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რეესტრის ხელმისაწვდომობა

მეწარმეები და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები
რეგისტრირდებიან მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირების რეესტრში, რომელთა რეგისტრაციას 2010 წლის 1 იანვრიდან
საქართველოში ახორციელებს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო
სამართლის იურიდიული პირი –

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო.

რეგისტრაციის მიზნით დაინტერესებულ პირს,

მიუხედავად მისი მოქალაქოებრივი კუთვნილებისა,

აქვს უფლება მიმართოს საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურს,

იუსტიციის სახლს ან საჯარო რეესტრის
ავტორიზებულ პირებს, რომელთა საკონტაქტო
ინფორმაციის დეტალური ჩამონათვალის გაცნობა
შესაძლებელია სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე
_ https://napr.gov.ge/.

ბიზნესის რეგისტრაცია საქართველოში

http://www.napr.gov.ge/
https://napr.gov.ge/p/797


სამეწარმეო საქმიანობად მიიჩნევა მართლზომიერი და არაერთჯერადი საქმიანობა, 
რომელიც ხორციელდება მოგების მიზნით, დამოუკიდებლად და ორგანიზებულად. 

სამეწარმეო საქმიანობად არ ითვლება
ფიზიკური პირების სახელოვნებო, სამეცნიერო,
სამედიცინო, არქიტექტურული, საადვოკატო ან
სანოტარო, სააუდიტო, საკონსულტაციო (მათ
შორის, საგადასახადო კონსულტანტთა) და
კონკრეტული საქმიანობები რასაც კანონი
არეგულირებს. რეგისტრაცია სავალდებულოა,
თუ წარმოებაში მუდმივად დასაქმებულია
მფლობელის ოჯახის არაწევრი ხუთი პირი
მაინც.

სამეწარმეო საქმიანობა



მეწარმეთა და არასამეწარმეო  იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრირდება

ინდივიდუალური მეწარმე

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

კომანდიტური საზოგადოება

სააქციო საზოგადოება

სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

კოოპერატივი

უცხო ქვეყნის სამეწარმეო და არასამეწარმეო 
იურიდიული პირების ფილიალი

რელიგიური გაერთიანება (სსიპ)

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 
პირები



იურიდიული პირის რეგისტრაციისთვის საჭირო დოკუმენტები

• უძრავი ნივთის მესაკუთრის თანხმობა იურიდიულ მისამართად მისი
უძრავი ქონების გამოყენების შესახებ, ან ამ უძრავი ნივთით
სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

• სხვა დოკუმენტი საქმის გარემოებების გათვალისწინებით.

განცხადება

მონაწილე პირთა პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

სარეგისტრაციო განაცხადი (წესდება)

მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი

დამატებითი დოკუმენტაცია



დოკუმენტაციის დამოწმების წესი

text

რეგისტრაციის მიზნით წარმოდგენილი დოკუმენტაცია დამოწმებული უნდა იქნას
მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ფორმით:

• სანოტარო წესით
• მარეგისტრირებელი ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ
• ელექტრონული ხელმოწერით

უცხო ქვეყანაში შედგენილი დოკუმენტაცია, მათი შედგენის ადგილის მიხედვით,
მოითხოვს აპოსტილით დამოწმებას ან ლეგალიზაციას.

გამონაკლისი:
• სამოქალაქო, საოჯახო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი

დახმარებისა და სამართლებრივი ურთიერთობების შესახებ კონვენციის
ხელშემკვრელ სახელმწიფოებში შედგენილი დოკუმენტები

• საქართველოსა და სხვა სახელმწიფოს შორის დადებული საერთაშორისო
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ქვეყანაში შედგენილი დოკუმენტები

https://www.hcch.net/en/home
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/5017658?publication=0


უცხოელის მიერ საწარმოს დაფუძნება საქართველოში

text

უცხოელს ან უცხოურ კომპანიას საქართველოში შეუზღუდავად შეუძლია დაარსოს
საწარმო ან არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი.

რეგისტრაცია შესაძლებელია განხორციელდეს უშუალოდ უცხოელის მონაწილეობით ან
მისი სათანადოდ უფლებამოსილი (მინდობილი) პირის მიერ.

უცხოური იურიდიული პირის მიერ
საწარმოს ან არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის
დაფუძნებისთვის, წარმოდგენილი
დოკუმენტაციიდან უნდა დგინდებოდეს
უცხოური საწარმოს რეგისტრაციის ფაქტი,
აღნიშნული საწარმოს სახლით
გადაწყვეტილების მიმღები პირები და
მათი უფლებამოსილება.



412 
ავტორიზებული 
მომხმარებელი

ონლაინ რესურსები, ელექტრონული სერვისები (my.gov.ge)

სად შეიძლება ბიზნესის რეგისტრაცია

ბიზნესის რეგისტრაციის მიზნით განცხადების წარდგენა შესაძლებელია 
საქართველოს ყველა კუთხეში

იუსტიციის სახლებში

საზოგადოებრივ ცენტრებშისაზოგადოებრივ ცენტრებში

ნოტარიუსებთან

ბანკებში

ავტორიზებულ მომხმარებლებთან

https://napr.gov.ge/pol
https://www.my.gov.ge/ka-ge/services/6/service/200


რეგისტრაციის ვადები და საფასურები

text

ინდივიდუალური მეწარმის 
რეგისტრაცია:

1 სამუშაო დღე - 20 ლარი
განცხადების შეტანის დღეს - 50 ლარი

იურიდიული პირის რეგისტრაცია:

1 სამუშაო დღე - 100 ლარი
განცხადების შეტანის დღეს- 200 ლარი

ამონაწერის განახლება:

1 სამუშაო დღე - 15 ლარი
განცხადების შეტანის დღეს - 50 ლარი

ონლაინ სერვისი: 10  ლარი / 40 ლარი 
ვადის მიხედვით

საკონსულტაციო ბარათები, 
დოკუმენტის ნიმუშები: 
http://www.napr.gov.ge/

https://napr.gov.ge/c/40
https://napr.gov.ge/p/352


დამატებითი სერვისები

text

ინგლისურენოვანი ამონაწერი

საბანკო ანგარიშის გახსნა

დღგ-ის  ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია

https://www.my.gov.ge/ka-ge/services/6/service/200


რეორგანიზაცია

ა) გარდაქმნა (სამართლებრივი ფორმის 
ცვლილება); 

ბ) შერწყმა (გაერთიანება, მიერთება); 

გ) გაყოფა (დაყოფა, გამოყოფა)). 

გადახდისუუნარობის საქმის 
წარმოების რეგისტრაცია

ცვლილების რეგისტრაცია

ახალი სუბიექტის რეგისტრაცია

წილზე გირავნობის უფლების 
რეგისტრაცია

რეგისტრაციის გაუქმება:

ა) ლიკვიდაცია;

ბ) იძულებითი ლიკვიდაცია

გ) გაკოტრების რეგისტრაცია

რა შეიძლება დავარეგისტრიროთ სამეწარმეო რეესტრში?



My.Gov.Ge - Ability to Register a Company with E-Signature

ელექტრონული პორტალი www.my.gov.ge
უზრუნველყოფს გამარტივებული
ელექტრონული სერვისების მიწოდებას
ელექტრონული ხელმოწერის
გამოყენებით

ID ბარათის მესაკუთრეებს შესაძლებლობა
აქვთ ელექტრონულად მოაწერონ ხელი
ელეტრონულადვე ატვირთულ
დოკუმენტებს. ელქტრონული
ხელმოწერის განხორციელება უფასოა.

ასეთი ფორმით ხელმოწერილ
დოკუმენტებს კანონდებლობით
სათანადო წესით ხელმოწერილი
დოკუმენტების თანაბარი იურიდიული
ძალა აქვს

My.Gov.Ge - ელექტრონული ხელმოწერით რეგისტრაციის
შესაძლებლობა

My.Gov.Ge - ელექტრონული ხელმოწერით რეგისტრაციის
შესაძლებლობა

https://www.my.gov.ge/ka-ge/services/10


ელექტრონული სერვისები

ბიზნესის რეგისტრაციასთან დაკავშირებული ყველა მომსახურების მიღება შესაძლებელია 
ელექტრონულად - სახლიდან გაუსვლელად, პორტალის My.gov.ge მეშვეობით

https://www.my.gov.ge/ka-ge/services/6/service/200


სერვისი განკუთვნილია შეზღუდული
პასუხისგებლობის საზოგადოების პარტნიორთათვის

სერვისი მოიცავს:

• პარტნიორთა კრებების ელექტრონულად 
ჩატარებაზე შეთანხმება

• პარტნიორთა კრების მოწვევა ელექტრონულად

• პარტნიორთა კრების ჩატარება ელექტრონულად

• პარტნიორთა კრების ოქმის ფორმირება და 
ელექტრონული ხელმოწერა

პარტნიორთა კრებების ელექტრონულ სივრცეში მოწვევის და 
ჩატარების შესაძლებლობა



2016 წლი 2 სექტემბრიდან სააგენტოს სისტემაში შეიქმნა ახალი რეესტრი - ეკონომიკურ
საქმიანობათა რეესტრი, რომელიც უზრუნველყოფს სუბიექტების საქმიანობის განახლებადი
ინფორმაციის სისტემურ აღრიცხვას. რაც საქართველოსა და ევროკავშირის მოქალაქეებს,
ბიზნესსა და გადაწყვეტილების მიმღებთ მიაწვდის რელევანტურ ინფორმაციას და მისცემს
საშუალებას მის საფუძველზე მიიღონ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები.

ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრი საერთაშორისო სტანდარტით აღიარებულ ეროვნულ
კლასიფიკატორს ეფუძნება.

ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში ხორციელდება
საქმიანობათა სავალდებულო და ნებაყოფლობითი სახის
რეგისტრაცია. ყველა ის პირი, რომლის საქმიანობაც
საზოგადოებრივი მნიშვნელობის დაწესებულებებში
ესთეტიკური და კოსმეტიკური პროცედურების
განხორციელებასთან, ბიზნესოპერატორის საქმიანობასთან ან
საქართველოს ფარგლებს გარეთ შრომით მოწყობასა თუ
შრომით მოწყობაში დახმარებასთანაა დაკავშირებული,
ვალდებულია, ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში
დარეგისტრირდეს.

ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრი

https://napr.gov.ge/ecomonyjobsregistry


• პორტალზე My.Gov.Ge ეკონომიკურ
საქმიანობათა რეესტრის ყველა სერვისი
არის ხელმისაწვდომი.

• პორტალზევეა განთავსებული ეროვნული
კლასიფიკატორი და ინფორმაცია
რეგისტრაციასავალდებულო
ეკონომიკური საქმიანობების სახეებისა და
კოდების შესახებ

ეკონომიკური საქმიანობის ელექტრონული რეგისტრაცია

https://www.my.gov.ge/ka-ge/services/6/service/200



