონელი განეკუთვნება მომსახურების 

კატეგორიას. 

24. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაეთმოს სხვა ქვეყნების 

საგადასახადო ორგანოებთან საერთაშორისო  თანამშრომლობის ფარგლებში 

ეფექტური საგადასახადო ადმინისტრირების მიზნით ელექტრონული 

სამეწარმეო საქმიანობის პირებთან დაკავშირებით ინფორმაციის დროულ და 

შეუფერხებელ გაცვლას. ამასთან საჭიროა ამ მიმართულებით ორმაგი 

დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ გასაფორმებელ ხელშეკრულებებში 

ამ კომპონენტების აუცილებელი გათვალისწინება. 

25. საგადასახადო კულტურის ამაღლების მიზნით აუცილებელია 

მოსახლეობის ფინანსური   და მათ შორის  საგადასახადო   წიგნიერების 

ეროვნული პროგრამის შემუშავება და რეალიზება. სახელმწიფომ თავის 

თავზე უნდა აიღოს ყველა დაინტერესებული მხარის ძალისხმევის მაკოორ-

დინირებელი ფუნქცია და ხელი შეუწყოს საზოგადოებრივი და კომერცი-

ული სტრუქტურების საგანმანათლებლო ინიციატივების განხორციელებას 

საგადასახადო წიგნიერების მასშტაბური ამოცანის გადაწყვეტის მიმართუ-

ლებით. 
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სადისერტაციო თემაზე ავტორის მიერ გამოქვეყნებულია შემდეგი 

ძირითადი ნაშრომები: 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები და შედეგები 

გამოქვეყნებულია საერთაშორისო რეფერირებად და რეცენზირებად 

სამეცნიერო ჟურნალებში შემდეგი სტატიების სახით: 

1. ქორიძე თ. - საქართველოში მოგების გადასახადის რეფორმის 

ზოგიერთი შედეგის შესახებ, ჟურნალი ეკონომიკა, თბილისი, 10-12, 

2020; 

2. ქორიძე თ. - საქართველოში 2004-2010 წლებში განხორციელებული 

საგადასახადო რეფორმების ზოგიერთი ასპექტის შესახებ, ჟურნალი 

ბიზნეს-ინჟინერინგი, თბილისი, #3 2020; 

3. ქორიძე თ. - საგადასახადო სისტემა, როგორც საგადასახადო 

პოლიტიკის განხორციელების ინსტრუმენტი, ჟურნალი ეკონომიკა, 

თბილისი, 10-12 2019; 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულებები და შედეგები 

მოხსენდა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებს: 

1. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,  ,,გლობალიზაცია და 

ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები’’ თბილისი 2019 წელი. 

ქორიძე თ. - გლობალიზაცია და საგადასახადო პოლიტიკის 

თანამედროვე გამოწვევები; 

2. უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია, ,,ციფრული ეპოქა და ბიზნესის 

თანამედროვე გამოწვევები’’ თბილისი 2019. 

ქორიძე თ. - ,,ციფრული ეკონომიკა’’ და საგადასახადო პოლიტიკის                  

ზოგიერთი საკითხი. 

 


