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Impact of tax policy on the solvency of enterprises 
 

Abstract 
 

The thesis - "Impact of tax policy on the solvency of enterprises" consists of 
introduction, three chapters, 9 subchapters, conclusion, references and annexes.  
For market-oriented economic systems, the financial stability of entrepreneurs is a topical issue. 
The pandemic caused by the new strain of Covid-19 in the world increases the urgency of the 
issue. In order to assess the solvency of entrepreneurial entities and to introduce promotion 
mechanisms, the theoretical material in the field has been studied. Foreign experience was 
shared and the reforms carried out in Georgia since the restoration of independence and the 
results achieved were retrospectively evaluated. 

Due the fact that main motivating factor for entrepreneurship on the part of the state is 
a well-defined tax policy, which, in addition to its fiscal purpose, ensures a balance between 
taxpayers and the state, which will contribute to the sustainable economic development of the 
country and minimize economic fluctuations, it is necessary to make major efforts to maintain 
the stability of the tax system and strengthen tax administration. Accordingly, the paper studies 
relationship between tax and business policy in terms of association with the EU. The progress 
of the legislative reform envisaged by the European directives in the conditions of tax policy 
harmonization is assessed and measures to be taken based on the experience of developed 
countries are proposed, taking into account the internal interests and capabilities of the country. 

The first chapter - "Theoretical guidelines for the assessment of enterprise solvency" 
deals with the national and foreign theoretical foundations of enterprise solvency, valuation, as 
well as the old and current legislative base in the country for the functioning and regulation of 
enterprises are analyzed. In the context of enterprise solvency assessment, models for assessing 
the financial viability of the enterprise are discussed, the legislative normative base in the field 
of insolvency proceedings has also been retrospectively studied and evaluated. 

The same chapter discusses important issues such as financial analysis and assessment 
of relevant indicators, namely: the assets, liquidity, solvency and profitability of the enterprise, 
which makes it possible to forecast the financial condition of the enterprise and maintain 
solvency. 

The second chapter - "Factors Affecting the Solvency of Entrepreneurial Entities" 
discusses the actions taken by the executive and legislative authorities of Georgia to increase 
the solvency of entrepreneurial entities. The achievements of the set goals and the reasons for 
their failure are evaluated, the relevant proposals and measures to be taken are proposed based 
on the research based on national and foreign experience. 

In the subchapter of the same chapter - "Tax policy as a stimulus for enterprise 
development" studies have highlighted the positive impact of tax policy reforms after the 
conclusion of the Association Agreement with the EU on the solvency of enterprises.  

The third subchapter of the second chapter - "Negative aspects of tax policy and 
solvency problems" - includes important issues such as the need for a fair audit by the tax 
authorities and the timely management of litigation; assess the impact of tax liabilities on the 
solvency of enterprises; the need to analyze the approved practice of decision taken towards tax 
disputes by Common Courts by audit tax authorities. 
The last subchapter of the same chapter - "Challenges facing the business sector in the context 
of Covid-19" - assesses the negative impact of the pandemic on the business environment and 
the tax policy pursued by the country to stimulate business. 

The third chapter - On the basis of the research conducted “within ways to increase 
the solvency of entrepreneurs within the inclusive economy" the main mechanism of state 
regulation of entrepreneurial entities was the tax policy, within the framework of which the tax 
systems existing in different countries were studied. The stages of tax policy harmonization in 
the context of association with the EU are studied, as well as the measures to be taken to increase 
the solvency of entrepreneurs in the context of the establishment of a declared inclusive 
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economy. The measures to be taken to raise the entrepreneurial and tax culture have been 
established. 

Due to its urgency, the paper discusses the latest and most important challenges related 
to the current state of tax policy in Georgia, which in itself affects all areas or processes of life, 
as well as analyzes the results and obstacles achieved in development of entrepreneurship. 
Recommendations based on both foreign and national experience are offered. Taking into 
account these recommendations, we think will facilitate the rapid reform of our country under 
the terms of the Georgia-EU Association Agreement. 
 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა. ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ წარმატებაში დიდი 

წვლილი აქვს განვითარებულ მეწარმეობას, შესაბამისად ქვეყნის მთავარ 

პოსტულატს მეწარმეების წარმატებისთვის ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოს შექმნა 

წარმოადგენს. სახელწიფოს მხრიდან მეწარმეობის უმთავრესი მასტიმულირებელი 

ფაქტორი სწორად განსაზღვრული საგადასახადო პოლიტიკაა, რადგან ის გარდა 

ფისკალური დანიშნულებისა, უზრუნველყოფს ბალანსს გადასახადის გადამხდე-

ლებსა და სახელმწიფოს შორის. 

საგადასახადო პოლიტიკის, როგორც ფისკალური პოლიტიკის უმნიშვნე-

ლოვანესი შემადგენელი ნაწილის შემუშავებასა და მის წარმატებულ განხორ-

ციელებაზე დიდად არის დამოკიდებული არა მხოლოდ სახელმწიფოს ფინანსური 

უზრუნველყოფის დონე, არამედ ეკონომიკის ისეთი უმნიშვნელოვანესი სფეროების 

განვითარება, რომლებიც სასიცოცხლოდ აუცილებელია ნებისმიერი ქვეყნისათვის. 

ამდენად, საგადასახადო პოლიტიკამ და შესაბამისად საგადასახადო კანონმდებ-

ლობამ, აქტიური ზემოქმედება უნდა მოახდინოს მეწარმეობის განვითარებაზე. 

მეწარმეობის განვითარებაში საგადასახადო პოლიტიკის როლისა და 

მნიშვნელობის კვლევას არა ერთი ქართველი მეცნიერ-ეკონომისტის  ნაშრომებში 

შევხვდებით, კერძოდ: ვლ. პაპავას, ი. ანანიაშვილის, ე. მექვაბიშვილის, გ. 

იმედაშვილის, მ. მიქელაშვილის, მ. ჩიკვილაძის, ს. სვანაძის და სხვათა შრომებში. 

ისინი სხვადასხვა მიმართულებით იკვლევენ აღნიშნულ საკითხებს, თუმცა 

მოცემული პრობლემის მიმართულებით კონკრეტული გამოკვლევები ნაკლებად 

არის ჩატარებული. ზემოაღნიშნული მიუთითებს საკვლევი თემის აქტუალუ-

რობაზე და მის მნიშვნელობაზე საქართველოში სამეწარმეო საქმიანობის 

განვითარებისა და საწარმოთა გადახდისუნარ-იანობის ამაღლების საქმეში. ამ 

პოზიციას ამყარებს ის ფაქტიც, რომ 2014 წლიდან ევროკავშირთან ასოცირების 
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შეთანხმებით საქართველომ აიღო ვალდებულებები, რომელიც ევროპულ საგადა-

სახადო კანონმდებლობაზეა ორიენტირებული. აქედან გამომდინარე საკვლევ 

პერიოდად აღებულია  2014-2021 წლები. 

კვლევის მიზანი და ამოცანები: სადისერტაციო ნაშრომის მიზნებს წარმოად-

გენს საგადასახადო პოლიტიკის გავლენის შესწავლა და შეფასება საწარმოთა 

გადახდისუნარიანობაზე, საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფისათვის წინადა-

დებების შემუშავება ევროკავშირთან ასოცირების პირობებში, აგრეთვე მისი 

გავლენის შეფასება ბიზნესის სტიმულირებაში. 

სადისერტაციო ნაშრომის მიზნებიდან გამომდინარე, განსაზღვრულია 

შემდეგი ამოცანები: 

 საგადასახადო პოლიტიკის თეორიულ-მეთოდოლოგიური ასპექტების 

რეტროსპექტულად შესწავლა. 

 საწარმოთა გადახდისუნარიანობის შეფასების ეროვნული საკანონმდე-

ბლო ბაზის შესწავლა და მეწარმე სუბიექტების გადახდისუნარიანობის 

ამაღლების გზების შეფასება ინკლუზიური ეკონომიკის პირობებში. 

 საწარმოთა სახელმწიფო რეგულირების ფინანსური ასპექტების ანალიზი 

და შეფასება. 

 საგადასახადო პოლიტიკის მასტიმულირებელი და ნეგატიური ფაქტო-

რების შეფასება და მისი სრულყოფის მექანიზმების როლის გამოკვეთა 

ბიზნესის სტიმულირების საქმეში. 

 საგადასახადო პოლიტიკის ჰარმონიზაციის ეტაპების გაანალიზება 

ევროკავშირთან ასოცირების პირობებში და ევროპული ქვეყნების 

გამოცდილების შეფასება. 

 ბიზნეს სუბიექტთა საგადასახადო კულტურის მნიშვნელობის ანალიზი 

საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. 

 ინკლუზიური ეკონომიკის განვითარების ეფექტის შეფასება, საწარმოთა 

კონკურენტუნარიანობის ამაღლების კონტექსტში. 

კვლევის საგანი და ობიექტი: სადისერტაციო ნაშრომის კვლევის საგანია 

საქართველოს საგადასახადო პოლიტიკა და მისი გავლენის შეფასება საწარმოთა 

გადახდისუნარიანობაზე. 

კვლევის ობიექტს წარმოადგენს ევროკავშირთან ასოცირების პირობებში 
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განხორციელებული რეფორმების გავლენა საწარმოთა გადახდისუნარიანობაზე. 

ნაშრომის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები: კვლევის თეორიულ 

საფუძველს წარმოადგენს საბაზრო ეკონომიკის, პირობებში საგადასახადო პოლი-

ტიკის შესახებ ქართველ და უცხოელ ავტორთა სამეცნიერო ნაშრომები, სხვადასხვა 

მეცნიერული ანგარიშები და კვლევები. კვლევის პროცესში გამოვიყენეთ შერეული 

კვლევის მეთოდი, რომელიც საშუალებას იძლევა, კვლევა ეტაპობრივად 

განხორციელდეს. 

ნაშრომის ნორმატიული საფუძველია საქართველოს პარლამენტის, სახელ-

მწიფო აუდიტის სამსახურის, სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“, საერ-

თაშორისო ორგანიზაციების მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები, სხვადასხვა 

ქვეყნებთან გაფორმებული საერთაშორისო ხელშეკრულებები, საქართველო-

ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმების დოკუმენტი, სსიპ „საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის“, სსიპ „ქონების მართვის ეროვნული 

სააგენტოს“, სსიპ „შემოსავლების სამსახურის“, საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის 

სამინისტროს ეკონომიკური მაჩვენებლები და სხვა საჯარო პუბლიკაცია. 

ნაშრომში კვლევის პროცესში გამოყენებულია შემდეგი მეთოდები:  

კვლევის მეთოდოლოგიურ საფუძველს წარმოადგენს რაოდენობრივი 

კვლევა, რომელიც მოიცავს კვლევის მიზნის დასახვას, ინფორმაციის მოპოვებას, 

მონაცემების შეგროვებას და ანალიზს. ასევე, გამოყენებული იქნა ლოგიკური 

ანალიზის, სინთეზის, შედარების, შეფასების, გრაფიკული და სტატისტიკური 

კვლევის მეთოდები. 

რაოდენობრივი კვლევის მეთოდი უმთავრესად ნაშრომის მეორე და მესამე 

თავშია  გამოყენებული. 

შედარებითი ანალიზის მეთოდი უმთავრესად ნაშრომის მესამე თავშია  

გამოყენებული.  

ლოგიკური ანალიზის, სინთეზის, გრაფიკული და სტატისტიკური  მეთო-

დები. ნაშრომის პირველ თავში გაანალიზებულია საწარმოთა გადახდისუნარი-

ანობის მნიშვნელობა, მისი სამართლებრივი საფუძვლები, ასევე გადახდისუუნა-

რობის განსაზღვრის მოდელები. მეორე თავში გაანალიზებულია საგადასახადო 

პოლიტიკის მნიშვნელობა საწარმოთა გადახდისუნარიანობის ამაღლებისათვის, 
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მისი მასტიმულირებელი და ნეგატიური ასპექტები, ასევე განსაზღვრულია ბიზნეს 

სექტორის წინაშე მდგარი გამოწვევის Covid-19-ის გავლენა. მესამე თავში 

გაანალიზებულია ევროკავშირთან ასოცირების პირობებში განხორციელებული 

საგადასახადო რეფორმების გავლენა საწარმოთა გადახდისუნარიანობაზე, განხორ-

ციელებულია გატარებული და გასატარებელი ღონისძიებების დეტალიზაცია. 

განხორციელებულია ბიზნეს სუბიექტთა საგადასახადო კულტურის მნიშვნელობის 

ანალიზი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში და შეფასებულია ინკლუზიური 

ეკონომიკის განვითარების ეფექტი საწარმოთა კონკურენტუნარიანობის ამაღლების 

კონტექსტში. 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე. კვლევების შედეგად მიღებული დასკვნები 

და რეკომენდაციები შეიცავს მეცნიერული სიახლეების ელემენტებს, რომელიც 

მდგომარეობს შემდეგში: 

• განხორციელებულია საქართველოს და ევროპის განვითარებულ სახელ-

მწიფოთა საგადასახადო კანონმდებლობის შედარებითი ანალიზი ევროკავშირთან 

ასოცირების პირობებში და შემოთავაზებულია ევროკავშირთან ინტეგრაციის 

დაჩქარების  წინადადებები; 

• გერმანიასა და დანიაში მოქმედი საგადასახადო დავების განმხილველი 

სასამართლოს მაგალითზე, შემოთავაზებულია საქართველოში მსგავსი სტრუქტუ-

რის ჩამოყალიბების შესაძლებლობა და აუცილებლობა. 

• შემოთავაზებულია გადახდისუუნარობისა და რეაბილიტაციის შესახებ 

სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვების პლატფორმის მოდელი. 

• შეფასებულია საწარმოთა გადახდისუნარიანობისა და გადახდისუუნა-

რობის საკანონმდებლო ბაზა და შემუშავებულია მისი სრულყოფის კრიტერიუმები; 

• შეფასებულია, მოგების გადასახადით დაბეგვრის სისტემის (ესტონური 

მოდელი) და დამატებული ღირებულების გადასახადის რეფორმების გავლენა 

საწარმოთა გადახდისუნარიანობასა და საბიუჯეტო შემოსულობებზე. 

• დასაბუთებულია ფინანსური მდგრადობის მაჩვენებლების განმსაზღვრე-

ლი ელექტრონული პროგრამის შემუშავების აუცილებლობა ამასთან, შემოთავაზე-

ბულია „გადახდისუნარიანობის სერთიფიკატის“ დანერგვის საჭიროება; 

• დასაბუთებულია, სახელმწიფო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისა და 

მუნიციპლიტეტების საკუთრებაში არსებულ საწარმოებში შიდა აუდიტის 
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სამსახურების შექმნის აუცილებლობა; 

• გამოვლენილია აუდიტორთა კვალიფიკაციის მინიჭების სისტემაში 

არსებული ხარვეზები და შემოთავაზებულია მისი აღმოფხვრის წინადადებები; 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა სადისერტაციო ნაშრომის თეორიული 

მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ კვლევის შედეგების და მიგნებების გამოყე-

ნება შესაძლებელია საგადასახადო პოლიტიკის და საწარმოთა გადახდისუნარი-

ანობის შეფასების სფეროში საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების შემდგომი 

სრულყოფის საქმეში, ამასთან ნაშრომში მოცემული დასკვნები და წინადადებები 

მნიშვნელოვანი იქნება სხვადასხვა საკანონმდებლო ორგანოსა და სამთავრობო 

სტრუქტურებისათვის. 

ნაშრომის თეორიული მნიშვნელობა მდგომარეობს შემდეგში: კვლევის პრო-

ცესში მიღებული შედეგები ხელს შეუწყობს საგადასახადო სისტემის წარმატებულ 

და უმტკივნეულო რეფორმირებას საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ 

შეთანხმების პირობებში. 

სადისერტაციო ნაშრომის მოცულობა და სტრუქტურა.  

სადისერტაციო ნაშრომი შედგება 142 გვერდისაგან და მოიცავს  სავალდებულო 

პუნქტებს: შესავალს, ლიტერატურის მიმოხილვას, სამ თავს, დასკვნას, გამოყენებული 

ლიტერატურის ნუსხას და დანართებს. მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. საწარმოთა გადახდისუნარიანობის შეფასების თეორიული წინამძღვრები 

1.1. საწარმოთა გადახდისუნარიანობის მნიშვნელობა სამეწარმეო სუბიექტების 

საქმიანობაში 

1.2. საწარმოთა გადახდისუნარიანობის შეფასება 

1.3. საწარმოთა გადახდისუნარიანობის შეფასების საკანონმდებლო ბაზის ანალიზი 

თავი 2.  მეწარმე სუბიექტების გადახდისუნაიანობაზე მოქმედი ფაქტორები 

2.1 საწარმოთა სახელმწიფო რეგულირების ფინანსური ასპექტები. 

2.2 საგადასახადო პოლიტიკა, როგორც საწარმოთა განვითარების მასტიმუ-

ლირებელი ფაქტორი 

2.3 საგადასახადო პოლიტიკის ნეგატიური ასპექტები და გადახდისუნარიანობის 

პრობლემები. 
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2.4 ბიზნეს სექტორის წინაშე მდგარი გამოწვევები Covid-19-ის პირობებში 

თავი 3. მეწარმე სუბიექტების გადახდისუნარიანობის ამაღლების გზები 

ინკლუზიური ეკონომიკის პირობებში 

3.1. ევროპის ქვეყნების გამოცდილება და საგადასახადო პოლიტიკის ჰარმონიზაცია 

ევროკავშირთან  ასოცირების პირობებში 

3.2. ბიზნეს სუბიექტთა საგადასახადო კულტურის მნიშვნელობა ინკლუზიური 

ეკონომიკის პირობებში 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 

დანართები 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

სადისერტაციო ნაშრომის შესავალში ჩამოყალიბებულია კვლევის მიზნები და 

ამოცანები, დასაბუთებულია თემის აქტუალობა, კვლევის საგანი და ობიექტი, 

მოცემულია კვლევის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები და საინფორ-

მაციო წყაროები, ჩამოყალიბებულია პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა, 

ნაშრომის სამეცნიერო სიახლე, თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. 

ნაშრომის პირველი თავი „საწარმოთა გადახდისუნარიანობის შეფასების 

თეორიული წინამძღვრები“ შედგება სამი ქვეთავისგან. 1.1. ქვეთავში - საწარმოთა 

გადახდისუნარიანობის მნიშვნელობა სამეწარმეო სუბიექტების საქმიანობაში; 

განხილულია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდგომ, საწარმოს 

გაკოტრების და ეკონომიკური მაჩვენებლების შემცირების მიზეზები. გაანალიზდა 

ლეშეკ ბალცერობიჩის გეგმის შესრულების მიმდინარეობა, რომელიც აღიარებულია 

საკუთრებასა და პრივატიზაციასთან დაკავშირებით განხორციელებულ პირველ 

რეფორმად ქვეყანაში. ნაშრომში გადმოცემულია ვლადიმერ პაპავას შეფასებები, 

რომელიც ამავდროულად წარმოადგენდა ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის 

პირველი რეფორმის ერთ-ერთ მთავარ აქტორს. ამავე ქვე-თავში გაანალიზდა 

ეკონომიკური პოლიტიკის რეფორმის მეორე ეტაპი, რომელიც დაწყებული იქნა 

2004 წელს, რომელიც ძირითადად მიმართული იყო საკანონმდებლო რეგულაცი-

ების ლიბერალიზაციისკენ. 

გაანალიზებული იქნა რეფორმის პირველი ეტაპის დაწყების პროცესში, 

სამეწარმეო საქმიანობის რეგულირების მიზნით 1991 წელს გამოცემული „სამეწარ-
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მეო საქმიანობის საფუძვლების შესახებ“ საქართველოს რესპუბლიკის კანონი, 

რომლის საფუძველზე გამოიკვეთა აღნიშნული საკანონმდებლო აქტის სისუსტე და 

მისი სწრაფი ჩანაცვლების მიზეზები, 1994 წელს შექმნილი „მეწარმეთა შესახებ“ 

საქართველოს კანონით, რომელიც წარმოადგენდა გერმანიის ფედერალური 

რესპუბლიკის საკანონმდებლო ბაზაზე შექმნილ დოკუმენტს. 

შეფასდა ევროკავშირში მოქმედ ნორმებთან ჰარმონიზების აუცილებ-

ლობიდან გამომდინარე, 2021 წელს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული 

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი ახალი რედაქციით, რომელშიც სხვა 

დადებით გადაწყვეტილებებთან ერთად, ნაწილობრივ აღმოფხვრილი იქნა სამეწარ-

მეო სუბიექტის სახელწოდების უკანონოდ გამოყენების რისკები. გარდა ზემოაღ-

ნიშნულისა, მნიშვნელოვანი ყურადღებაა გამახვილებული საწარმოთა გადახდისუ-

ნარიანობის შენარჩუნების აუცილებლობაზე და დანერგილი იქნა მისი დაცვის 

მექანიზმები. მოდელირების საფუძველზე, გამოვლენილი იქნა კანონმდებლობის 

აღუსრულებლად დარჩენისა და კონტროლის მექანიზმების არარსებობის ფაქტები. 

კვლევის ფარგლებში შესწავლილი იქნა განვითარებულ საბაზრო ეკონომიკის 

მქონე ქვეყნების გამოცდილება და განვლილი გზა, რომლის საფუძველზე 

დადასტურებულია საწარმოთა მმართველობითი გადაწყვეტილებების მიღებისას, 

სწორი ფინანსური ანალიზის ჩატარების აუცილებლობა. 

1.2. ქვეთავში - საწარმოთა გადახდისუნარიანობის შეფასება - განხილულია 

საწარმოთა ფინანსურ მდგომარეობაზე (გადახდისუნარიანობაზე) მოქმედი შიდა 

და გარე ფაქტორები. გაანალიზებულია საწარმოთა გადახდისუნარიანობის 

შეფასების მიზნით, სხვადასხვა მეცნიერ-ეკონომისტთა ნაშრომები, შეფასების 

მეთოდოლოგიების ჩამოყალიბებისა და პრაქტიკაში დანერგვის შესახებ. სამეწარ-

მეო სუბიექტთა გადახდისუნარიანობის შეფასების მიზნით, გამოიკვეთა საფინან-

სო-ეკონომიკურ მაჩვენებელთა კომპონენტების შესახებ ინფორმაციის არსებობის 

აუცილებლობა, როგორიცა არის: ქონებრივი მდგომარეობის; ლიკვიდურობის; 

ფინანსური სტაბილურობის; საქმიანი აქტივობის; მომგებიანობისა და ინვესტიცი-

ების შეფასებისა და მათი გაანგარიშების გზები. 

კვლევებით დადგინდა, რომ არ არსებობს გადახდისუნარიანობის შეფასების 

ერთი ზომა, ფირმის გრძელვადიანი ფინანსური სტაბილურობის შესაფასებლად, 

უნდა მოხდეს განსაზღვრა გადახდისუნარიანობის რამდენიმე სხვადასხვა 
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კოეფიციენტის და შედარდეს ისინი ინდუსტრიის საშუალო მაჩვენებლებს. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შესაძლებლად მიგვაჩნია კანონმდებლობის 

დონეზე განხორციელდეს შესაბამისი სამსახურის ჩამოყალიბება, რომელიც 

განახორციელებს „გადახდისუნარიანობის სერთიფიკატი“-ს ფორმის შემუშავებას 

და შემდგომში ორგანიზებას გაუწევს მისი გაცემის პროცედურებს. ამასთან, ჩვენი 

აზრით, „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ 

საქართველოს კანონით, საწარმოთა ზომითი კატეგორიების შესაბამისად (1, 2, 3, 4 

კატეგორია), პირველ და მეორე კატეგორიის საწარმოებს, ფინანსური სტაბილურო-

ბის შედეგების დადებითობის შემთხვევაში მიენიჭოთ „გადახდისუნარიანობის 

სერთიფიკატი“, რაც ერთის მხრივ მოტივატორის როლის შემსრულებელი იქნება 

საწარმოთათვის, ხოლო ბაზარზე ნდობის მაღალი ფაქტორით სარგებლობის შესაძ-

ლებლობასაც მისცემს. 

1.3. ქვეთავში - საწარმოთა გადახდისუნარიანობის შეფასების საკანონ-

მდებლო ბაზის ანალიზი - განხილულია საერთაშორისო სტანდარტების შესაბა-

მისად ფინანსური ანგარიშგების მომზადების აუცილებლობა, კერძოდ: საწარმოში 

მიღებული მოგება/ზარალის განსაზღვრის გარდა, შესაძლოა პრიორიტეტული 

გახდეს საწარმოს შეფასება წილის რეალიზაციის, პარტნიორის კაპიტალში შესატანი 

შენატანის განსაზღვრის, წილის გამოსყიდვის ან შესყიდვის მიზნით და სხვა, 

რომლის განხორციელებისათვის შესაძლოა საჭირო გახდეს შუალედური ან 

გადახდისუნარიანობის ბალანსის შედგენა. ამავე ქვეთავში განხილულია ბიზნესის 

შეფასების პრინციპები და მისი ელემენტები. 

გამოვლენილია საშემფასებლო საქმიანობაში ერთიანი სტანდარტების არ 

არსებობა კონკრეტული მაგალითების საფუძველზე. გამოვლინდა, რომ საერთო 

საშემფასებლო მიდგომების არარსებობა იწვევს არსებით განსხვავებებს ყველა 

საშემფასებლო პროცესში. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წილობრივი 

მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების მაგალითზე, დემონსტრირებულია აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დანერ-

გილი რეგულაცია, ფინანსური ანგარიშგების სანდოობის ამაღლების მიზნით. 

ნაშრომში განხილულია საქართველოს ბაზარზე არსებული საბანკო დაწე-

სებულებებისა და სადაზღვევო კომპანიების მიერ დანერგილი პრაქტიკა, ბიზნესის 

გადახდისუნარიანობის შეფასების მიზნით, რომელიც წარმოადგენს აღნიშნული 
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სუბიექტებისათვის სესხის გაცემისა თუ სხვადასხვა მომსახურების გაწევის საფუძ-

ველს. არ შეიძლება არ აღვნიშნოთ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს 

კანონით რეგულირებული კვალიფიცირებულ მიმწოდებელთა თეთრი სიის 

არსებობა, რომელიც გარკვეულ პრიორიტეტულ პოზიციაზე აყენებს მოცემულ 

სიაში რეგისტრირებულ პირებს. თეთრ სიაში მოხვედრის მთავარ პირობას, 

სამეწარმეო სუბიექტის სანდოობა და გადახდისუნარიანობა წარმოადგენს. 

 ნაშრომში განხორციელებულია შედარებითი ანალიზი, საწარმოთა გადახ-

დისუუნარობის რეგულირების სფეროში საქართველოში მოქმედ კანონმდებ-

ლობასთან მიმართებაში, კერძოდ: 1996, 2007 და 2020 წელს მიღებულ კანონმდებ-

ლობასთან დაკავშირებით. 

ნაშრომის მეორე თავი - „მეწარმე სუბიექტების გადახდისუნარიანობაზე 

მოქმედი ფაქტორები“ - შედგება ოთხი ქვეთავისგან. 2.1. ქვეთავში - „საწარმოთა 

სახელმწიფო რეგულირების ფინანსური ასპექტები“ - განხილულია „სამეწარმეო 

საქმიანობის კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული 

უფლება-მოვალეობები და შეფასებულია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 

ფუნქციები. ჩატარებულია სტატისტიკური ინფორმაციის შედარებითი ანალიზი, 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ჩატარებულ აუდიტორულ შემოწმებებთან 

დაკავშირებით, წლების დინამიკაში. მიხედავად სახელმწიფო რესურსების ხარჯვის 

მზარდი ტენდენციისა, გამოვლენილია ჩატარებული აუდიტორული დასკვნების 

მნიშვნელოვნად კლების ტენდენცია, რაც ჩვენი მხრიდან შესაბამისი არგუმენტების 

საფუძველზე შეფასდა ნეგატიურად. 

ნაშრომში გადმოცემულია სახელმწიფოსა და ქვეყნის ეკონომიკის ფუნქცი-

ონირებისათვის გადასახადების სწორად ადმინისტრირების მნიშვნელობა. 

საქართველოსა და ევროკავშირს შორის, 2014 წელს გაფორმებული ასოცირების 

შესახებ ხელშეკრულების კვალდაკვალ, გაანალიზდა ევროდირექტივების საფუძ-

ველზე, საგადასახადო კანონმდებლობაში შეტანილი ცვლილებები და გამოვლინდა 

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მზარდი სტატისტიკური მაჩვენებლი  - 2018 

წლამდე, როგორც შედეგი განხორციელებული რეფორმისა. დეტალური ყურადღება 

დაეთმო 2018 წლიდან 2021 წლამდე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შემცი-

რების მიზეზებს და დასახულია აღნიშნული მაჩვენებლის ზრდის ტენდენციაზე 

დაბრუნების შესაძლებლობები. 
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ნაშრომში შეფასდა საქართველოს მთავრობის მიერ, გადასახადებისგან თავის 

არიდების წინააღმდეგ მიმართულ საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის 

შედეგები. გარდა ამისა, განხილული იქნა მეწარმეთა საგადასახადო კონტროლის 

განხორციელების მიზნით, 2011 წელს შექმნილი ალტერნატიული საგადასახადო 

აუდიტის სამსახურის როლი. ამ მექანიზმით, გაიზარდა საბიუჯეტო შემოსავლები, 

ამავდროულად სახელმწიფოს არ უწევდა დამატებითი ხარჯების გაწევა საწარმოთა 

კონტროლის განსახორციელებლად. მოცემული სამსახური ფუნქციონირებდა 2015 

წლამდე, რომლის გაუქმების მიზეზად პროექტის ვადის  ამოწურვა დასახელდა.  

ზემოაღნიშნული ინფორმაციისა და საბიუჯეტო შემოსულობების შესახებ 

სტატისტიკური მაჩვენებლების ანალიზის საფუძველზე მიგვაჩნია, რომ 

აღნიშნული სამსახურის გაუქმებით სახელმწიფოს შეუმცირდა ბიზნესის 

კონტროლის მექანიზმები, რამაც გარკვეულწილად იმოქმედა საბიუჯეტო 

შემოსავლებზე, ამასთან ბევრ აუდიტორულ კომპანიას, რომლებიც ძირითადად 

ალტერნატიულ აუდიტზე იყო მიბმული, მოუწიათ ფუნქციონირების შეწყვეტა.  

სადისერტაციო ნაშრომში განხილულია 1995 წლიდან მოქმედი და 

გაუქმებული კანონმდებლობა, რომელიც არეგულირებს აუდიტორულ საქმიანობას. 

აღნიშნულის ფარგლებში, შეფასებული იქნა საკანონმდებლო ბაზის ცვლილებები 

მიღებული შედეგების გათვალისწინებით. ბუღალტრული აღრიცხვისა და 

აუდიტის სფეროში უკანასკნელი რეფორმა, საქართველო ევროკავშირის ასოცი-

რების შესახებ შეთანხმების საფუძველზე განხორციელდა, რომლის ფარგლებშიც 

საქართველოში დაინერგა IFRS სტანდარტები საკანონმდებლო დონეზე. 

საწარმოთა კატეგორიებად დაყოფასთან ერთად, ხარისხის კონტროლის 

სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის საფუძველზე, განხორციელდა 

სერტიფიცირებულ აუდიტორთა რეესტრის შექმნა, რომელშიც რეგისტრირებულ 

აუდიტორებს კვალიფიკაციის შედეგად მიენიჭათ კატეგორიები, რომელთა 

რაოდენობა განისაზღვრა 6 კატეგორიად. კვლევების საფუძველზე დადგინდა, რომ 

19/03/2022 წლის მდგომარეობით 267 აუდიტორული კომპანიიდან მონიტორინგი 

გავლილი აქვს, მხოლოდ 85-ს (32%), რაც საკმაოდ ცუდი მაჩვენებელია. ვფიქრობთ 

უნდა გაიზარდოს ხარისხის კონტროლის სისტემის ჩატარებული მონიტორინგის 

რაოდენობა, რათა ოპერატიულად გაიმიჯნოს აუდიტორული კომპანიები 

კატეგორიების შესაბამისად. ვინაიდან საწარმოები დაყოფილია 4 კატეგორიად 
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ვფიქრობთ არ არის საჭირო აუდიტორული ფირმების 6 კატეგორიად დაყოფა, 

ვინაიდან მე-5 და მე-6 კატეგორიად შეფასებული აუდიტორული ფირმები ვერ 

აკმაყოფილებენ საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნებს და მათ მიერ ხდება 

კანონმდებლობის ფუნდამენტურ მოთხოვნათა სისტემატურად შეუსრულებლობა. 

უარყოფითად ვაფასებთ იმასაც, რომ მეხუთე კატეგორიად შეფასებულ აუდიტო-

რულ ფირმას მე-3 და მე-4 კატეგორიის საწარმოებში ყოველგვარი შეზღუდვის 

გარეშე შეუძლია ჩაატაროს აუდიტი, რომელიც შესაძლოა იყოს უხარისხო და 

კანონთან შეუსაბამო, რაც აუდიტორულ შემოწმებას აზრს უკარგავს. 

ნაშრომში განხილულია სახელმწიფო და აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის წილობრივი მონაწილეობით მოქმედ საწარმოთა, პარტნიორის 

უფლებამოსილების განმახორციელებელ უწყებათა ფუნქცია მოვალეობები და 

ფაქტიური საქმიანობა, საწარმოთა კონტროლის ნაწილში. კვლევით დადგინდა, 

რომ საწარმოთა გამჭვირვალობა და ფინანსური ინფორმაციის წარდგენასთან 

დაკავშირებით ერთიანი მიდგომა, ფაქტიურად არ არსებობს, რაც მნიშვნელოვან 

გამოწვევად რჩება დღეის მდგომარეობითაც. 

2.2. ქვეთავში - საგადასახადო პოლიტიკა, როგორც საწარმოთა განვითარების 

მასტიმულირებელი ფაქტორი - განხილულია სხვადასხვა მეცნიერ ეკონომისტთა 

ნაშრომები ნაშრომები, აქვე განხილულია რაციონალური მოლოდინის თეორია, 

რომელიც მკვეთრად დაუპირისპირდა კეინზიანურ ეკონომიკურ შეხედულებებს. 

ჩვენი აზრით, საგადასახადო დაბეგვრის დონე უნდა შეესაბამებოდეს იმ 

ეტაპებს, რა ეტაპზეც ქვეყნის ეკონომიკა იმყოფება, კერძოდ: ბიზნესის აღმავლობის 

პირობებში საჭიროა გადასახადების განაკვეთების გაზრდა, რაც არ გამორიცხავს 

პრიორიტეტული დაბეგვრისათვის მათი კლების ალბათობას, კრიზისის შემთხვე-

ვაში კი გადასახადების განაკვეთების შემცირებასა და მწარმოებლისათვის 

საგადასახადო შეღავათების შემოღებას, რაც იქნება საწარმოთა განვითარების 

სტიმულირების ერთ-ერთი ფაქტორი. 

სხვადასხვა მეცნიერ ეკონომისტთა მოსაზრების საფუძველზე, აჭარის 

ავტონომიურ რესპუბლიკაში განსხვავებული საგადასახადო პოლიტიკაა გასატარე-

ბელი, ვიდრე სამეგრელოს რეგიონში, მათი ეკონომიკური განვითარების სხვა-

დასხვა დონიდან გამომდინარე, მაგრამ ასევე დასაცავია ბალანსი, რათა ამა თუ იმ 

რეგიონის მაცხოვრებელმა თავი დაჩაგრულად არ იგრძნონ სხვა რეგიონის 
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მაცხოვრებელთან შედარებით. პრიორიტეტული დარგის განვითარების ხელშე-

წყობის მექანიზმია საგადასახადო შეღავათების დაწესება იმ დარგში და იმ 

რეგიონში, სადაც გსურს მისი განვითარება, რომელიც ნაშრომში განხილულია 

შვეიცარიის მაგალითზე. 

ნაშრომში განხილულია საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენიდან 

დღემდე, საქართველოში მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობა და დაწესებული 

გადასახადები, ასევე გაანალიზებულია მათი ცვლილება/გაუქმება წლების 

დინამიკაში. გარდა ამისა, მოცემულ ქვეთავში გადმოცემულია დამატებითი 

ღირებულების გადასახადის ნაწილში 2019 წელს საქართველოში გატარებული 

რეფორმა და სტატისტიკური ინფორმაციის საფუძველზე, დემონსტრირებულია 

სამეწარმეო სუბიექტებზე დაბრუნებული დღგ-ს გადასახადის ზედმეტობის 

მონაცემები, წლების დინამიკაში. ამასთან, განხილულია ახალი მექანიზმი - დღგ-ს 

კვალიფიციური გადამხდელის სტატუსის შესახებ, რომელიც საგადასახადო 

ადმინისტრირების პროცესის დახვეწას, თაღლითური სქემების რისკების მართვას, 

ასევე, არამიზნობრივად დღგ-ს რეგისტრაციისა და შესაბამისი დოკუმენტების 

არამართლზომიერად გამოწერის შემცირებას ისახავს მიზნად. 

მოგების გადასახადის ესტონური მოდელის საქართველოში დანერგვა, 

შეფასებულია ესტონეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის ერთ სულ მოსახლეზე 

მოკვლეული სტატისტიკის საფუძველზე, რომელიც 2000 წლიდან 2020 წლამდე 

4071 აშშ დოლარიდან 23027 აშშ დოლარამდე გაიზარდა. მოცემული მსჯელობის 

ფარგლებში, ნაშრომში დემონსტრირებულია 2014 წლიდან 2020 წლამდე მოგების 

გადასახადიდან მიღებული საბიუჯეტო შემოსავლების სტატისტიკა. გარდა 

აღნიშნულისა ნაშრომში გაანალიზებულია, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 

შესაბამისად დანერგილი სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები და მათი ეფექტი 

რეგისტრირებულ სამეწარმეო სუბიექტებთან მიმართებაში. 

2.3. ქვეთავში - საგადასახადო პოლიტიკის ნეგატიური ასპექტები და გადახ-

დისუნარიანობის პრობლემები - განხილულია არასწორი საგადასახადო პოლიტი-

კის როლი, საწარმოთა გადახდისუნარიანობასთან მიმართებაში. აღნიშნულის 

ფარგლებში განხილულია კონკრეტული სამეწარმეო სუბიექტები, რომელთა 

გაკოტრება განხორციელდა ბოლო წლებში. მიუხედავად საგადასახადო კანონმდებ-

ლობაში განხორციელებული რეფორმებისა, ნაშრომში ჩამოყალიბებულია ის 
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გამოწვევები, რომლის წინაშეც დგას საქართველოს საგადასახადო სისტემა. 

ამასთან სხვადასხვა მეცნიერ ეკონომისტთა მოსაზრებისა და კვლევების 

საფუძველზე, დადასტურებულია საგადასახადო კანონმდებლობისა და 

ნორმატიული აქტების ხშირი ცვლილების უარყოფითი გავლენა ბიზნეს სექტორზე. 

გაანალიზებულია საქართველოში 2005 წლამდე საშემოსავლო გადასახადის 

პროგრესული სისტემით დაბეგვრა და მისი გაუქმების ეფექტი ეკონომიკაზე. 

საქართველოს კონსტიტუციიდან გამომდინარე, შეფასებულია ახალი გადასახადის 

შემოღების აკრძალვა და მოცემული ნორმის არსებობის ეფექტი, საქართველოში 

სამეწარმეო საქმიანობის დაწყების მსურველთა გადაწყვეტილებებზე. 

გაანალიზებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) მიერ, 

განხორციელებული საგადასახდო სისტემის შეფასების ანგარიში და მისი გავლენა 

საგადასახადო კანონმდებლობის ცვლილებებზე. დემონსტრირებულია შემოსავ-

ლების სამსახურის მიერ, 2015-2020 წლებში ჩატარებული აუდიტორული 

შემოწმების და დავების საბჭოს მიერ განხილული საქმეების რაოდენობრივი და 

ფინანსური სტატისტიკა, რომლის ანალიზის საფუძ-ველზეც, დადასტურებულია 

აღნიშნული პროცესის ნეგატიური მხარეები მეწარმეებისათვის, როგორიცაა: 

ფინანსური რესურსების დანახარჯი, შემოწმებების ხანგრძლივობა, პოტენციური 

ინვესტიციების მოზიდვის შეზღუდვა, რეპუტაციული ზიანი და ბიზნესის 

შეზღუდვა მონაწილეობა მიიღოს სახელმწიფო შესყიდვებში, იმ პირობებში 

როდესაც 47% შემთხვევაში დავა ბიზნესის სასარგებლოდ სრულდება. კვლევით 

დადასტურდა, რომ შემოწმების მთავარ პრობლემას ქვედა რგოლის თანამშრო-

მელთა კომპეტენცია წარმოადგენს, თუმცა საერთო რეალობას თუ შევხედავთ 

აღნიშნული გარემოებების გამო სახელმწიფოც და ბიზნესიც ხარჯავს უდიდეს 

რესურსებს, რაც თავისთავად ქვეყნის ეკონომიკასაც აფერხებს. ჩატარებული კვლევა 

ცხადყოფს, რომ სასამართლოს შემთხვევაში, 2015 წლიდან 2020 ჩათვლით  1 834 

საჩივრიდან 1 247 საჩივარი (68%) ბიზნესის სასარგებლოდ იქნა გადაწყვეტილი რაც, 

შემოსავლების სამსახურის სისუსტეზე მიუთითებს. 

საკითხის საფუძვლიანად შესწავლის მიზნით, შესწავლილი იქნა „გადახ-

დისუუნარობის საქმისწარმოების“ შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად 24 

გაკოტრებული სამეწარმეო სუბიექტის გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების 

მასალები, რომლის ფარგლებშიც დადგინდა, რომ მოკვლეულ საწარმოთა ჯამური 
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დავალიანება, რომლის საფუძველზეც დაიწყო გადახდისუუნარობის საქმისწარმო-

ება, შეადგენდა 8 680 500 ლარს, საიდანაც 7 780 695 ლარი (90%) წარმოადგენდა 

საბიუჯეტო დავალიანებას. დემონსტრირებული საწარმოები, საგადასახადო 

პოლიტიკის უარყოფითი ქმედითუნარიანობის მაგალითია, რომელიც სახელმწიფო 

სტრუქტურების კონტროლის სისუსტეზე მიუთითებს. იმ პირობის გათვალისწი-

ნებით, როდესაც ქვეყანაში არსებობს საგადასახადო დავალიანებების ჩამოწერის, 

ასევე საგადასახადო შეთანხმების პრაქტიკები, სრულად გამართლებული იქნებოდა 

საწარმოების წახალისების მიზნით, თუნდაც საგადასახადო დავალიანების 

გადავადება ან ჩამოწერა განხორციელებულიყო. ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ 

აღნიშნულ საწარმოებში გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყების მთავარ 

მიზანს საწარმოთა ქონების გასხვისება და ხშირ შემთხვევაში საბაზრო ღირებულე-

ბასთან შედარებით გაცილებით ნაკლებ ფასად რეალიზაცია წარმოადგენდა. 

ნაშრომში განხილულია ჩეხეთის რესპუბლიკის საკანონმდებლო ბაზა, საწარ-

მოთა გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებასთან დაკავშირებით. მოცემულის 

ფარგლებში, განხორციელებულია შედარებითი ანალიზი აჭარის ავტონომიური 

რესპუბლიკის წილობრივი მონაწილეობით არსებული საწარმოების გადახ-

დისუუნარობის საქმისწარმოების მასალებთან, რომლის საფუძველზეც დადგინდა, 

რომ გაკოტრების რეჟიმში მოქცეული საწარმოების ვალდებულებების 74%-ზე მეტს, 

საგადასახადო დავალიანებები წარმოადგენს. ნაშრომში დემონსტრირებულია 

საფრანგეთის სტატისტიკური მონაცემები გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების 

შესახებ, რომელიც თავისი სტრუქტურით უმნიშვნელოვანესია ქვეყანაში არსებული 

ბიზნესის გადახდისუნარიანობის შესახებ წარმოდგენის შესაქმნელად. კვლევით 

დადგინდა, რომ მსგავსი სტატისტიკა საქართველოს არ გააჩნია. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის ანალიზით, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, საქარ-

თველოში დაინერგოს პრაქტიკა, სასამართლოს მიერ გადახდისუუნარობის საქმის 

წარმოების ინიცირებამდე დადებული ხელშეკრულებების გადახედვის შესახებ, 

საგადასახადო და სახელშეკრულებო ვალდებულებების ხანდაზმულობის ვადის 

გათვალისწინებით, რათა განისაზღვროს ხელმძღვანელ პირთა როლი საწარმოს 

გადახდისუუნარობის გამომწვევ მიზეზებთან მიმართებაში, ასევე მათი კეთილ-

სინდისიერება საწარმოს მართვასთან დაკავშირებით. 

2.4. ქვეთავში - ბიზნეს სექტორის წინაშე მდგარი გამოწვევები Covid-19-ის 
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პირობებში - განხილულია covid-19-სგან გამოწვეული გლობალური რეცესია, 

რომელიც მსოფლიო ეკონომიკის განვითარების მნიშვნელოვნად შემაფერხებელი 

ფაქტორად იქცა. ნაშრომში დემონსტრირებულია უმუშევრობის დინამიკა 

ევროზონის ქვეყნების მაგალითზე. კვლევით დადგინდა, რომ საქართველოში 

ყველაზე მეტი ზიანი, ამ ეტაპისათვის მიადგა ტურიზმის სფეროს. ნაშრომში 

დემონსტრირებულია საქართველოს სახელმწიფოს მიერ, covid-19-სგან გამოწვე-

ული სირთულეების დაძლევის მიზნით, ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამის 

ფარგლებში განხორციელებული დახმარების, მათ შორის საგადასახადო შეღავა-

თების სტატისტიკური მონაცემები. აღსანიშნავია, რომ სახელმწიფომ საშეღავათო 

პროცედურების განსაზღვრისას გამოარჩია კერძო ბიზნესისგან სახელმწიფო 

საწარმოები და სრულიად შეზღუდა შეღავათების მათზე გავრცელება, რაც ჩვენი 

აზრით აღნიშნულ საწარმოებს არაკონკურენტუნარიან მდგომარეობაში აყენებს, 

შესაბამისად აღნიშნული არ მიგვაჩნია მართებულ გადაწყვეტილებად. ეკონომი-

კური სირთულის პრობლემა მწვავედ დადგება პოსტ-კრიზისულ მოცემულობაში. 

ამ პერიოდისთვის გატარებული შეღავათების და გადასახადების შემცირების 

პოლიტიკა შეიძლება განხილული იქნას, როგორც სამუშაო ადგილების შენარჩუ-

ნების ერთგვარი საშუალება და სტიმულის მიცემა ბიზნესისთვის, თუმცა 

მომავალში ამ შეღავათის კომპენსირება უნდა მოხდეს პროგრესული გადასახადე-

ბის შემოღებით, რაც ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხად მიგვაჩნია. 

კვლევის ფარგლებში გაანალიზდა საქართველოში რეგისტრირებულ 

საწარმოთა, ასევე დასაქმებულთა რაოდენობის, გამოშვებული პროდუქციის 

ღირებულების, საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურებისა და საწარმოთა 

ფინანსური რესურსის ბრუნვის სტატისტიკური მონაცემები. ანალიზი ცხადყოფს, 

რომ ინვესტიციების მოზიდვის ან ადგილობრივი წარმოების ხელშეწყობასთან 

ერთად, ყურადღება უნდა გამახვილდეს ადგილობრივი კადრების კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელ ღონისძიებებზე, რადგან ვერც ერთი ბიზნესი ვერ იფუნქციონირებს 

შესაფერისი კვალიფიკაციის კადრების არსებობის გარეშე. 

ნაშრომის მესამე თავი - „მეწარმე სუბიექტების გადახდისუნარიანობის 

ამაღლების გზები ინკლუზიური ეკონომიკის პირობებში“ - შედგება ორი 

ქვეთავისგან. 3.1. ქვეთავში - ევროპის ქვეყნების გამოცდილება და საგადასახადო 

პოლიტიკის ჰარმონიზაცია ევროკავშირთან  ასოცირების პირობებში - განხილულია 
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საქართველოსა და ევროკავშირს შორის  2014 წლის 27 ივნისს გაფორმებული 

ასოცირების შეთანხმება, რომლითაც დაიწყო უმნიშვნელოვანესი ეტაპი ქვეყნის 

განვითარებისათვის, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს უამრავ ახალ ვალდებულებას 

საგადასახადო მიმართულებით.  

კვლევით დადგინდა, რომ ევროპული ქვეყნები უპირატესობას ანიჭებენ 

პროგრესული საშემოსავლო გადასახადის არსებობას, რომლის ფარგლებშიც შესწავ-

ლილი იქნა დანიის, ლიეტუვას, ლატვიის, ესტონეთის, კვიპროსის, გერმანიის, 

ავსტრიისა და ესპანეთის საგადასახადო კანონმდებლობა საშემოსავლო, დღგ-სა და 

მოგების გადასახადის განსაზღვრის კონტექსტში, ამასთან გაკეთდა შედარებითი 

ანალიზი საქართველოსთან მიმართებაში. აღნიშნულ ქვეყნებში მოქმედი საგადა-

სახადო კანონმდებლობის შეფასების მიზნით, ნაშრომში დემონსტრირებულია 

საკვლევი ქვეყნების მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა, ერთ სულ მოსახლეზე 

და უმუშევრობის დონის მაჩვენებელი 2020 წლის მდგომარეობით. კვლევებმა 

ცხადყო, რომ საშემოსავლო გადასახადის პროგრესული დაბეგვრის სისტემის შემო-

ღება კარგი შესაძლებლობა იქნებოდა საშუალოშემოსავლიანი და მცირეშემოსავ-

ლიანი მოსახლეობის წახალისებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობე-

სებისათვის. მიგვაჩნია, რომ საშემოსავლო გადასახადის პროგრესული დაბეგვრის 

მოდელად შესაძლოა გამოყენებული იქნას გერმანიის ან დანიის მაგალითი. 

საქართველოში დაბალი საგადასახადო ტვირთის არსებობა, ევროპის 

ქვეყნებთან შედარებით, ჩვენს სასიკეთოდ უნდა გამოვიყენოთ, აღნიშნულისთვის 

აუცილებელია შესაბამისი ინფრასტრუქტურის, ტექნოლოგიებისა და განათლების 

დონის ჰარმონიზება ევროპულ სტანდარტებთან, რათა ევროკავშირთან დაახლო-

ებასთან ერთად გრძელვადიან პერსპექტივაში მიმზიდველი გახდეს საქართველო 

ინვესტორებისათვის, როგორც ინვესტიციების განხორციელების, ასევე ბიზნესის 

საქართველოში გადმოტანის მიზნით, რადგან დაბალი საგადასახადო ტვირთი არ 

არის ერთადერთი მასტიმულირებელი ფაქტორი საწარმოო სიმძლავრეების ლოკა-

ციის არჩევისას, ამასთან აღნიშნული ჰარმონიული უნდა იყოს ქვეყნის შიდა 

ინტერესებთან. 

ევროკავშირის ქვეყნებში, საგადასახადო დავების განხილვის პრაქტიკის 

შესწავლის მიზნით, ჩატარებული კვლევებით დადგინდა, რომ დანიაში საგადა-

სახდო საკითხების განმხილველ ორგანოდ შემოღებულია საგადასახადო 
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ტრიბუნალი, რომელიც შედგება 7 ოფისისგან, რომელთაგან თითოეული განიხი-

ლავს საგადასახადო საკითხებს კომპეტენციის ფარგლებში, ხოლო გერმანიაში 

ფედერალური ფისკალური სასამართლო არის გერმანიის კონსტიტუციის 95-ე 

მუხლის საფუძველზე შექმნილი ფედერაციული რესპუბლიკის ხუთი უმაღლესი 

მართლმსაჯულების ორგანოდან ერთ-ერთი, რომელიც წარმოადგენს საგადასახა-

დო და საბაჟო საქმეების განხილვის ბოლო ინსტანციას. 

ჩვენი აზრით ევროდირექტივებთან დაახლოების მიზნით, უნდა განხორ-

ციელდეს საგადასახადო სასამართლოს ინსტიტუტის შემოღება, რომელიც 

საგადასახადო და საბაჟო ურთიერთობების საქმეებს განიხილავს ადმინისტრაცი-

ული და სისხლის სამართალწარმოების წესით. ამასთან დავის განხილვა განხორ-

ციელდება სპეციალური ცოდნისა და გამოცდილების მქონე მოსამართლეების მიერ, 

რაც უზრუნველყოფს ცოდნაზე დამყარებული პრაქტიკის ჩამოყალიბებას და 

გაცილებით შემცირდება საგადასახადო დავების განხილვის ვადაც. 

3.2. ქვეთავში - ბიზნეს სუბიექტთა საგადასახადო კულტურის მნიშვნელობა 

ინკლუზიური ეკონომიკის პირობებში - განხილულია საგადასახადო კულტურა და 

მისი განვითარების ეტაპები საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში. საქართველოში 

საგადასახადო კულტურის ამაღლების კუთხით აქტიური ღონისძიებების გატარება 

დაიწყო 2018 წელს, როდესაც საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების 

სამსახურში, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის რეკომენდაციით შეიქმნა 

დეკლარირების კულტურის ამაღლების სტრუქტურული ერთეული, რომელმაც 

უნდა უზრუნველყოს დეკლარირების კულტურის ამაღლებისკენ მიმართული 

ღონისძიებების გატარება, თუმცა დღეის მდგომარეობით შეუძლებელია აღნიშნუ-

ლი პოლიტიკის შედეგად მიღებული გავლენის შეფასება. 

საქართველოში ინკლუზიურ ეკონომიკურ ზრდაზე ყურადღება გამახვილდა 

2015 წელს მიღებულ სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიაში, 

რომელშიც ადამიანური კაპიტალის განვითარება და არსებული პოტენციალის 

ეფექტიანი გამოყენება, ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთ უმნიშვნე-

ლოვანეს ფაქტორად არის დასახელებული. დეკლარირებული პოლიტიკის 

განხორციელების მიზნით, მთავარ ნაბიჯად, პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“ 

ითვლება. 2022 წლის პირველი მარტიდან დაიწყო სოციალური შემწეობის მიმღებ 

შრომისუნარიან პირებზე ორიენტირებული დასაქმების პოლიტიკა. ნაშრომში 
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მოცემული პოლიტიკა შეფასდა ხელისუფლების მცდელობად მოკლე ვადაში 

განახორციელოს წინასწარ განსაზღვრული სტრატეგიის აღსრულება, თუმცა 

მოსალოდნელია, რომ აღნიშნულ პროგრამას ბიუჯეტიდან გასაწევი დამატებული 

სოციალური დახმარების სახე მიეცემა, რომელიც საბოლოო ჯამში არ იქნება 

სიკეთის მომტანი. ამასთან პროგრამები არ ეყრდნობა წინასწარ განსაზღრულ 

კვლევებს და მთავრობის მიერ არ არის განსაზღვრული პრიორიტეტული დარგები 

მოცემული პროგრამის რეალიზაციის ფარგლებში. 

საქართველოსთვის წინ გადადგმულ ნაბიჯს წარმოადგენს 2016 წლის 14 

ივნისს Base erosion and Profit Shifting (BEPS) ინკლუზიურ პლატფორმაში გაწევ-

რიანება. რომლის ძირითადი მიზანია - ეფექტური ინსტრუმენტების შემუშავება, 

აგრესიული და საზიანო საგადასახადო პრაქტიკის აღმოფხვრის მიზნით. 

მსჯელობის გამყარების მიზნით, შესწავლილი იქნა საქართველოში ეკონომიკური 

ზრდისა და ფარდობითი სიღარიბის მაჩვენებლები 2010-2021 წლების პარამეტ-

რებში, რომლითაც დადასტურდა მსჯელობა. აღსანიშნავია, რომ სოციალურ-

ეკონომიკური უთანასწორობის არსებობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 

ადამიანისეული კაპიტალის მაჩვენებელზე. 

სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გასაწევი ხარჯების გამჭვირვალობა ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს ადამიანთა გადასახადების მიმართ ნდობის, 

საგადასახადო კულტურისა და ცნობიერების ამაღლებაში, საჭიროა მათი სწორად 

გახარჯვა და შესაბამისი სტრუქტურების გამართული მუშაობა. ამასთან ჩვენს მიერ 

შესწავლილი და გამოვლენილი იქნა საქართველოს საგადასახადო ადმინისტრი-

რების პრობლემები, რომლებიც ხელისშემშლელ ფაქტორად ევლინებათ გადასა-

ხადის გადამხდელებს ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელების პროცესში. 

სამწუხაროდ, ეკონომიკური საქმიანობის ზნეობრივი ნორმები საბაზრო 

ეკონომიკის პირობებში არააქტუალურია, რაც უარყოფითად მოქმედებს ეკონომი-

კური კულტურის შინაარსზე. საგადასახადო კულტურა, როგორც ეკონომიკური 

კულტურის ნაწილი, ფორმირდება მოსახლეობის მიერ სახელწიფოსა და საზოგა-

დოებისთვის გადასახადების გადახდის აუცილებლობის გააზრების კვალდაკვალ. 

 
დასკვნა 

სადისერტაციო ნაშრომის მიზნებიდან გამომდინარე, განსაზღვრული 
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ამოცანების გადაჭრის შედეგად გამოიკვეთა შემდეგი დასკვნები და წინადადებები:  

1) საწარმოთა გადახდისუნარიანობის შენარჩუნება/ამაღლების კონტექსტში 

ცნობილი მეცნიერ-ეკონომისტების შეხედულებებისა და მეთოდოლოგიის გაცნო-

ბის, მეწარმეობის განვითარების რეტროსპექტული ანალიზისა და საქართველოს 

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემების საფუძველზე, გაანალიზებუ-

ლია საქართველოში რეგისტრირებულ მეწარმე სუბიექტთა მონაცემები, 

გადახდისუნარიანობის კონტექსტში. რომლის საფუძველზე გამოვლინდა 

საწარმოთა ფინანსური მდგრადობის ანალიზის განხორციელების აუცილებლობა, 

სწორ გადაწყვეტილებათა მიღების მიზნით, რაც უზრუნველყოფს კომპანიის 

საქმიანობაში არსებული გადახდისუნარიანობის, ლიკვიდობის და ფინანსური 

მდგრადობის დაბალი მაჩვენებლების თავიდან აცილებას. 

2) საწარმოთა გადახდისუნარიანობის ანალიზის აუცილებლობასთან ერთად 

გამოიკვეთა რომ ბიზნეს სფეროში საქმიანობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, 

მიზანშეწონილია ფინანსური მდგრადობის მაჩვენებლების განმსაზღვრელი ელექ-

ტრონული პროგრამის შემუშავება ამასთან, შემოთავაზებულია „გადახდისუნარი-

ანობის სერტიფიკატის“ დანერგვის საჭიროება; 

3) საწარმოთა გადახდისუნარიანობის შეფასების  საკანონმდებლო ბაზის, 

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის ძველი და ახალი რედაქციების, 

„რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის (ძველი „გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების შესახებ“ და 

ახალი რედქციების) რეტროსპექტული ანალიზის საფუძველზე და კონკრეტული 

მაგალითების შესწავლით გამოვლინდა კონტროლის მექანიზმების გამკაცრების 

აუცილებლობა საშემფასებლო საქმიანობაზე, ასევე გამოიკვეთა, გადახდისუუნარო-

ბის დადგომის მომენტის 3 კვირიანი ვადის კონტროლის მექანიზმის 

ჩამოყალიბების აუცილებლობა. 

4) ჩატერებული კვლევების საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ  სახელმწიფოს 

მიერ საწარმოთა ფინანსური კონტროლის გაძლიერების მიზნით, საჭირო და 

აუცილებელიც არის რიგი რეკომენდაციების გათვალისწინება, კერძოდ: 

- სახელმწიფო აუდიტის მიერ, ჩატარებული აუდიტორული შემოწმებების 

უარყოფითი ბალანსის აღმოფხვრის მიზნით, სავალდებულოა გაიზარდოს ჩატა-

რებული შემოწმებების რაოდენობა, რათა ყოვლისმომცველი გახდეს სახელმწიფო 
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თუ კერძო უწყებების მიერ განხორციელებული საქმიანობა, ამასთან უპრიანი 

იქნებოდა განხორციელებულიყო ალტერნატიული აუდიტის სამსახურის 

გადახალისება, გამკაცრებულიყო კონტროლი და გაეგრძელებინა ფუნქციონირება. 

- მიგვაჩნია, რომ ფინანსური ანგარიშგების შემოწმების შესაძლებლობა 

უნდა ჰქონდეს მხოლოდ იმ აუდიტორულ ფირმებს, რომლებსაც გააჩნიათ 

შესაბამისი ზომითი კატეგორიის ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

შეზღუდვა თავისთავში არ შეეხება მაღალი კატეგორიის აუდიტორული ფირმის 

მიერ დაბალი კატეგორიის საწარმოს შეფასებას. 

- სახელმწიფო, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის და მუნიციპა-

ლიტეტების საკუთრებაში არსებული საწარმოების შემთხვევაში, შიდა აუდიტის 

სამსახურების შექმნა, ევროდირექტივებში ასახული რეკომენდაციის შესაბამისად. 

5) შემოთავაზებულია, დანიასა და გერმანიაში მოქმედი საგადასახადო 

დავების განმხილველი სასამართლოს მსგავსი სტრუქტურის ჩამოყალიბების 

შესაძლებლობა საქართველოში. 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში რეგისტრირებული 

(გაკოტრების რეჟიმში მოქცეული) საწარმოების ფინანსური დოკუმენტაციის ანა-

ლიზის საფუძველზე, შესაძლებლად მიგვაჩნია, სახელმწიფომ მიიღოს შესაბამისი 

გადაწყვეტილება საბიუჯეტო დავალიანებების ჩამოწერასთან ან გადავადებასთან 

დაკავშირებით და შეაჩეროს გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება. 

კვლევების საფუძველზე გამოიკვეთა გადახდისუუნარობის საქმისწარმო-

ების პროცესთან დაკავშირებით საქართველოში სტატისტიკური ინფორმაციის 

პლატფორმის შექმნის აუცილებლობა შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: ა) 

დარეგისტრირდა საწარმოს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და დაინიშნა 

მეურვე; ბ) დარეგისტრირდა გაკოტრების საქმის წარმოება და დაინიშნა 

გაკოტრების მმართველი; გ) დარეგისტრირდა რეაბილიტაციის საქმის წარმოება და 

დაინიშნა რეაბილიტაციის მმართველი; დ) წარმატებით დასრულდა (განხორციელ-

და) რეაბილიტაციის პროცესი; ე) რეაბილიტაციის პროცესი დასრულდა 

წარუმატებლად, გაიხსნა გაკოტრების საქმის წარმოება; ვ) საწარმო გაკოტრდა. 

6) გაანალიზდა ბიზნეს სექტორის წინაშე მდგარი გამოწვევის Covid-19-ის 

გავლენა და გამოიკვეთა კონკრეტული ღონისძიებების გატარების აუცილებლობა:  

• ადგილობრივი წარმოების (სამრეწველო) შექმნა და უკვე არსებულის 
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განვითარებისთვის ხელშეწყობა; 

• ადგილობრივი ტურიზმის განვითარება; 

• კერძო ბიზნესის როლის შესაბამისად აღქმა და მათთვის შესაბამისი და 

მოქნილი საშეღავათო პირობების შექმნა, მართალია არსებობს სხვადასხვა პროგრა-

მები, მათ შორის, პროგრამა „აწარმოე საქართველოში“, თუმცა მხარდაჭერის 

მსურველთა რაოდენობიდან გამომდინარე, საჭიროა მასშტაბურად და გამჭვირვა-

ლედ განახორციელოს სახელმწიფომ მსგავსი პროგრამები. 

• უნდა განხორციელდეს საინვესტიციო არეალის სრულფასოვანი ანალიზი, 

რადგან ბიზნესი ვერ იფუნქციონირებს მდგრადი ფინანსური რესურსის გარეშე. 

7) გაანალიზებული იქნა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის დადებული 

ასოცირების ხელშეკრულება და მოცემული დოკუმენტის საფუძველზე, საგადასახა-

დო პოლიტიკაში გატარებული რეფორმები. 

შესწავლილი იქნა დანიის, ლიეტუვას, ლატვიის, ესტონეთის, კვიპროსის, 

გერმანიის, ავსტრიისა და ესპანეთის საგადასახადო დაბეგვრის სფეროში არსებული 

კანონმდებლობა და განხორციელებული იქნა საქართველოს საგადასახადო 

კანონმდებლობასთან შედარებითი ანალიზი, რომლის საფუძველზე გამოიკვეთა, 

რომ საგადასახადო დაბეგვრის მაჩვენებლებით საქართველო გამოირჩევა, როგორც 

ერთ-ერთი დაბალი გადასახადების მქონე ქვეყანა, თუმცა მთლიანი შიდა 

პროდუქტისა და უმუშევრობის დონით გაცილებით დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს. 

შესაბამისად აუცილებლობას წარმოადგენს ჩვენს სასიკეთოდ გამოვიყენოთ 

ევროპის ქვეყნებთან შედარებით საქართველოში დაბალი საგადასახადო ტვირთის 

არსებობა, თუმცა უნდა აღინიშნოს დაბალი საგადასახადო ტვირთი არ არის 

ერთადერთი მასტიმულირებელი ფაქტორი საწარმოო სიმძლავრეების ლოკაციის 

არჩევისას, აღნიშნულისთვის აუცილებელია შესაბამისი ინფრასტრუქტურის, 

ტექნოლოგიებისა და განათლების დონის ჰარმონიზება ევროპულ სტანდარტებთან, 

რათა ევროკავშირთან დაახლოებასთან ერთად გრძელვადიან პერსპექტივაში 

საქართველო მიმზიდველი გახდეს ინვესტორებისათვის. 

უცხოური გამოცდილების შესწავლის საფუძველზე გამოვლინდა, რომ 

საშემოსავლო გადასახადის პროგრესული დაბეგვრის სისტემის შემოღება კარგი 

შესაძლებლობა იქნებოდა საშუალოშემოსავლიანი და მცირეშემოსავლიანი 

მოსახლეობის წახალისებისა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესები-
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სათვის. რაც ვფიქრობთ, გავლენას მოახდენს, როგორც ინკლუზიური ეკონომიკის 

განვითარებაზე, ასევე უმუშევრობისა და სიღარიბის მაჩვენებლების შემცირებაზე. 

8) შესწავლილი იქნა საქართველოს მთავრობის მიერ, გატარებული 

რეფორმები და მიღებული გადაწყვეტილებები ინკლუზიური ეკონომიკის 

ჩამოყალიბების მიზნით. გაანალიზდა ინკლუზიური ეკონომიკის ჩამოყალიბების 

დროს მიღებული გადაწყვეტილებების საერთაშორისო გამოცდილება. ანალიზის 

საფუძველზე დადგინდა, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული 

პროგრამების ძირითადი ნაწილი, წინააღმდეგობაში მოდის ინკლუზიური ზრდის 

კლასიკურ დეფინიციასთან. 

საარსებო შემწეობის მიმღები მოსახლეობის ზრდადი ტენდენციიდან 

გამომდინარე, მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, სოციალური დახმარების პროგრამები 

ემყარებოდეს კვლევებს და გათვალისწინებული იყოს შრომით მოტივაციასა თუ 

დემოტივაციაზე მოქმედი ფაქტორები. ამასთან აღსანიშნავია, რომ სოციალურ-

ეკონომიკური უთანასწორობის არსებობა მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს 

ადამიანისეული კაპიტალის მაჩვენებელზე, აღნიშნული უარყოფითად აისახება და 

ამცირებს ადამიანისეული თუ სოციალური კაპიტალის მაჩვენებლის საშუალო 

დონეს, ხოლო ეკონომიკური ზრდის მიღწევა არ გულისხმობს აღნიშნული 

პრობლემის გადაჭრას.  

9) ქართველ და უცხოელ მეცნიერ-ეკონომისტთა ნაშრომებისა და ჩატარებუ-

ლი კვლევების საფუძველზე, გამოიკვეთა რომ, საგადასახადო სისტემის ფუნქციო-

ნირების ეფექტიანობაზე მოქმედი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია 

საგადასახადო კულტურის დონე. გატარებული ღონისძიებების ფარგლებში, ბოლო 

პერიოდის მნიშვნელოვან მიღწევად შეიძლება შეფასებული იქნეს საერთაშორისო 

სავალუტო ფონდის მიერ გაცემული რეკომენდაცია, დეკლარირების კულტურის 

ამაღლების სტრუქტურული ერთეულის ჩამოყალიბების შესახებ. საბაზრო 

ეკონომიკისათვის დამახასიათებელი საგადასახადო კულტურის დონის 

ამაღლებისათვის მიზანშეწონილად მიგვაჩნია გატარებული იქნას შემდეგი 

ღონისძიებები: 

- საგადასახადი კანონმდებლობის გამარტივება; 

- საგადასახადო ორგანოებისა და გადასახადის გადამხდელების ურთიერ-

თობის ეფექტურობის ამაღლება; 
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- საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება საქართველოს, როგორც დაბალი 

გადასახადების მქონე ქვეყნის შედარებით სხვა განვითარებად და განვითარებულ 

ქვეყნებთან, უნდა ხდებოდეს სხვადასხვა ქვეყნების საგადასახადო სისტემასთან 

დაკავშირებით საზოგადოების ინფორმირება, რათა ნათელი გახდის ჩვენი ქვეყნის 

უპირატესობები, რაც ასევე საინტერესო იქნება უცხოელი ინვესტორებისათვის. 

- საგადასახადო კულტურის ცნობიერების ფორმირება უნდა დაიწყოს ჯერ 

კიდევ პიროვნების მიერ ზოგადი განათლების მიღების პროცესში, რათა საფუძ-

ვლიანად ჩამოუყალიბდეს პიროვნებას გადასახადებთან მიმართებაში სწორი 

შეხედულებები.  

ზემოაღნიშნული მიგნებების განხორციელების შემთხვევაში მიგვაჩნია 

„გადასახადის“ ცნება საზოგადოებისთვის აღქმული იქნება არა ტვირთად, არამედ 

მათივე კეთილდღეობისათვის გადახდილ საფასურად. 
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