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ABSTRACT 

 
The dissertation - "The Role of State Tax Management Mechanism in Business 

Regulation" - consists of an introduction, three chapters and a conclusion. 
In the introduction of the paper we present the relevance of the research problem, the 

purpose and objectives of the research, the subject and object of the research, the research 
method and methodology, the research news and etc. 

In the first chapter of the Colloquium - "The essence of taxation and its theoretical-
methodological foundations" - it is discussed three issues. 

We present the first issue - "Socio-economic essence, functions and models of 
taxes." According to the Tax Code of Georgia, "tax is a mandatory, unconditional monetary 
contribution to the budget, which is paid by the taxpayer due to the necessary, non-equivalent 
and gratuitous nature of the payment." In a market economy, tax has two main functions - 
fiscal and stimulus. The fiscal function is manifested in the provision of financial resources to 
the state, while the stimulating one is manifested in the national economy, m. Sh. In 
stimulating business development. Liberal and strict tax models are known. Georgia's tax 
model is liberal. 

In the first chapter of the paper, we discuss the second issue "The origin and history 
of taxes". We present its conception and development in ancient Rome, Byzantium, England 
and Georgia. 

In the third issue of the same chapter, we discussed "tax policy, tax burden and their 
fairness in the context of the Laffer Curve." Tax policy is right and fair when the optimal 
proportion between its functions is established. A fair tax policy is measured by the "weight" 
of the tax burden. The world does not yet have a single parameter of tax burden. It is true that 
there is a tax curve built by scientist Lafer, which indicates a 30% income tax threshold, but 
most scholars consider it to be a conditional point. 

In the second chapter of the dissertation - "Taxation policy in Georgia and abroad, 
the current state of its management and the examination of taxpayers' satisfaction with 
the tax regime" - we have discussed three issues. 

We developed the tax systems of Georgia and abroad as the first issue of the paper. The 
current tax regime in Georgia is described in detail in the Tax Code of Georgia. This code 
establishes tax objects, tax rates, payment periods, benefits and much more. In terms of 
business incentives, preferential taxation of micro-businesses and individuals with small 
business status, which has been implemented in Georgia since 2011, as well as exemption 
from retained earnings of business entities (Estonian model), which has been implemented 
since 2017, is very important. In terms of comparison with the tax system of Georgia, here we 
have the tax systems of Great Britain, France, Germany and the United States. 

In the second chapter of the paper, we discussed the second issue: "The usefulness of 
the current tax policy in the context of the implementation of its fiscal and stimulus 
functions." In this part of the paper, we compared the increase in budget tax revenues in 
2015-2020 and the increase in product output in Georgian business. It turned out that budget 
tax revenues increased by only 24% while output increased by 54.1%. This means that the 
taxation system in Georgia is mainly focused on stimulating business. 

As for the third issue of the second chapter of the dissertation, in it we have presented 
"the results of an individual survey of the satisfaction of Georgian entrepreneurs under 
the current tax regime". We conducted the research in all regions of Georgia and presented 
the results of the research according to the groups of less developed, moderately developed 
and developed regions. The questions were mainly about satisfaction with the current system 
of taxation. Introduction of progressive taxation, tax differentiation by regions, as well as 
production and services and etc. The majority of taxpayers (73% of entrepreneurs in less 
developed regions, 59% in developed regions, 60% in developed regions) do not like the tax 
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regulations in Georgia. We received almost the same answer from a survey of three experts 
using the Delphi method. Moreover, they believe that the Tax Code of Georgia is complicated 
and as a result, difficult for small entrepreneurs to understand, they recommend reducing 
income tax by up to 15%, increasing the value added tax withholding tax to 200.0 thousand 
GEL and much more. 

The third chapter of the dissertation - "Improving the management of taxation in 
the context of stimulating business development in Georgia" - covers two issues. 

We dedicated the first issue to "Optimization of the Georgian tax system in terms of 
harmonization of tax systems with neighboring and neighboring countries." The issue of 
tax optimization is not only in Georgia, but also in highly developed countries. This chapter of 
the paper raises the issue of harmonization of taxation with neighboring countries, primarily 
Armenia and Azerbaijan, a practice that is already practiced, for example, in the Scandinavian 
countries and the Baltic states. This process has also started in the EU. Our proposal is for 
Georgia to have an equal tax scale with neighboring and nearby countries. To this end, we 
consider it necessary to establish a tax theory and practice research center in Georgia with the 
participation of our neighbors Armenia and Azerbaijan, which will work to create a unified, 
harmonized tax system between the countries of the South Caucasus region. 

In the same chapter of the paper, we present the second issue "Development of a 
recommended taxation model in the context of stimulating business development in the 
regions of Georgia." In this part of the paper, we first substantiated the need to transfer both 
profit and income tax to the progressive system, and then, we differentiated the profit tax into 
3 groups of regions of Georgia: from 0% to 10% for taxpayers in less developed regions, from 
5% to 15% in developed regions. Up to 5% to 18% in the developed ones. 

In the same subsection of the paper, we have developed a recommended model of 
progressive income tax - showing tax rates (10% to 35%), tax rates (1.0% to 5.5%) and 
taxpayers' social status. We offer it to income taxpayers in all regions of Georgia, regardless 
of which group they live in. 

The dissertation ends with a summarising conclusion. 
 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის პირობებში  

ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკაში პარალელურად მოქმედებს თვითრეგულირებაც 

და სახელმწიფო რეგულირებაც. როგორც მთლიანად ეკონომიკის, ისე მისი 

ცალკეული ბიზნეს-სუბიექტის სახელმწიფო რეგულირების ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ბერკეტი არის გადასახადები. მისი მეშვეობით ქვეყნის ხელი-

სუფლება არა მხოლოდ მობილიზაციას უკეთებს ქვეყნის მართვისთვის საჭირო 

ფულად სახსრებს, არამედ, გადასახადების გონივრული მანიპულირებით 

(შეღავათების დაწესება გვაქვს მხედველობაში) ზეგავლენას ახდენს დანაზოგებზე, 

გადახდისუნარიანობაზე, ზოგადად ეკონომიკურ ზრდაზე და ა. შ.  

მსოფლიოში არ არსებობს ერთიანი, უნივერსალური საგადასახადო პოლი-

ტიკა. ყველა ქვეყანას თავისი საგადასახადო პოლიტიკა აქვს შემუშავებული. 

თუმცა, ყველგან გადასახადებს ორი ფუნქცია აქვთ - ფისკალური და ბიზნესის 
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მასტიმულირებელი. ზოგ ქვეყანაში პირველი სჭარბობს მეორეს, ზოგში - მეორე 

პირველს. 

მეცნიერ-ეკონომისტების ინტერესი გადასახადების მიმართ საგრძნობლად 

გაიზარდა XX საუკუნის 30-იანი წლებიდან, კერძოდ, ჯ. კეინზის მიერ ეკონომიკის 

სახელმწიფო რეგულირების კონცეფციის ჩამოყალიბების შემდეგ, რომელშიც 

გადასახადებს მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდათ დაკისრებული ეკონომიკური 

ზრდის პრობლემების მოგვარებაში. ეს ინტერესი კიდევ უფრო გაღრმავდა 80-იან 

წლებში მეცნიერ ა. ლაფერის მიერ საშუალო საგადასახადო განაკვეთსა და 

ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების კავშირის ამსახველი მრუდის შემო-

თავაზებით, რომლის მიმართ ეკონომისტების განსაკუთრებული ინტერესის 

მიუხედავად, პრობლემა იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად როგორი უნდა იყოს 

ქვეყანაში საგადასახადო ტვირთი, რომ ის ოპტიმალურად ჩაითვალოს, ჯერ კიდევ 

საბოლოოდ არ არის გადაწყვეტილი. ცხადია, თუ მოხერხდება ასეთი 

ფუნდამენტური კვლევის განხორციელება, ბევრი საგადასახადო-საბიუჯეტო 

გამოწვევა საქართველოშიც და სხვა ქვეყნებშიც, ადვილად გადაიჭრება. ჩვენ არ 

გვაქვს იმის პრეტენზია, რომ წინამდებარე ნაშრომში ამ რანგის კვლევა ჩავატარეთ, 

მაგრამ საქართველოს რეგიონებში ბიზნესის განვითარების რეალობის გათვალის-

წინებით და აგრეთვე, მეზობელ და ახლომდებარე ქვეყნების საგადასახადო 

სისტემებთან დაახლოვების თვალსაზრისით, ამ პრობლემის გადაწყვეტის 

გარკვეული მცდელობა წარმოვადგინეთ. ზემოთ ნათქვამიდან გამომდინარე, 

საკვლევი პრობლემა ნამდვილად აქტუალურია. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. სადისერტაციო ნაშრომის მიზანს წარ-

მოადგენს გადასახადების სახელმწიფო მართვის ისეთი მექანიზმის შემუშავება, 

რომლის როლი ბიზნესის რეგულირებაში მისი განვითარების მასტიმულირებელი 

იქნება. ამ მიზნის მისაღწევად ნაშრომის წინაშე იდგა მრავალი ამოცანა, რომლებიც 

ნაშრომის დამუშავებისას გადაწყდა. ეს ამოცანებია: 

 გადასახადების არსის, ფუნქციების და მოდელების შესწავლა; 

 გადასახადების წარმოშობის ისტორიის შესწავლა; 

 საგადასახადო პოლიტიკის და საგადასახადო ტვირთის განხილვა; 

 საქართველოს და საზღვარგარეთის საგადასახადო სისტემების დახა-

სიათება და ურთიერთშედარება; 
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 საქართველოში მოქმედი საგადასახადო პოლიტიკის სარგებლიანობის 

ანალიზი მისი ფისკალური და მასტიმულირებელი ფუნქციების კონტექსტში; 

 გადასახადების გადამხდელებთან და ექსპერტებთან კვლევის ჩატარება 

დაბეგვრის არსებული რეჟიმით მათი კმაყოფილების გამოსაკვლევად; 

 საქართველოს დაბეგვრის ოპტიმალური მოდელის შემუშავება საქართველოს 

ნაკლებგანვითარებულ, საშუალოდგანვითარებულ და განვითარებულ რეგიონების 

ჭრილში და მეზობელ და ახლომდებარე ქვეყნების საგადასახადო სისტემებთან 

ჰარმონიზაციის ფორმატში. 

კვლევის საგანი და ობიექტი. კვლევის საგანია ზოგადად დაბეგვრის სისტემა, 

ობიექტი კი, საქართველოს დაბეგვრის სახელმწიფო მართვა. 

პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა. გადასახადების საკითხებზე მრავალი 

უცხოელი და ქართველი ეკონომისტი მუშაობს. ქართველ მეცნიერთაგან 

გადასახადების პრობლემატიკაზე ნაშრომები აქვთ ვლ. პაპავას, რ. კაკულიას, ი. 

მესხიას, ე. ბარათაშვილს, ა. აბრალავას, ლ. ბახტაძეს, მ. ჩიკვილაძეს, ზ. 

ღუდუშაურს, ს. სვანიძეს, ი. ანანიაშვილს, თ. კბილაძეს, ი. არჩვაძეს და მრავალ 

სხვას. 

კვლევის თეოროიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები. ნაშრომში ჩატარე-

ბული კვლევა და მისი შედეგები დავაფუძნეთ, როგორც მეორეულ ინფორმაციას, 

ისე ჩვენს მიერ მოპოვებულ პირველად ინფორმაციას. 

კვლევა ჩავატარეთ როგორც რაოდენობრივი, ისე თვისობრივი მეთოდებით. 

ძირითადად, გამოყენებული გვაქვს: 1. აღწერითი კვლევა. 2. შედარებითი კვლევა. 

3. ანალიტიკური კვლევა. 4. ანკეტირება-ინტერვიურება. 5. პროგნოზირება. 

ჩვენს მიერ განხორციელებული კვლევა, რომელიც საქართველოს საგა-

დასახადო სისტემის მენეჯმენტს ეხება, მეთოდოლოგიური თანამიმდევრობით 

შემდეგნაირად დავალაგეთ: 

1. საკვლევი თემის (პრობლემის) არჩევა და მისი აქტუალობის დასაბუთება. 

2. საკვლევი საკითხის აღწერა. 

3. საკვლევ საკითხზე ლიტერატურის მიმოხილვა. 

4. კვლევის გეგმის შემუშავება. 

5. კვლევის ჩატარება შერჩეულ ფოკუს-ჯგუფთან. 

6. შეგროვილი ინფორმაციის ანალიზი და შედეგების განსჯა. 
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7. კვლევის შედეგებზე დასკვნების გაკეთება და რეკომენდაციების ჩამო-

ყალიბება. 

საკვლევი პრობლემის აქტუალურობა და მასზე მეცნიერული მუშაობის 

ვარგისიანობა დავასაბუთეთ სადისერტაციო ნაშრომის შესავალ ნაწილში. 

საკვლევი საკითხის, მოცემულ შემთხვევაში, საგადასახადო სისტემის 

მენჯმენტის აღწერა მოვახდინეთ სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავში. 

ამ თავში აღწერითი მეთოდით გამოვიკვლიეთ გადასახადების სოციალურ-

ეკონომიკური არსი, ფუნქციები და მოდელები (1.1), გადასახადების წარმოშობის 

ისტორია (1.2), საგადასახადო პოლიტიკა და საგადასახადო ტვირთი (1.3). ეს 

საკითხები ჩვენს მიერ იქნა აღწერილი სხვადასხვა მეცნიერული ნაშრომების 

მიხედვით. მათ რიცხვშია: რ. კაკულიას, სტივ კოიჩის, მ. ჩიკვილაძის, ი. ანანია-

შვილის, პ. გუნიანინგლამის, ი. გაბისონიას, უ. გლუმერის, ნ. ბაკაშვილის, თ. 

კბილაძის, ს. სვანიძის, ს. რელევის, ი. ხარაზის, ვ. პოპოვის და სხვათა შრომები. 

შედარებითი კვლევა განხორციელებული გვაქვს ნაშრომის მეორე თავში (2.1), 

რომელშიც წარმოვადგინეთ საქართველოს და საზღვარგარეთის საგადასახადო 

სისტემები და ისინი შევადარეთ ერთმანეთს. საქართველოს საგადასახადო სისტემა 

შევუდარეთ გერმანიის, აშშ-ის, დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის და ესტონეთის 

ანალოგიურ სისტემებს. დავადგინეთ გარკვეული განსხვავებები: საქართველოში 

მოგების და საშემოსავლო გადასახადები პროპორციული წესით იბეგრება, 

საზღვარგარეთ - პროგრესული წესით, საქართველოში საგადასახადო მოდელი 

რბილია, საზღვარგარეთ - მკაცრი, ხისტი და ა. შ. 

ანალიტიკური კვლევის მეთოდი გამოვიყენეთ სადისერტაციო ნაშრომის მეორე 

თავის მეორე ქვეთავში (2.2). გავაანალიზეთ თუ რა სარგებელი მოაქვს არსებულ 

საგადასახადო პოლიტიკას ქვეყნის ბიუჯეტისთვის და რა სარგებელი 

მეწარმეებისთვის. რადგან სამეწარმეო საქმიანობაში პროდუქციის გამოშვების 

ზრდის ტემპმა 2015-2020 წლებში გადააჭარბა იმავე პერიოდში ბიუჯეტში აკუმუ-

ლირებულ საგადასახადო შემოსავლების ზრდის ტემპს, გავაკეთეთ დასკვნა, რომ 

საქართველოს დღევანდელი საგადასახადო პოლიტიკა სათანადო დონეზე 

ასტიმულებს ბიზნესის განვითარებას. 

ანკეტირება-ინტერვიურების მეთოდი გამოვიყენეთ ემპირიული კვლევის 

ჩატარებისას ნაშორმის მეორე თავის მესამე ქვეთავში (2.3). ინტერივუ ჩამო-
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ვართვით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონების მეწარმეებს და საგადასახადო 

სფეროს ექსპერტებს. კითხვები ეხებოდა საქართველოს საგადასახადო პოლი-

ტიკით მათ კმაყოფილებას. მათი პასუხები ურთიერთგანსხვავებული იყო. 

განსაკუთრებით უარყოფითი იყო ნაკლებგანვითარებული რეგიონების (გურია, 

რაჭა და სხვა) წარმომადგენელთა პასუხები. ისინი მეტად დაბალშემოსავლიანი 

არიან და მოითხოვენ, რომ ქვეყანა გადავიდეს პროგრესულ საგადასახადო 

სისტემაზე, რომ მათ ამ გზით განვითარებულ რეგიონებთან შედარებით 

შეუმცირდეთ საგადასახადო ტვირთი.  იგივე პასუხები მივიღეთ ექსპერტებზე 

დელფოს მეთოდით ჩატარებული კვლევიდანაც. 

პროგნოზული კვლევა ჩატარებული გვაქვს სადისერტაციო ნაშრომის მესამე 

თავის პირველ და მეორე ქვეთავებში (3.1 და 3.2). პირველ ქვეთავში ევროკავშირის, 

სკანდინავიის ქვეყნების, შუა აზიის ქვეყნების და ბალტიისპირეთის ქვეყნების 

დარად გავაკეთეთ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების (საქართველო, სომხეთი, 

აზერბაიჯანი) საგადასახადო სისტემების ჰარმონიზაციის პროგნოზი და ამ სამუშაოს 

ჩასატარებლად დავაყენეთ ამ ქვეყნების ერთობლივი საგადასახადო კვლევის 

ცენტრის დაფუძნების საკითხი. 

პროგნოზირების მეთოდით შევიმუშავეთ საქართველოს რეგიონთა სამი 

ჯგუფისთვის (ნაკლებგანვითარებულნი, საშუალოდ განვითარებულნი და 

განვითარებულნი) მოგების პროგრესული გადასახადის ურთიერთგანსხვავებული 

განაკვეთები - ნაკლებგანვითარებულებს 0-დან 10%-მდე, საშუალოდ 

განვითარებულებს - 5-დან 15%-მდე, განვითარებულებს 5%-დან 18%-მდე. 

კვლევის იგივე მეთოდით შევადგინეთ საქართველოს საშემოსავლო გადა-

სახადის გადამხდელთა პროგრესულ გადასახადზე გადასვლის სქემა - შევი-

მუშავეთ და დავგეგმეთ საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთები შემოსავლების 

სიდიდის მიხედვით, საგადასახადო კოეფიციენტები და ჩამოვაყალიბეთ 

გადასახადის გადამხდელთა სოციალური სტატუსები. ამ უკანასკნელის ანალოგად 

გამოვიყენეთ საზღვარგარეთის პრაქტიკა (კერძოდ საფრანგეთის). 

მეცნიერული სიახლეები. სადისერტაციო ნაშრომში წარმოდგენილია 

შემდეგი სიახლეები: 

1. დასაბუთებულია საქართველოს საგადასახადო პოლიტიკის ჰარმონი-

ზაციის აუცილებლობა მის მეზობელ და ახლომდებარე ქვეყნების (აზერბაიჯანი, 
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სომხეთი) საგადასახადო პოლიტიკებთან. ამ მიზნით საჭიროდ ჩათვლილია ამ 

პრობლემის კვლევაზე ინტეგრირებული ცენტრის შექმნა. აღნიშნულის პრაქტიკა 

აპრობირებულია სკანდინავიის ქვეყნებში, ბალტიისპირეთში და სხვაგან. 

2. შემუშავებული და ნაშრომში წარმოდგენილია მოგების პროპორციული 

გადასახადიდან პროგრესულ გადასახადზე გადასვლა საქართველოს რეგიონების 

ჭრილში: ნაკლებად განვითარებულ რეგიონებს (გურია, სამცხე-ჯავახეთს და რაჭა-

ლეჩხუმს) - დაბალი განაკვეთები (სავარაუდოდ 0%-დან 10%-მდე); საშუალოდ 

განვითარებულ რეგიონებს (კახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი) - საშუალო 

სიდიდის განაკვეთები (სავარაუდოდ 5%-დან 15%-მდე); განვითარებულ 

რეგიონებს (თბილისი, აჭარა, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, ქვემო ქართლი, იმერეთი) 

- მაღალი განაკვეთები (სავარაუდოდ 5%-დან 18%-მდე). 

3. შემუშავებული და წარმოდგენილია პროგრესული საშემოსავლო გადა-

სახადის განაკვეთები და საშემოსავლო გადასახადის გადამხდელთა სოციალური 

სტატუსების მიხედვით საგადასახადო კოეფიციენტები. საშემოსავლო 

გადასახადების განაკვეთები დიფერენცირებულია გადასახადის გადამხდელთა 

შემოსავლების სიდიდის მიხედვით 0-დან 35%-ის ფარგლებში, ხოლო საგადასახადო 

კოეფიციენტები გადასახადის გადამხდელთა სოციალური სტატუსების მიხედვით 

1,0-დან 5,5-მდე ფარგლებში. 

4. დასმულია საკითხი როგორც მოგების, ისე დამატებული ღირებულების 

გადასახადის დიფერენციაციის შესახებ წარმოების და მომსახურების სფეროების 

ჭრილში. წარმოებას დაუწესდეს დაბალი განაკვეთები, მომსახურების სექტორს კი 

- მაღალი.  

ნაშრომის პრაქტიკული დანიშნულება. ნაშრომში მოცემული რეკომენდა-

ციები გამოადგებათ საქართველოს კანონშემომქმედ ორგანოებს საგადასახადო 

კოდექსის სრულყოფისთვის. 

კვლევის შედეგების აპრობაცია და პუბლიკაცია. სადისერტაციო ნაშრომის 

ძირითად საკითხებზე დამუშავდა და სპეციალურ კომისიას მოხსენდა სამი 

კოლოკვიუმი. ამის გარდა, რეფერირებად ჟურნალებში დაიბეჭდა სამი სტატია და 

გაკეთდა ერთი მოხსენება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაზე. 

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა. ნაშრომი მოიცავს 

კომპიუტერზე დაბეჭდილ 141 გვერდს. იგი შედგება შესავლის, სამი თავის და 
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დასკვნისგან. ნაშრომში ჩართულია 16 ცხრილი და 9 ნახაზი. ნაშრომს თან ერთვის 

94 დასახელების გამოყენებული ლიტერატურის სია. 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

სადისერტაციო ნაშრომი შედგება: 

შესავალი  

ლიტერატურის მიმოხილვა  

თავი 1. დაბეგვრის არსი და მისი თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები  

1.1. გადასახადების სოციალურ-ეკონომიკური არსი, ფუნქციები და მოდელები  

1.2. გადასახადების წარმოშობა და განვითარების ისტორია  

1.3. საგადასახადო პოლიტიკა, საგადასახადო ტვირთი და მისი სამართლიანობა 

ლაფერის მრუდის კონტექსტში  

თავი 2. დაბეგვრის პოლიტიკა საქართველოში და საზღვარგარეთ, მისი მართვის 

არსებული მდგომარეობა და დაბეგვრის რეჟიმით გადასახადის გადამხ-

დელთა კმაყოფილების გამოკვლევა 

2.1. საქართველოს და საზღვარგარეთის ქვეყნების საგადასახადო სისტემები:  

2.1.1. საქართველოს საგადასახადო სისტემა, მისი მართვის წესი და შინაარსი  

2.1.2. საზღვარგარეთის ქვეყნების საგადასახადო სისტემები  

2.2. საქართველოში დაბეგვრის მოქმედი პოლიტიკის სარგებლიანობა მისი 

ფისკალური და მასტიმულირებელი ფუნქციების რეალიზაციის კონტექსტში  

2.3. დაბეგვრის არსებული რეჟიმით საქართველოს მეწარმეთა და ექსპერტთა 

კმაყოფილების ინდივიდუალური გამოკვლევა  

თავი 3. გადასახადებით დაბეგვრის მართვის სრულყოფა საქართველოში ბიზნესის 

განვითარების სტიმულირების კონტექსტში 

3.1. საქართველოს საგადასახადო სისტემის ოპტიმიზაცია წარმოება-მომსახურების 

სექტორების ჭრილში და მეზობელ და ახლომდებარე ქვეყნების საგადასახადო 

სისტემებთან ჰარმონიზაციის კუთხით  

3.2. დაბეგვრის რეკომენდებული მოდელის შემუშავება საქართველოს რეგიონებში 

ბიზნესის განვითარების სტიმულირების კონტექსტში  

დასკვნა  

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა  
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როგორც ნაშრომის ამ გეგმიდან ჩანს, პირველი თავი მივუძღვენით 

დაბეგვრის თეორიულ-მეთოდოლოგიურ საფუძვლებს. მასში უპირველესად 

განვიხილეთ „დაბეგვრის არსი, მისი ფუნქციები და დაბეგვრის მოდელები“. 

როგორც ცნობილია, გადასახადებს და საგადასახადო პოლიტიკას დიდი როლი 

ენიჭება სახელმწიფოს მიერ ეკონომიკური, სოციალური და პოლიტიკური 

ფუნქციების შესრულებაში. ის ხარჯები, რომელიც ამ ფუნქციების შესასრულებლად 

სახელმწიფოს სჭირდება, ძირითადად იფარება გადასახადებით. გადასახადის 

გადახდა საზოგადოების თითოეული წევრისთვის სავალდებულოა, რადგან იგი 

არის სახელმწიფოს მიერ მათთვის გაწეული მომსახურების საფასური. 

კაცობრიობის ისტორიაში გადასახადების გარეშე სახელმწიფოს არსებობის 

არცერთი ფაქტი არ მოიპოვება, და, იმის მიუხედავად, რომ იგი არსებობდა, 

არსებობს და მომავალშიც იარსებებს, სრულყოფილი საგადასახადო სისტემა ჯერ არ 

შექმნილა. მეცნიერებიც და პრაქტიკოსებიც ერთხმად აღიარებენ, რომ 

საგადასახადო სისტემა მაშინ იქნება სრულყოფილი, თუ ის იქნება სამართლიანი, 

მაგრამ მათ შორის არ არსებობს ერთიანი აზრი იმის შესახებ, თუ საგადასახადო 

სისტემასთან მიმართებაში როგორ შეფასდეს სამართლიანობა. 

გადასახადები ასრულებს ორ ძირითად ფუნქციას - ფისკალურს და ეკონო-

მიკის განვითარების მარეგულირებელ-მასტიმულირებელს. ფისკალური ფუნქცია 

სახელმწიფოს ფინანსური რესურსებით უზრუნველყოფაში ვლინდება. ამ ფუნქციის 

მეშვეობით ქვეყნის ხელისუფლება უზრუნველყოფს ბიუჯეტის შევსებას და 

ბალანსის მიღწევას ბიუჯეტის შემოსავლებსა და გასავლებს შორის. 

გადასახადების მასტიმულირებელი ფუნქცია ეკონომიკის, მ. შ. ბიზნესის 

განვითარების ხელშეწყობაში გამოიხატება. ამის გარეშე ქვეყნის ეკონომიკური 

ზრდა არ მოხდება და მოსახლეობის ცხოვრების დონე არ გაუმჯობესდება. 

მაშასადამე, გადასახადების ორივე ფუნქცია მნიშვნელოვანია და ქვეყნის 

ხელისუფლებას ევალება დაამყაროს მათ შორის ოპტიმალური პროპორცია. 

მსოფლიო მასშტაბით ეკონომიკის, მ. შ. ბიზნესის რეგულირება-სტიმუ-

ლირებისთვის გამოიყენება ორი სახის საგადასახადო მოდელი. ესენია: 1. ლიბე-

რალური მოდელი. 2. მკაცრი მოდელი. ლიბერალურ მოდელს ახასიათებს 

გადასახადის დაბალი განაკვეთები და გადამხდელებისთვის მრავალი შეღავათები, 

მკაცრ მოდელს კი - გადასახადების მაღალი განაკვეთები და შეღავათების სიმცირე, 
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ან მათი საერთოდ არ არსებობა. საქართველოს საგადასახადო მოდელი არის 

ლიბერალური. 

ნაშრომის პირველი თავის მეორე ქვეთავში განხილული გვაქვს გადასა-

ხადების წარმოშობა და განვითარების ისტორია. ადრეულ პერიოდში, როდესაც 

ადამიანთა ყოფა-ცხოვრება მიმდინარეობდა ველურ პირობებში გადასახადებზე 

მოთხოვნა არ იყო და, შესაბამისად, დაბეგვრა არ არსებობდა. საზოგადოების 

განვითარების კვალობაზე, საზოგადოების ინტერესების დასაკმაყოფილებლად 

თანდათან გაჩნდა გადასახადების საჭიროება. ერების და სახელმწიფოების 

განვითარებასთან ერთად თანდათან იქმნებოდა, სრულყოფილი ხდებოდა და 

შედარებით სამართლიან სახეს იღებდა საგადასახადო სისტემა. ასე იქცა იგი 

არარეგულარული და ხშირად დროებითი (ან საგანგებო) ხასიათიდან - სისტემურ, 

მუდმივ დაბეგვრამდე. 

მსოფლიოს ქვეყნების უმეტეს ნაწილში საგადასახადო სისტემის ჩამოყა-

ლიბება და განვითარება შუა საუკუნეებში დაიწყო. ამის ნათელი დადასტურებაა 

ბაბილონში, სირიაში, რომში, ბიზანტიაში და სხვაგან მისი ფორმირება-

განვითარება. 

XVI-XVII საუკუნეებში ევროპულ სახელმწიფოებს ჩამოყალიბებული საგა-

დასახადო სისტემები ჯერ კიდევ არ გააჩნდათ. პრაქტიკულად არ ჰყავდათ 

გადასახადის ამკრეფი კვალიფიციური მოხელეები და ჯერ კიდევ არც მუდმივი 

გადასახადი არსებობდა. სწორედ ამ მიზეზით არ იყო განვითარებული დაბეგვრის 

მეცნიერული თეორიაც. 

XVII საუკუნის შუა პერიოდამდე დაბეგვრის თეორია ჩანასახოვან მდგო-

მარეობაში იმყოფებოდა. დაბეგვრის თეორიული საფუძვლების ფუძემდებლად 

მიჩნეულია ინგლისელი ეკონომისტი ა. სმიტი, რომელმაც შექმნა სახელმწიფო 

ფინანსების შესახებ მოძღვრება. სწორედ მან დააყენა საგადასახადო ურთიერ-

თობების იურიდიული რეგლამენტირების საკითხი, რადგან იქამდის იგი 

სახელისუფლო მმართველობის ძალაზე იყო დამოკიდებული. გადასახადების 

საკითხზე მუშაობდნენ დ. რიკარდო, სეი, მილი და სხვებიც, რომელთაც ამ 

საკითხზე ურთიერთსაწინააღმდეგო შეხედულებები ჰქონდათ, მაგრამ ამ 

წინააღმდეგობებში ვითარდებოდა და იხვეწებოდა საგადასახადო დაბეგვრის 

თეორიაც და მის შესაბამისად დაბეგვრის სისტემაც. 
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ნაშრომის პირველი თავის მესამე ქვეთავში განვიხილეთ „საგადასახადო 

პოლიტიკა, საგადასახადო ტვირთი და მათი სამართლიანობა ლაფერის მრუდის 

კონტექსტში“. ნაშრომში აღნიშნული გვაქვს, რომ საგადასახადო პოლიტიკას დიდი 

მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფოს რეგულირების საერთო სისტემაში. ის 

აუცილებლად ქვეყნის სამართლებრივ ნორმებს და პრინციპებს - 

მიუკერძოებლობას, ობიექტურობას, დისკრიმინაციის დაუშვებლობას, კანონის 

უზენაესობას, სამართლიანობას, უკუქმედების ძალის უარყოფას, თანასწორობას 

და ა. შ. - უნდა ეფუძნებოდეს. 

საგადასახადო პოლიტიკა ეს არის გადასახადების ასაკრეფად სახელმწიფოს 

ღონისძიებათა ერთობლიობა, რომელიც ტარდება ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის 

მხარდასაჭერად და აგრეთვე მმართველობითი ხარჯების დასაფარავად. 

საგადასახადო პოლიტიკა უნდა შეესაბამებოდეს ქვეყნის ეკონომიკის 

განვითარების იმ ფაზას - აღმავლობა, სტაბილურობა, დაცემა, - რომელშიც ის 

იმყოფება. აღმავლობის ფაზაში საჭიროა გადასახადების განაკვეთების გაზრდა, 

დაცემის ფაზაში კი - გადასახადების განაკვეთების შემცირება, რიგ შემთხვევებში კი, 

გადასახადების რეგრესიული განაკვეთების დადგენა. 

ნებისმიერი ქვეყნის საგადასახადო პოლიტიკა უნდა გამოხატავდეს 

საგადასახადო-სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილეთა ქცევის წესს. მისი 

რეალიზება ხდება საკანონმდებლო და სხვა ნორმატიული აქტების (ძირითადად, 

საგადასახადო კოდექსი) მიღების საფუძველზე, რომლებიც ადგენენ ქვეყანაში 

გადასახადის სახეებს, გადამხდელთა წრეს, საგადასახადო განაკვეთებს, 

საგადასახადო შეღავათებს, გადამხდელთა პასუხისმგებლობებს და ა. შ. 

მაშასადამე, ნებისმიერ ქვეყანაში საგადასახადო პოლიტიკა უნდა 

ხორციელდებოდეს იქ მოქმედი საგადასახადო სამართლის სისტემის ჩარჩოებში. 

სწორი, სამართლიანი საგადასახადო პოლიტიკა საგადასახადო ტვირთის 

„სიმძიმით“ ფასდება. საგადასახადო ტვირთის ერთიანი პარამეტრები მსოფლიოს 

ჯერ-ჯერობით არ გააჩნია. თუმცა, გარკვეული პირობითობით იგი იანგარიშება, 

როგორც მთლიანი საგადასახადო შემოსავლის შეფარდება მთლიან შიდა 

პროდუქტთან (ჩვენი ანგარიშით საქართველოში 2020 წელს მან შეადგინა 19%). 

ზემოთ ნათქვამის მიუხედავად საგადასახადო ტვირთის „სიმძიმე-

სიმსუბუქეზე“ საუბარი მაინც ძნელია, რადგანაც არა მხოლოდ საგადასახადო 
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ტვირთის, არამედ საგადასახადო განაკვეთების სიდიდის განსაზღვრის ერთიანი, 

საერთაშორისოდ აღიარებული მეთოდოლოგიაც არ არსებობს. ამიტომ ეს 

განაკვეთებიც, და, მათგან გამომდინარე, საგადასახადო ტვირთიც, სხვადასხვა 

ქვეყანაში სხვადასხვანაირია. 

საბაზრო ეკონომიკის ქვეყნებში მიჩნეულია, რომ თუ საგადასახადო ტვირთი 

შემცირდება, ეს გამოიწვევს ბიზნესის სტიმულირებას და ცხადია, საგადასახადო 

ბაზის გაფართოებას. რაც შეეხება მაღალ გადასახადებს (კერძოდ, 40-50%-იან 

საგადასახადო ტვირთს), ისინი ამცირებენ მეწარმეთა სტიმულებს და, ცხადია, 

ამცირებენ საგადასახადო ბაზასაც. ეს ცნება თანხვედრაშია ლაფერის მრუდთანაც, 

რომლის მიხედვით დაბეგვრის პოლიტიკა ეფექტურია მაშინ, როდესაც 

გადასახადის გადამხდელიდან მისი შემოსავლის 30-35%-ზე მეტი არ ამოიღება. 

ლაფერის კონცეფციის მიხედვით გადასახადის გადამხდელისთვის ყოველი 

გადასახადი არის ტვირთი, მაგრამ თუ იგი მის მოთმინების ზღვარს ემთხვევა, ან 

მის ქვევითაა, მაშინ საგადასახადო ტვირთი მისთვის არის მისაღები, ამ ზღვარის 

ზევით კი გადასახადი დამანგრეველად მოქმედებს მასზე და აქედან გამომდინარე, 

ეკონომიკაზე. ა. ლაფერმა ამ ზღვარად ჩათვალა 30-35%-იანი საგადასახადო 

ტვირთი. ქართველი მეცნიერი ი. სისვაძის აზრით, ლაფერის მრუდი არის უფრო 

თეორიული სარგებლიანობის, ვიდრე პრაქტიკული გაანგარიშების საშუალება, 

რადგან საგადასახადო ტვირთთან მიმართებაში გადასახადის გადამხდელთა 

მოთმინების ზღვარი სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებულია და დიდად არის 

დამოკიდებული მათი ცნობიერების დონეზე და საგადასახადო კულტურაზე. 

მეცნიერი ი. სისვაძე შეიძლება მართალია იმაში, რომ ყველა ქვეყნის გადასახადის 

გადამხდელთა მოთმინების ზღვარი ყველგან, ალბათ, არ გადის საგადასახადო 

ტვირთის 30-35%-იან დონეზე, მაგრამ ფაქტია, რომ ყველგან არსებობს რაღაცა 

ზომის ობიექტური, თუმცა ჯერ მიუგნებელი ზღვარი, რომელსაც საგადასახადო 

პოლიტიკის შემუშავების დროს არ უნდა გასცდეს არცერთი ქვეყანა. 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში - „დაბეგვრის პოლიტიკა საქართ-

ველოში, მისი მართვის არსებული მდგომარეობა და დაბეგვრის რეჟიმით 

გადასახადის გადამხდელების კმაყოფილების გამოკვლევა“ - პირველ საკითხად 

განვიხილეთ საქართველოს და საზღვარგარეთის საგადასახადო სისტემები. 

საქართველოში საგადასახადო სისტემის და მისი შესაბამისი პოლიტიკის 
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ფორმირება დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდგომ პერიოდში დაიწყო. 

აღნიშნული პროცესი მრავალი ნეგატიური ხარვეზით ხასიათდებოდა. ეს 

ეტყობოდა იმ პერიოდში შექმნილ დაბეგვრის მარეგულირებელ დოკუმენტებსაც - 

კანონებს - „ახალი საგადასახადო სისტემა საქართველოში“ (1992 წ.) და 

„საგადასახადო სისტემის საფუძვლების შესახებ“ (1996 წ.). პირველი საგადასახადო 

კოდექსი საქართველოში 1997 წელს შეიქმნა. აღმოჩნდა, რომ არც ის წარმოადგენდა 

სრულყოფილ მარეგულირებელ საგადასახადო-საკანონმდებლო აქტს და მისი 

შევსება-სრულყოფა, მასში ხშირი ცვლილებების შეტანით ხდებოდა. მისი 

ძირითადი ნაკლი ის იყო, რომ მასში წინა პლანზე იყო წამოწეული სახელმწიფოს 

ინტერესები, ანუ გადასახადების ფისკალური ფუნქციის შესრულება, და, ნაკლები 

ყურადღება მახვილდებოდა ბიზნესის განვითარების სტიმულირებაზე. ეს იწვევდა 

მეწარმე - სუბიექტების მხრიდან შემოსავლების დამალვას და კორუფციაში 

ჩაფლობას. 

ქვეყნის საგადასახადო პოლიტიკაში ახალი ეტაპი დაიწყო 2004 წლიდან, 

როდესაც ხელისუფლებამ იქამდის არსებული 21 სახის გადასახადი შეამცირა 6 

გადასახადამდე (საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი, დამატებული 

ღირებულების გადასახადი, აქციზი, ქონების გადასახადი, იმპორტის გადასახადი), 

გაამარტივა გადასახადების გადახდა და დააფუძნა გადასახადების ლიბერალური 

მოდელი, ძალაში შევიდა ახალი საგადასახადო და საბაჟო კოდექსები, კორუფციის 

წინააღმდეგ საბრძოლველად შეიქმნა ფინანსური პოლიცია და ა. შ. შემდეგ, 

კერძოდ, 2011 წელს საქართველოში ამოქმედდა სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმი, 

რომლის არეალში შევიდნენ მიკრობიზნესის სტატუსის მქონე პირები, მცირე 

ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკური პირები და ფიქსირებული 

გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირები. მიკრობიზნესის სტატუსის 

მქონე ფიზიკური პირები, რომელთა წლიური შემოსავალი არ აღემატებოდა 30,000 

ლარს განთავისუფლდნენ გადასახადისგან, მცირე ბიზნესის სტატუსი მიენიჭა 

მეწარმე ფიზიკურ პირებს 100,000 ლარამდე წლიური ბრუნვით და დაიბეგრნენ 5%-

ით, (მცირე ბიზნესის სტატუსის ეს პარამეტრები 2020 წელს შეიცვალა და 

შესაბამისად გახდა 500,000 ლარი, გადასახადი კი 1%), ხოლო ფიქსირებული 

გადასახადი დაწესდა 1 ლარიდან 200 ლარამდე წელიწადში, ანდა წლიური 

შემოსავლის 3%. 
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საქართველოს საგადასახადო სისტემის მენეჯმენტი ამჟამად ხორციელდება 

2022 წლის 16 თებერვლის კონსოლიდირებული საგადასახადო კოდექსით. ამ 

კოდექსიდან ჩანს, რომ საქართველოში მოგების და საშემოსავლო გადასახადის 

გადამხდელები პროპორციული სისტემით იბეგრებიან, ქონების გადასახადის 

გადამხდელები კი - პროგრესული სისტემით. ამასთან, მასში დეტალურად არის 

გაწერილი დაბეგვრის ობიექტები, გადასახადის გადამხდელი სუბიექტები, 

გადასახადის განაკვეთები, გადასახადის გადახდის ვადები და ა. შ. ამ კოდექსის 

მიხედვით საქართველოში მოგების გადასახადის განაკვეთია 15%, საშემოსავლო 

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

გადასახადი იურიდიული პირისათვის - არა უმეტეს ქონების ღირებულების 1%-სა, 

ხოლო ფიზიკური პირისთვის 0,05%-დან 1,0%-მდე (შემოსავლების მიხედვით), 

იმპორტის გადასახადი - დასაბეგრი ობიექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე 3; 5 და 

12%. რაც შეეხება აქციზს, მისი განაკვეთებიც დიფერენცირებულია დასაბეგრი 

საქონლის - სიგარეტი, ვისკი, არაყი, რეაქტიული სათბობი, ეთილის სპირტი და 

სხვა მრავალი - სახეების მიხედვით. 

საქართველოში მოქმედი გადასახადების განაკვეთების სიდიდე გვიჩვენებს, 

რომ ქვეყანაში მოქმედებს გადასახადების ლიბერალური მოდელი. ამას 

ადასტურებს 2017 წელს ქვეყნის დაბეგვრაში დანერგილი ესტონური მოდელიც, 

რომელიც მოგების გაუნაწილებელ ნაწილს არ ბეგრავს და მეწარმე იურიდიულ 

პირებს მისი რეინვესტირების თავისუფლებას აძლევს. ლიბერალური 

საგადასახადო პოლიტიკა თავისი შინაარსით ძალზედ მიმზიდველია, რადგან 

გადასახადის მცირე განაკვეთები ზრდის სამეწარმეო აქტივობას ახალ-ახალ 

საწარმოთა გახსნით. აფართოებს საგადასახადო ბაზას, თუმცა, საქართველოს 

საგადასახადო კანონმდებლებმა ამ მიმართებით დიდი სიფრთხილე უნდა 

გამოიჩინონ, რადგან გადასახადების ლიბერალური მოდელი, მართალია, 

დადებითად იმოქმედებს მომავალში ბიზნესის განვითარებაზე, მაგრამ საწყის, 

მოკლევადიან პერიოდში იგი ამცირებს ბიუჯეტის შემოსავლებს და თუ ეს 

პროცესი დიდხანს გაგრძელდა, ბიუჯეტიც დაზარალდება და ბიზნესგარემოც 

გაუარესდება. 

საქართველოში რომ საგადასახადო სისტემა ლიბერალურია, ეს დასტურდება 

უცხოეთის ქვეყნების ანალოგიურ სისტემასთან მისი შედარებითაც. ამ მიზნით, 
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ნაშრომში განხილული და საქართველოსთან შედარებული გვაქვს აშშ-ს გერმანიის, 

დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის და ესტონეთის დაბეგვრის სისტემები. 

საქართველოსგან განსხვავებით ყველა ამ ქვეყანაში როგორც მოგება, ისე 

შემოსავალი პროგრესული წესით იბეგრება, ანუ განაკვეთები დიფერენცირებულია 

მოგების და შემოსავლის სიდიდის მიხედვით. აშშ-ში მოგების გადასახადი 

საშუალოდ 40%-ია, საშემოსავლო - 19%., გერმანიაში, შესაბამისად, 45 და 28%, 

დიდ ბრიტანეთში - 30 და 37%, საფრანგეთში - 49 და 24%, ესტონეთში - 26 და 24%. 

საქართველოსთან შედარებით მაღალია ან მისი ტოლია ამ ქვეყნებში დამატებული 

ღირებულების გადასახადიც - დიდ ბრიტანეთში - 17,5%, საფრანგეთში - 19,6%, 

გერმანიაში - 16%, ესტონეთში - 18%. 

ყველა ამ ქვეყნის მოგების და საშემოსავლო გადასახადების განაკვეთები 

საქართველოს განაკვეთებთან შედარებით მნიშვნელოვნად მაღალია, რაც შეეხება 

დამატებული ღირებულების გადასახადს, მხოლოდ გერმანიას და დიდ 

ბრიტანეთს აქვს საქართველოს განაკვეთზე (18%) ნაკლები (16 და 17,5% 

შესაბამისად). 

ლიბერალურ საგადასახადო მოდელს საქართველოში უნდა გამოეწვია 

სამეწარმეო საქმიანობის აქტივობის გაძლიერება და ეკონომიკის ზრდა. ეს საკითხი 

ჩვენ შევისწავლეთ და მისი შედეგები წარმოვადგინეთ ნაშრომის მეორე თავის 

მეორე ქვეთავში - „დაბეგვრის მოქმედი პოლიტიკის სარგებლიანობა მისი 

ფისკალური და მასტიმულირებელი ფუნქციების რეალიზაციის კონტექსტში“. 

ნაშრომის ამ ნაწილში ერთმანეთს შევადარეთ 2015-2020 წლებში საქარ-

თველოს ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების ზრდა და ბიზნესსექტორში 

პროდუქციის გამოშვების ზრდა. აღმოჩნდა, რომ საანალიზო პერიოდში პირველი 

გაზრდილია მხოლოდ 24%-ით, მეორე, ანუ პროდუქციის გამოშვება კი - 54,1%-ით. 

ეს ციფრები უკვე ადასტურებს იმ ვითარებას, რომ საქართველოს საგადასახადო 

პოლიტიკა უფრო მეტად ბიზნესის განვითარების სტიმულირებაზეა 

ორიენტირებული, ვიდრე ფისკალურ ფუნქციის შესრულებაზე, რაც ბიუჯეტში 

გადასახადების აკუმულირებაში გამოიხატება. ასე არ იყო წინა წლებში. ეს 

შემობრუნება სტატუსმინიჭებულ საწარმოთა 1%-იანი დაბეგვრის შემოღებამ და 

გაუნაწილებელ მოგების რეინვესტირებაზე გადასახადის გაუქმებამ, ანუ 

ესტონური მოდელის დანერგვამ გამოიწვია. 
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სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავის მესამე ქვეთავად წარმოვადგინეთ 

„დაბეგვრის არსებული რეჟიმით საქართველოს მეწარმეთა და ექპერტთა 

კმაყოფილების ინდივიდუალური გამოკვლევა“. ეს გამოკვლევა ჩვენ ჩავატარეთ 

ერთი 18 კითხვიანი ანკეტით სამ განზომილებაში: 1. ნაკლებგანვითარებულ 

რეგიონებში (რაჭა-ლეჩხუმი, გურია, სამცხე-ჯავახეთი). 2. საშუალოდ 

განვითარებულ რეგიონებში (შიდა ქართლი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი). 3. 

განვითარებულ რეგიონებში (თბილისი, აჭარა, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, 

იმერეთი, ქვემო ქართლი). 

ამ ფორმით საქართველოს რეგიონების დაჯგუფება მოვახდინეთ მათი 

განვითარების დონიდან გამომდინარე, კერძოდ, საქართველოში პროდუქციის 

წარმოების საერთო მოცულობაში მათ მიერ დაკავებული ხვედრითი წონების 

მიხედვით. გადასახადის გადამხდელებს საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში 

უწევთ მოღვაწეობა, რის გამოც, განსხვავებული აქვთ შემოსავლები და ამ 

მიზეზით, დაბეგვრის მოქმედ სისტემაზეც მათი შეხედულებები ურთიერთ-

განსხვავებულია. საქართველოს ნაკლებგანვითარებული რეგიონების მეწარმეთა 

100% თვლის, რომ პროპორციული გადასახადი უნდა შეიცვალოს პროგრესული 

გადასახადით და უნდა დაწესდეს ფუფუნების გადასახადიც. განვითარებული და 

საშუალოდ განვითარებული რეგიონებიდან ამას მხარს უჭერს მხოლოდ 

გამოკითხულთა 25%, დანარჩენი 75% მაღალშემოსავლიანი მეწარმეები არიან და 

ცხადია, მათ არ აწყობთ პროგრესული გადასახადი. ნაკლებგანვითარებული 

რეგიონების გამოკითხულ მეწარმეთა 90% თვლის, რომ არსებული გადასახადები 

მეწარმეებს უბიძგებს ჩრდილოვანი ეკონომიკისკენ. ამ აზრს დაეთანხმნენ 

განვითარებული რეგიონების მეწარმეთა 70% და საშუალოდ განვითარებული 

რეგიონების მეწარმეთა 68%. ზოგადად, საქართველოში მოქმედი საგადასახადო 

რეგულაციების გამარტივება ითხოვა ყველა გამოკითხულმა მეწარმემ და სხვა 

მრავალი. 

გარდა მეწარმეებისა, კვლევა ჩავატარეთ ექსპერტებშიც (3 ექსპერტი). 18 

კითხვიან ანკეტიდან მათ მხოლოდ 10 კითხვაზე გაგვცეს პასუხი. ექსპერტები 

გამოვკითხეთ ე. წ. „დელფოს“ მეთოდით, იმ განსხვავებით, რომ იგი არა რამდენიმე 

ტურად, არამედ, ერთ ტურად ჩავატარეთ. მათი კოლექტიური პასუხებით 

დავადგინეთ, რომ საგადასახადო კოდექსი სირთულის გამო, იმ მცირე მეწარმეებს, 
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რომელთაც არ შეეხოთ დაბეგვრის სპეციალური რეჟიმი, მეტად ურთულებს 

საქმიანობას. ისინი აკრიტიკებენ დამატებული ღირებულების გადასახადით 

დაბეგვრის 100,0 ათასიან ბრუნვის ზღვარს და მიზანშეწონილად მიაჩნიათ მისი 

გაზრდა 200,0 ათას ლარამდე. ასევე, საჭიროდ მიაჩნიათ საშემოსავლო 

გადასახადის 15%-მდე შემცირება და ა. შ. 

ამრიგად, მიუხედავად დაბეგვრის გამარტივების და საგადასახადო ტვირთის 

შემსუბუქების მიზნით, საქართველოში გატარებული მრავალი სხვადასხვა 

საგადასახადო ღონისძიებებისა (ესტონური მოდელი და სხვა), მეწარმეებიც და 

ექსპერტებიც საგადასახადო სისტემის მიმართ კრიტიკულად არიან განწყობილნი. 

ისინი საგადასახადო კოდექსს რეპრესიულს უწოდებენ და, ამით ყველაფერია ნათ-

ქვამი. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში სათაურით - „გადასახადებით 

დაბეგვრის მართვის სრულყოფა საქართველოში ბიზნესის განვითარების 

სტიმულირების კონტექსტში“ - ჩვენ საქართველოსთვის ორ მნიშვნელოვან 

საკითხზე გავამახვილეთ ყურადღება. ერთია „საქართველოს საგადასახადო 

სისტემის ოპტიმიზაცია წარმოება-მომსახურების სექტორების ჭრილში და 

მეზობელ და ახლომდებარე ქვეყნების საგადასახადო სისტემებთან ჰარმონი-

ზაციის კუთხით“ (3.1) და მეორეა - „დაბეგვრის რეკომენდებული მოდელის 

შემუშავება საქართველოს რეგიონებში ბიზნესის განვითარების სტიმულირების 

კონტექსტში“ (3.2). ორივე ეს საკითხი საქართველოს საგადასახადო სისტემის 

მენეჯმენტის სრულყოფის კონტექსტშია განხილული. 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში მომუშავე მრავალი ქვეყანა ბაზრის 

ნეგატიურ მოვლენებზე ზემოქმედების რეგულატორად წარმატებით იყენებს 

საგადასახადო პოლიტიკას. ეს მიიღწევა მაშინ, როდესაც იგი მორგებულია ქვეყნის 

პოლიტიკურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას. როგორც ჩვენი, ისე უცხო ქვეყნების 

გამოცდილების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ ცალკეულ წერტილოვან ცვლილებებს, 

რაც საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ხშირად ხდება, შედეგი არ მოაქვს. 

მისი ისეთი საფუძვლიანი ოპტიმიზაცია არის საჭირო, რომელიც კოდექსს დიდი 

ხნის განმავლობაში სტაბილურს გახდის და მეწარმეებს არ ექნებათ მისი 

ცვლილების მოლოდინის შიში. 

მსოფლიოს მაღალგანვითარებულ ქვეყნებს, თუმცა, არაერთნაირი, მაგრამ 
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ოპტიმალური საგადასახადო სისტემები აქვთ. ამის დასტურია ეკონომიკის, მ. შ. 

ბიზნესის განვითარების იქაური დონე და მოსახლეობის ცხოვრების პირობები. 

ამჟამად მათი მეცნიერ-ფინანსისტები უფრო ღრმა კვლევებს აწარმოებენ იმ 

მიმართულებით, რომ დაადგინონ, ხომ არ სჯობია რომ შემოსავლის ნაცვლად 

დასაბეგრ ობიექტად აირჩიონ ხარჯები. ასეთ დროს საქართველოში ჯერ კიდევ 

დაბეგვრის პროგრესული მოდელი არ დანერგილა და საგადასახადო განაკვეთების 

სიდიდეც ყოველგვარი გაანგარიშებების და ღრმა გააზრების გარეშე მტკიცდება. 

სადისერტაციო ნაშრომში საქართველოს დაბეგვრის ოპტიმიზაციის საკითხი 

ჩვენ განვიხილეთ ეკონომიკის სფეროების - წარმოების და მომსახურების ჭრილში 

და სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ფორმატში. გადასახადების საკითხი ამ ფორმატში 

ჯერ-ჯერობით საქართველოში შესწავლილი არ არის. უცხოეთის ქვეყნებს კი ამის 

დიდი გამოცდილება და ამ მხრივ, დიდი წარმატებებიც აქვთ. 

ეკონომიკაში საწარმოო სექტორის პრივილეგიურ დონემდე წინ წამოწევის 

აუცილებლობაზე ხშირად წერენ ქართველი მეცნიერები - პროფესორები ე. 

მექვაბიშვილი, ვ. პაპავა, რ. აბესაძე, თ. ბერიძე და სხვები. ისინი იმპორტშემცვლელ 

და საექსპორტო პროდუქციის წარმოების განვითარებას პირველ ადგილზე 

აყენებენ. ქართველი მეცნიერების ამ მოსაზრებას ჩვენც ვეთანხმებით, და, 

მიგვაჩნია, რომ ამ საკითხის პრაქტიკული განხორციელება მხოლოდ წარმოების 

სექტორისთვის გადასახადების შემცირებითაა შესაძლებელი. სწორედ დაბეგვრის 

შეღავათიანი რეჟიმით უნდა მოხდეს სამამულო წარმოების განვითარება, ხოლო 

ამით გამოწვეული ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების დანაკარგი უნდა 

დაიფაროს მომსახურების სექტორისთვის გადასახადების ამაღლებით. ჩვენ 

სრულად ვეთანხმებით საქართველოს პრემიერ მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს, 

როცა მან კაზინოების და მათი მსგავსი დაწესებულებების დაბეგვრის ამაღლების 

საკითხი დააყენა. ამასთან, ეს უნდა შეეხოს არა მხოლოდ კაზინოებს, არამედ, 

ღამის კლუბებს, რესტორნებს, უძრავი ქონებით ვაჭრობას და სხვებს. ამის 

მაგალითად გამოდგება ევროპა, სადაც დამატებული ღირებულების 18,6%-იანი 

განაკვეთით იბეგრება მომსახურება, ხოლო 5,5%-იანი განაკვეთით - წარმოება. 

პრაქტიკა ადასტურებს, რომ ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში მოგების 

მიღებას სხვადასხვა ძალისხმევა სჭირდება. კერძოდ, ნაკლები სჭირდება იგი 

ვაჭრობას, აზარტულ თამაშებს, საშუამავლო საქმეს, საფონდო ბაზარს, საბანკო 
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საქმეს და ა. შ., ხოლო მეტი - პროდუქციის წარმოებას. აქედან გამომდინარე, 

მიზანშეწონილად მივიჩნევთ საქართველოს მატერიალურ წარმოების სფეროს 

მოგების გადასახადი შეუმცირდეს 10%-მდე, ხოლო არასაწარმოო სფეროს ზემოთ 

ჩამოთვლილ ორგანიზაციებს გაეზარდოთ იგი - 20-25%-მდე. 

საქართველოს საგადასახადო სისტემის ოპტიმიზაციისთვის საჭიროა არა 

მხოლოდ წარმოების და მომსახურების სფეროებს შორის გადასახადების 

დიფერენციაცია, არამედ, ეკონომიკის დარგებს, კომპანიებს, და გადასახადის 

გადამხდელ ფიზიკურ პირებს შორისაც. ასეთი ჭრილით დიფერენციაცია საქართ-

ველოში სჭირდება მოგების, საშემოსავლო და დამატებული ღირებულების 

გადასახადებს. ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში ეს გადასახადები დიფერენ-

ცირებულია. ამის კრიტერიუმად საზღვარგარეთ გამოყენებულია მათი შემო-

სავლები. სხვათაშორის უნდა აღვნიშნოთ, რომ თავდაპირველად საქართველოში 

უცხოეთის ანალოგიურად საშემოსავლო გადასახადი დიფერენცირებული იყო. 

შემდეგ იგი გააუქმეს. ეს მთავრობათა ხშირმა ცვლამ გამოიწვია. საჭიროა 

საქართველოში შემოსავლის პროგრესული დაბეგრვის წესიც აღდგეს და ასევე 

პროგრესული მიდგომით დაიბეგროს იურიდიული პირების მოგებაც. დღეს იგი 

ყველა დარგში და ყველა სიდიდის საწარმოში (გამონაკლისია სტატუსმიღებული 

მიკრო და მცირე საწარმოები) თანაბარია (15%). ასევეა საშემოსავლო გადასახადიც 

(20%). 

აუცილებლად ყურადღებას მოითხოვს საქართველოს საგადასახადო 

სისტემის ჰარმონიზაციის საკითხი მეზობელ და ახლომდებარე ქვეყნების 

საგადასახადო სისტემებთან. პირველ რიგში, უნდა ვიმუშაოთ სამხრეთ კავკასიის 

რეგიონის სამი ქვეყნის - საქართველო, სომხეთი და აზერბაიჯანი - დაბეგვრის 

სისტემების ურთიერთშეთანხმებულებაზე, შემდეგ კი, ამ საქმეში ჩავრთოთ 

ახლომდებარე - შუა აზიის ქვეყნები, რომელთაც ჩვენთან შედარებით გაცილებით 

ლიბერალური საგადასახადო სისტემა აქვთ და არა ერთი მაგალითი გვაქვს იმისა, 

რომ ამ მიზეზით ქართველები შუა აზიაში ხსნიან საწარმოებს. ჩვენი აზრით, კარგი 

იქნება, თუ პირველ ეტაპზე მხოლოდ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების მთავრობათა 

მოლაპარაკებით შეიქმნება ინტეგრირებული საგადასახადო კვლევითი ცენტრი, 

რომელიც იმუშავებს ამ საკითხზე (სხვათაშორის შუა აზიის რეგიონის ქვეყნებს - 

ყაზახეთს, ყირგიზეთს, თურქმენეთს და ტაჯიკეთს - ეს საკითხი ამ წესით 
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ურთიერთშორის უკვე ჰარმონიზებული აქვთ. იგივეა გაკეთებული 

ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, სკანდინავიის ქვეყნებში და სხვაგან). 

მიზანშეწონილად ვთვლით აგრეთვე, ახლადგახსნილ საწარმოთა გადა-

სახადისგან განთავისუფლებას, ხოლო შემდეგ 2 წელიწადში საგადასახადო 

განაკვეთის განახევრებას. ეს შეღავათი არსებობდა საქართველოში საბაზრო 

ეკონომიკაზე გადასვლის საწყის წლებში. ჩვენი აზრით, იგი უნდა აღდგეს, მაგრამ 

არა მთელ ეკონომიკაში, არამედ, მხოლოდ მატერიალური წარმოების სფეროს 

საწარმოებისთვის. 

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავის მეორე ქვეთავში წარმოდგენილი 

გვაქვს ჩვენს მიერ შემუშავებული დაბეგვრის მოდელი, რომლის დანერგვის 

რეკომენდაციასაც ვაძლევთ საქართველოს მთავრობას.  აღნიშნული მოდელი ეხება 

მოგების გადასახადს და ფიზიკურ პირთა საშემოსავლო გადასახადს. ორივე 

გადასახადი იქნება პროგრესული და არა პროპორციული, როგორც დღეს არის. 

მოგების გადასახადით ბიზნეს-სუბიექტების დაბეგვრის ჩვენეული მოდელი 

ეფუძნება საქართველოში ბიზნესის განვითარების სტიმულირებას და რადგან, 

საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ბიზნესი, და, აქედან გამომდინარე, მთელი 

მათი ეკონომიკა სხვადასხვანაირად არის განვითარებული, ჩვენ დაბეგვრის 

ჩვენეული მოდელი სამ სცენარად შევიმუშავეთ და მათ მოგების გადასახადის 

განსხვავებული განაკვეთები დავუდგინეთ. 

1. ნაკლებგანვითარებული რეგიონებისთვის (იხ. ცხრილი 1). 

2. საშუალოდ განვითარებული რეგიონებისთვის (იხ. ცხრილი 2). 

3. განვითარებული რეგიონებისთვის (იხ. ცხრილი 3).  

აღნიშნული ცხრილები გვიჩვენებენ, რომ ნაკლებგანვითარებული რეგიონების 

საწარმოებს (ეს არ ეხებათ მიკრო და მცირე სტატუსის მქონე საწარმოებს) მოგების 

გადასახადის განაკვეთი დაუწესდეთ 0%-დან 10%-მდე, საშუალო განვითარების 

რეგიონებს - 5%-დან 15%-მდე, ხოლო განვითარებულ რეგიონთა საწარმოებს - 5%-

დან 18%-მდე. გადასახადის შემოთავაზებული განაკვეთები დიფერენცირებული 

გვაქვს აგრეთვე, გადასახადის გადამხდელთა შემოსავლების ჭრილით. 

ჩვენი აზრით, ბიზნესსუბიექტების ასეთი დაბეგვრა ხელს შეუწყობს 

ნაკლებგანვითარებულ რეგიონების საშუალოდ განვითარებულთა დონემდე 

ამაღლებას, ხოლო საშუალოდგანვითარებულები კი, მიაღწევენ განვითარებულთა 
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დონეს. აღდგება სამართლიანობაც - გადასახადის თითოეული გადამხდელი 

გადაიხდის შემოსავლის სიდიდის მიხედვით. 

ცხრილი 1 
საქართველოს ნაკლებად განვითარებული  რეგიონების (გურია, სამცხე-ჯავახეთი, რაჭა-ლეჩხუმი) 

გადასახადის გადამხდელთა მოგების წლიური გადასახადების  
რეკომენდებული შკალა 

 
შემოსავლის 
მოცულობა 

მოგების გადასახადის პროგრესული განაკვეთის დიფერენცირებული 
შკალა 

0-დან 30 000 
ლარამდე 

0% 

30 000 
ლარიდან  
50 000 
ლარამდე  

1% (მაქსიმუმ ) 

50 000 
ლარიდან 
 75 000 
ლარამდე 

500+3% 50 000-ზე მეტ თანხაზე, ანუ  

 

75 000 
ლარიდან 
100 000 
ლარამდე 

1250+5% 75 000-ზე მეტი თანხიდან, ანუ 

=1250+1250=2500 ლარი 

100 000 
ლარიდან 
200 000 
ლარამდე 

2500+6% 100 000-ზ მეტი თანხიდან, ანუ 

 

200 000 
ლარიდან 
300 000 
ლარამდე 

8500+7% 200 000-ზე მეტი თანხიდან, ანუ 

 

300 000 
ლარიდან 
500 000 
ლარამდე 

15 500+8% 300 000-ზე მეტ თანხაზე, ანუ 

 

500 000 
ლარიდან  
1 000 000 
ლარამდე 

31 500+9% 500 000-ზე მეტ თანხაზე, ანუ 

 

1 000 000 და 
მეტი 

76 500+1 000 000-ზე მეტი ბრუნვის 10% 

 
რაც შეეხება საშემოსავლო გადასახადს, ევროპის ნორმატივებთან შედარებით 

საქართველოში იგი ნამდვილად არ არის დიდი (20%), მაგრამ, იმის გათვალისწი-

ნებით, რომ საქართველოში ხელფასს დიდი ხანია აღარ აქვს დაგროვების ფუნქცია, 

მისი ზღვარი გადასახედია. ამასთან, მას დაემატა საპენსიო ფონდისთვის დაკავე-

ბული 2%, რის გამოც, შემოსავლის დაბეგვრამ 22%-ს მიაღწია, ნაცვლად შეპირებული 

15%-სა, რომელიც საგადასახადო კოდექსში იყო გათვალისწინებული. 
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ცხრილი 2 
საქართველოს საშუალოდ განვითარებული რეგიონების (კახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა-

მთიანეთი) გადასახადის გადამხდელთა მოგების წლიური გადასახადის  
რეკომენდებული შკალა 

 
შემოსავლის 
მოცულობა 

მოგების გადასახადის პროგრესული განაკვეთის 
დიფერენცირებული შკალა 

0-დან 100 000 
ლარამდე 

5% (მაქსიმუმ  

100 000 ლარიდან 
500 000 ლარამდე 

500+7% 100 000-ზე მეტ თანხაზე, ანუ 

 
500 000 ლარიდან 1 
000 000 ლარამდე 

33 000+10% 500 000 ლარზე მეტ თანხაზე, ანუ 

 
1 000 000 ლარიდან 5 
000 000 ლარამდე 

83 000+12% 1 000 000-ზე მეტ თანხაზე, ანუ 

 

5 000 000 ლარიდან 
10 000 000 ლარამდე 

567 000+14% 5 000 000-ზე მეტ თანხაზე, ანუ 

 

10 000 000-ზე მეტი 1267 000 ლარი და 15% 10 000 000-ზე მეტ თანხაზე 
 

 
 

ცხრილი 3 
საქართველოს განვითარებული რეგიონების (თბილისი, აჭარა, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, ქვემო 

ქართლი, იმერეთი) გადასახადის გადამხდელთა მოგების წლიური გადასახადის რეკომენდებული 
შკალა 

 
შემოსავლის მოცულობა მოგების გადასახადის პროგრესული 

განაკვეთის დიფერენცირებული შკალა 
0-დან 500 000 ლარამდე 5% (მაქსიმუმ  

500 000 ლარიდან 1 000 000 ლარამდე 25 000+8% 500 000-ზე მეტ თანხაზე, ანუ 

 
1 000 000 ლარიდან 5 000 000 ლარამდე 65 000+10% 1 000 000-ზე მეტ თანხაზე, ანუ 

 
5 000 000 ლარიდან 10 000 000 ლარამდე 465 000+15% 5 000 000-ზე მეტ თანხაზე, ანუ 

 
10 000 000-ზე მეტი 1215 000+18% 10 000 000-ზე მეტ თანხაზე 

 
ჩვენ საჭიროდ მიგვაჩნია საშემოსავლო გადასახადიც იყო პროგრესული, ანუ 

იგი გადაიხდებოდეს გადასახადის გადამხდელთა შემოსავლების სიდიდის 

მიხედვით, და, ამის გარდა, მხედველობაში მიიღებოდეს მათი სოციალური 

სტატუსი, ანუ ოჯახური მდგომარეობა (მარტოხელაა თუ დაქორწინებული, ჰყავს 
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თუ არა ვინმე კმაყოფაზე და, კერძოდ, რამდენი და ა. შ.). ჩვენ, ევროპის დარად, 1-

5,5 ფარგლებში შევადგინეთ საქართველოს საშემოსავლო გადასახადის გადამხ-

დელთა სოციალური სტატუსის შესაბამისი საგადასახადო კოეფიციენტები და, 

აგრეთვე, საქართველოს ყველა რეგიონისთვის შევიმუშავეთ და ნაშრომში 

წარმოვადგინეთ ერთიანი საშემოსავლო გადასახადის რეკომენდებული შკალა 

(ცხრილი 4). იგი დიფერენცირებულია 0-დან 35%-მდე. ამ უკანასკნელს 

გადაიხდიან თვეში 20,000 ლარზე მეტი შემოსავლის მქონენი. 

 

ცხრილი 4 
საშემოსავლო გადასახადის რეკომენდებული განაკვეთები 

 
შემოსავალი (ხელფასი და სხვა) საშემოსავლო გადასახადის განაკვეთი (%) 
500 ლარამდე არ დაიბეგრება 
500 ლარიდან 1000 ლარამდე 10% 
1000 ლარიდან 1500 ლარამდე 1000 ლარამდე - 10% და მის ზემოთ 1500 

ლარამდე - 12% 
1500 ლარიდან 2000 ლარამდე 1500 ლარამდე - 12% და მის ზემოთ 2000 

ლარამდე - 14% 
2000 ლარიდან 3000 ლარამდე 2000 ლარამდე - 14% და მის ზემოთ 3000 

ლარამდე - 16% 
3000 ლარიდან 5000 ლარამდე 3000 ლარამდე - 16% და მის ზემოთ 5000 

ლარამდე - 18% 
5000 ლარიდან 7000 ლარამდე 5000 ლარამდე - 18% და მის ზემოთ 7000 

ლარამდე - 20% 
7000 ლარიდან 10 000 ლარამდე 7000 ლარამდე - 20% და მის ზემოთ 10 000 

ლარამდე - 25% 
10 000 ლარიდან 20 000 
ლარამდე 

10 000 ლარამდე - 25% და მის ზემოთ 20 000 
ლარამდე - 30% 

20 000 ლარზე მეტი 20 000 ლარზე მეტ შემოსავალზე - 35% 
წყარო: ცხრილი შედგენილია ჩვენს მიერ 
 

 

დასკვნა 

სადისერტაციო თემაზე - „გადასახადების სახელმწიფო მართვის მექანიზმის 

როლი ბიზნესის რეგულირებაში“ - არსებული ლიტერატურის გაცნობით და ჩვენს 

მიერ ჩატარებული ემპირიული კვლევის შედეგებით გავაკეთეთ შემდეგი 

შემაჯამებელი დასკვნები: 

1. მსოფლიოში არ არის შემუშავებული ერთიანი, უნიფიცირებული საგა-

დასახადო პოლიტიკა. ზოგ ქვეყანაში ეს პოლიტიკა მკაცრია, ზოგან ლიბერალური. 
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2. მსოფლიოში არც საგადასახადო ტვირთის ერთიანი პარამეტრი არსებობს. 

მართალია, მეცნიერ ლაფერის მიერ აგებულია საგადასახადო მრუდი, რომელზეც 

დაბეგვრის ზღვრად შემოსავლის 30-35% არის მონიშნული, მაგრამ მეცნიერთა 

უმრავლესობას ის პირობით წერტილად მიაჩნიათ. 

3. საქართველოს გადასახადის გადამხდელთა დაბეგვრის რეჟიმი საგადა-

სახადო კოდექსშია დეტალურად გაწერილი. საქართველოში დანერგილია 

გადასახადების ლიბერალური მოდელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირის 

ქვეყნებთან და აშშ-თან შედარებით, საქართველოს საგადასახადო განაკვეთები 

მცირეა - მოგების გადასახადი - 15%, საშემოსავლო გადასახადი - 20%, 

დამატებული ღირებულების გადასახადი - 18% და ა. შ.  

4. საქართველოს საგადასახადო სისტემაში უკანასკნელ წლებში განხორ-

ციელებული ცვლილებები, რომლებმაც გარკვეული წარმატება მოუტანა ბიზნესის 

განვითარებას, არის მიკრო და მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირების 

შეღავათიანი დაბეგვრა (რომელიც განხორციელდა 2011 წლიდან) და 

გაუნაწილებელი მოგების განთავისუფლება გადასახადისგან (ანუ ესტონური 

მოდელი), რომელიც დაინერგა 2017 წლიდან. 

5. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში განხორციელებულმა ზემოთ 

აღნიშნულმა ცვლილებებმა 2015-2020 წლებში გამოიწვია ბიზნესში პროდუქციის 

(მომსახურების ჩათვლით) წარმოების ზრდა - 54,1%-ით. ამ ფონზე იმავე 

პერიოდში საქართველოს ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების ზრდა იყო 

მხოლოდ 24%. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს საგადასახადო სისტემა 

უკანასკნელ წლებში უპირატესად ორიენტირებულია ბიზნესის სტიმულირებაზე 

და არა ფისკალური ფუნქციის შესრულებაზე. 

6. საზღვარგარეთის განვითარებული ქვეყნებისგან განსხვავებით, საქართ-

ველოში დაბეგვრის რეჟიმი არის პროპორციული და არა პროგრესული. ეს 

ვითარება ჩვენ კანონშემომქმედთა საქმიანობის დიდ ნაკლად მივიჩნიეთ. 

7. საქართველოს დაბეგვრის რეჟიმით მეწარმეთა და ექსპერტთა კმაყო-

ფილების გამოკვლევამ გვიჩვენა მათი უარყოფითი რეაქცია საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის მიმართ. გადამხდელთა უმრავლესობას არ მოსწონს 

საქართველოში არსებული საგადასახადო რეგულაციები. ეს აზრი გამოთქვეს 

ნაკლებგანვითარებული რეგიონების მეწარმეთა 73%-მა, საშუალოდ განვითარე-
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ბულთა - 60%-მა და განვითარებულ რეგიონთა 59%-მა. 

ბიზნესის რეგულირების კუთხით, საქართველოს გადასახადების სახელმწიფო 

მართვის მექანიზმის როლის გაძლიერების მიზნით, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია 

ქვეყანაში გატარდეს შემდეგი ღონისძიებები: 

1. დაბეგვრის პროპორციული სისტემა შეიცვალოს პროგრესული სისტემით. 

ეს ეხება მოგების გადასახადს და საშემოსავლო გადასახადს. 

2. მოხდეს მოგების გადასახადის და დამატებული ღირებულების გადა-

სახადის განახევრების დიფერენცირება მატერიალური წარმოების და მომსახუ-

რების სფეროების ჭრილში. პირველს დაუწესდეს დაბალი განაკვეთები, მეორეს 

მაღალი. 

3. სკანდინავიის ქვეყნების და ბალტიისპირეთის ქვეყნების დარად სამხრეთ 

კავკასიის რეგიონში განთავსებული ჩვენი მეზობელი ქვეყნების (სომხეთი, 

აზერბაიჯანი) თანამონაწილეობით შეიქმნას დაბეგვრის თეორიის და პრაქტიკის 

ინტეგრირებული კვლევის ცენტრი, რომელიც იმუშავებს და შექმნის სამხრეთ 

კავკასიის რეგიონისთვის ერთიან, ჰარმონიზებულ საგადასახადო სისტემას. 

4. საქართველოს ეკონომიკის შემდგომი ზრდისთვის, განსაკუთრებით კი, 

განვითარებულ რეგიონებთან (თბილისი, აჭარა, ქვემო ქართლი, იმერეთი, 

სამეგრელო-ზემო სვანეთი) ნაკლებგანვითარებული რეგიონების (გურია, სამცხე-

ჯავახეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი) და საშუალოდ განვითარებული 

რეგიონების (კახეთი, შიდა ქართლი, მცხეთა-მთიანეთი) გამოთანაბრების მიზნით, 

საჭიროდ მიგვაჩნია მოხდეს დღეს მოქმედი მოგების გადასახადის დიფერენცირება 

რეგიონთა ამ ჯგუფების ჭრილში:  

 ნაკლებგანვითარებული რეგიონების კომპანიებისთვის იგი დადგინდეს - 

0%-დან - 10%-მდე. 

 საშუალოდ განვითარებული რეგიონების კომპანიებისთვის - 5%-დან - 

15%-მდე. 

 განვითარებული რეგიონების კომპანიებისთვის - 5%-დან - 18%-მდე. 

5. საშემოსავლო გადასახადიც გახდეს პროგრესული, ანუ იგიც გადაიხდე-

ბოდეს გადასახადის გადამხდელის შემოსავლების სიდიდის მიხედვით. ამასთან, 

მხედველობაში მიიღებოდეს გადასახადის გადამხდელის სოციალური სტატუსი 

(ოჯახური მდგომარეობა). საქართველოს კამონშემომქმედ ორგანოებს ვთავაზობთ 
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პროგრესული საშემოსავლო გადასახადის კონცეპტუალურ მოდელს, რომელშიც ამ 

გადასახადის რეკომენდებული განაკვეთებიც არის მოცემული (0%-დან - 35%-

მდე), გადასახადის გადამხდელთა სოციალური სტატუსებიც (10 სტატუსი) და 

საგადასახადო კოეფიციენტებიც (1,0%-დან - 5,5%-მდე). საქართველოს მთავრობას 

მისი დანერგვა შეუძლია საქართველოს ყველა რეგიონში. 

6. ყოველივე ზემოთ ნათქვამის გარდა საჭიროდ ვთვლით, საქართველოს 

მთავრობამ გაამარტივოს საგადასახადო კოდექსი, იმუშაოს ფუფუნების გადა-

სახადის დანერგვაზე, აამაღლოს დამატებული ღირებულების გადასახადით 

დაბეგვრის ბრუნვის ზღვარი 200,0 ათას ლარამდე და სხვა მრავალი. 

ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ღონისძიებების გატარება გააძლიერებს სახელმწიფო 

მართვის როლს ქვეყნის საგადასახადო პოლიტიკაში და ამ გზით ქვეყნის 

ეკონომიკის, მ. შ. ბიზნესის რეგულირებაში. 
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის თემაზე ფაკულტეტის საგამოცდო კომისიაში 

დაცული იქნა სამი კოლოკვიუმი და ორი თემატური სემინარი: 

კოლოკვიუმები: 

1. კოლოკვიუმი 1 – საგადასახადო სისტემის არსი და ადმინისტრირების 

პოლიტიკის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები.   

2. კოლოკვიუმი 2 – ქვეყანაში სამართლიანი და ეფექტური საგადასახადო 

სისტემის ფორმირების პრინციპები.  

3. კოლოკვიუმი 3 – გადასახდების მართვის სრულყოფა ბიზნესის განვი-

თარების სტიმულირების კონტექსტში.  

 

სამეცნიერო სტატიები: 

1. ღუდუშაური ზ., მირცხულავა ო. „რა მისცა დაბეგვრის ესტონურმა მოდელმა 

გადასახადის გადამხდელ ბიზნესს საქართველოში“. ჟ. „მოამბე“. #42. 2021, გვ. 

80-82; 

2. მირცხულავა ო. „ცოტა რამ ბიზნესის შეღავათიან დაბეგვრის შედეგებზე“. ჟ. 

„მოამბე“. #42. 2021, გვ. 76-79; 

3. მირცხულავა ო. „გადასახადები - სამართლიანობის, სარგებლიანობის თუ 

გადახდისუნარიანობის მიხედვით“? ჟ. „ახალი ეკონომისტი“. # 2021, გვ. 84-87. 

 

კონფერენციები: 

ლიპარტია ზ, მირცხულავა ო. „ეფექტიანი საგადასახადო სისტემის ფორმირება 

საციალურ-ეკონომიკური გარდაქმნების გასაუმჯობესებლად საქართველოში“. 

სტუ. გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები, V საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია, 2021, გვ.58-62. 

 


