
საგადასახადო და საბაჟო
სისტემა

შემოსავლების
სამსახური



sშემოსავლების 
სამსახური

სფს 
სასაზღვრო 
კონტროლი

სააბაჟო 
ადმინისტრაცია

საგადასახადო 
ადმინისტრაცია

საპასპორტო 
კონტროლი

2006

2007

2008



sგადასახადები და 
განაკვეთები 

საშემოსავლო გადასახადი

დამატებული ღირებულების 
გადასახადი

მოგების გადასახადი

ქონების გადასახადი

იმპორტის გადასახადი

აქციზის გადასახადი

20%

18%

0/15%

1%

0%, 5%, 12%

განსხვავებულ
ი %



sსაერთაშორისო 
დაბეგვრა

ორმაგი დაბეგვრის შესახებ 
ხელშეკრულება მსოფლიოს 

56 ქვეყანასთან



sდაბეგვრის
სპეციალური რეჟიმები

მიკრო ბიზნესის 
სტატუსი

მცირე ბიზნესის 
სტატუსი

ფიქსირებული 
გადასახადის 

გადამხდელის 
სტატუსი

მაღალმთიანი 
დასახლების 

სტატუსი



sდაბეგვრის 
სპეციალური რეჟიმები

სპეციალური
სავაჭრო
კომპანია

საერთაშორისო 
კომპანია



sსაგადასახადო
რეფორმები

განაწილებული 
მოგების 

გადასახადი

Special Tax 

Regime for 

SMEs

დღგ-ის 
ავტომატური 

დაბრუნება

ერთიანი 
სახაზინო 

კოდი



s

სერვისზე 
ორიენტირებული 

მიდგომა

Business 
Environment

გადამხდელის ელექტრონული  რეგისტრაცია

განცხადებები (ნებართვები, 
სერტიფიკატები)

ინტეგრირებული  
ტარიფი

ინტერნეტ
-გადახდები

SMS & E-mail

დაჩქარებული  
მომსახურება

საგადასახადო  
კოდექსის  ვიდეო-
განმარტებები

ელექტრონული  დეკლარირება

დღგ-ის  
ელექტრონული  ანგარიშ-ფაქტურა

ელექტრონული  ინკასო

საჩივრები

გაფორმების  
ეკონომიკური  
ზონები

ხშირად  
დასმული
შეკითხვები

შეტყობინებები

Tax Free

საფოსტო  გზავნილების  
დეკლარირება

ელექტრონული  იპოთეკა/
გირავნობა

ბიზნეს-რუკა

GPRS სალარო აპარატის 
რეგისტრაცია

http://www.rs.ge/
http://www.rs.ge/


იმპორტი/ექსპორტი

• 1 503 −12% ad valorem 

• 229 − 5% ad valorem

• 466 – specific

• 8 410 - 0%

14.19%
2.16%

4.21%

79.42%

ჯამში10 608

12%

5%

specific

0%

იმპორტის ტარიფი

ექსპორტი სრულად განთავისუფლებულია საბაჟო
გადასახადისა და ტარიფებისგან



China - FTA

EFTA -FTA

Turkey - FTA

CIS - FTA

EU - DCFTA

US, Canada, Japan - GSP

India – Ongoing Consultations on 
FTA

Israel – Signed Memorandum 
on FTA

მარტივი და მომსახურებაზე 
ოირენტირებული საბაჟო 
პოლიტიკა და ადმინისტრირება 

არავითარი რაოდენობრივი 
შეზღუდვები და სატარიფო 
ბარიერები 

80% საქონლის 

თავისუფალია იმპორტის 

გადასახადისგან 

თავისუფალი ვაჭრობა
Revenue 

Service



საქონლის გაფორმება

გაფორმები სახვადასხვა 
საშუალებები

საქონლის შემოწმება და ექპერტიზა

უფასო პარკირება

ნებართვები და სერტიფიკატები
საბანკო 
სერვისები

გაფორმების ეკონომიკური ზონა- გეზი



საბაჟო გადასახდელების კალკულატორი

გადასახდელების კალკულატორი

Search by name tomato

Exchange rate of national currency 
used for the purpose of calculating 
customs duties and taxes is 
established officially by the national 
bank of Georgia

07129030000 _ პომიდორი

განაკვეთი
იმპორტის გადასახადი :0%

დღგ : 18%

countries exempt from import duties


