ფოთის
თავისუფალი
ინდუსტრიული
ზონა
პრეზენტაცია

ფოთის
თიზ-ი
წარმოადგენს
პირველ
საგადასახადო
შეღავათების მქონე სივრცეს საქართველოში და კავკასიის
რეგიონში,
რომელიც
დინამიურად
ვითარდება
რეგიონალურ სავაჭრო და საწარმოო ცენტრად.
ფოთის
თიზ-ი
არის
ერთადერთი
თავისუფალი
ინდუსტრიული ზონა ქვეყანაში, რომელშიც საქართველოს
მთავრობა ფლობს ნომინალურ წილს.

ჩვენს შესახებ

ფოთის თიზ-ი სრულად ფუნქციონირებს 2010 წლიდან.
ფოთის თიზ-ი გამოირჩევა სტრატეგიული მდებარეობით
რეგიონში, რაც გამოიხატება ფოთის პორტთან სიახლოვით,
საერთშორისო სარკინიგზო და სახმელეთო მაგისტრალებზე
წვდომით და ამასთანავე აბრეშუმის გზის დამაკავშირებელ
დერეფანზე ხელსაყრელი მდებარეობით.

საგადასახადო შეღავათებით და საქართველოს ორმხრივი
თავისუფალი
ვაჭრობის
ხელშეკრულებებით,
თიზ-ის
საწარმოები წარმატებით ახორციელებენ სავაჭრო-სამეწარმეო
ბიზნესს, მათ შორის წარმოება/აწყობა, იმპორტის/რეექსპორტის/ექსპორტის პროცედურებს.
ჩვენ გთავაზობთ „ერთი ფანჯრის პრინციპით“ კომპანიის
სწრაფ რეგისტრაციას, ლიცენზიებს - ბიზნეს სექტორის
მიხედვით,
მომგებიან
საინვეტიციო
და
კომერციულ
შეთავაზებებს, ასევე თანამედროვე ინფრასტრუქტურას,
სწრაფ და მოქნილ სერვისს ბიზნესის განვითარებისთვის.

ფოთი - ტრასეკას დერეფნის

სატრანსპორტო გზაჯვარედინი

//ფ ო თ ი – ი ნ დ უ ს ტ რ ი უ ლ ი ,

ლოგისტიკური და
სავაჭრო ცენტრი
ქალაქი
ფოთი
გამოირჩევა
უნიკალური
გეოგრაფიული მდებარეობითა და განვითარებული
სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურით, სატრანზიტო
გზებით, საპორტო და სარკინიგზო ქსელით,
გასაღების
ბაზრებთან
სიახლოვით,
შრომითი
რესურსებით,
ინდუსტრიული
პოტენციალით,
ურბანული
და
რეკრეაციული
განვითარების
შესაძლებლობებით.
ფოთი წარმოადგენს საერთაშორისო ლოგისტიკური
ქსელის განუყოფელ ნაწილს, რომელიც აკავშირებს
ბიზნესს,
რეგიონის
და
მსოფლიოს
სამომხმარებელო ბაზრებთან.

© APM Terminals Poti

წელია, რაც ფოთის საზღვაო
უკვე
162
ნავსადგურმა პირველად უზრუნველყო ტვირთის
ნაკადის მიღება და გადამუშავება. დღესდღეობით
ის
ერთ-ერთ მნიშვნელოვან
როლს თამაშობს
მთელი
ქვეყნის
და
რეგიონის
ეკონომიკის
განვითარებაში.

ფოთი
უსაფრთხო და
ხელმისაწვდომი
საცხოვრებელი
პირობები
კოლხეთის
ეროვნული
პარკი,
"ქართულ
ამაზონად„
წოდებული,
არის
პირველი
ნაკრძალი საქართველოში, რომელიც შესულია
იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში

ახალი პორტის
პროექტი

არსებული
პორტის
ტერიტორია

სარკინიგზო ხაზის
პროექტი

არსებული სარკინიგზო ხაზი
(146მ) და სარკინიგზო
ტერმინალი
მთვარი შესასვლელი/საბაჟო
კონტროლის ზონა

ლოგისტიკური/სატრანსპორტ
ო

//ი ნ ფ რას ტ რუ ქტ უ რა

//ინფრასტრუქტურა
მთლიანი ტერიტორიის ფართობი

– 300 ჰა

მანძილი ფოთის პორტიდან – 2კმ
საავტომობილო და სარკინიზო საბაჟოგამშვები პუნქტები

საბაჟო კონტროლის ზონა
სარკინიგზო ტერმინალი
მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზები და
ელექტრო ქვესადგური
ვიდეო-სათვალთვალო სისტემა 24/7

კომუნალურ ინფრასტრუქტურაზე
(ელექტროენერგია, წყალი, ბუნებრივი აირი)

- 18%

ხელმისაწვდომობა
ელექტრო ენერგიის, წყლისა და
ბუნებრივი აირის ტარიფი 18%-ით
დაბალია საქართველოს სხვა
ტერიტორიასთან შედარებით

/ / გადასახადები

საგადასახადო
შეღავათები

ფოთის თიზ-სა და საქართველოს შორის
საქონლის მიწოდებისას
იმპორტი

0%

0-12%

დღგ

0%

18%

მოგება

0%

15%

მოგება

15%

15%

დივიდენდი

0%

5%

ქონება

0%

1%

სერვის კომპანიებისთვის

საშემოსავლო
საპენსიო

20%
2%

20%
2%

საქონლის მიწოდება
ფოთის თიზ-ში
საქართველოდან (ექსპორტის
სასაქონლო ოპერაცია)
საქონლის მიწოდება
ფოთის თიზ-ში
საზღვარგარეთიდან
(თავისუფალი ზონის
სასაქონლო ოპერაცია)
საქონლის მიწოდება
ფოთის თიზ-დან
საქართველოში (იმპორტის
სასაქონლო ოპერაცია)

საქონლის მიწოდება
ფოთის თიზ-დან
საზღვარგარეთ (ექსპორტის
სასაქონლო ოპერაცია)

4% - საქონლის ღირებულების
0% - დღგ

0%
0%

- იმპორტის გადასახადი
- დღგ

4% - საქონლის ღირებულების
0% - დღგ
მყიდველი კომპანია საქართველოში
იხდის იმპორტის გადასახადს (0-12%)
და დღგ (18%)
0% - ექსპორტის გადასახადი
0% - დღგ

//კომპანიის

რეგისტრაცია 1
სამუშაო დღეში
საქმიანობა

აპლიკაცია

გადახდა - რეგისტრაცია

არ მოითხოვება მინიმალური კაპიტალი და
ადგილობრივი პარტნიორი

საწარმოო

ლიცენზიები

წარმოება; აწყობა

სასაწყობე

სასაწყობე მეურნეობების
განვითარება ქვე-იჯარით
გაცემის მიზნით

საერთო სავაჭრო

პროდუქციის
ფართო სპექტრის
იმპორტი-ექსპორტი

საკონსულტაციო

სპეციალური სავაჭრო
ერთი სახეობის
პროდუქტის იმპორტექსპორტი

მომსახურეობა

//ს ა ი ჯ ა რ ო ო ბ ი ე ქ ტ ე ბ ი
მიწის ნაკვეთები

სხვადასხვა ზომის მიწის ნაკვეთების იჯარა მოკლე და
გრძელვადიანი პერიოდით

საწყობები

მზა A, და B კლასის სასაწყობე ფართები შენახვისა და
მსუბუქი სამრეწველო საქმიანობისთვის

იურიდიული მისამართი
საერთო სამუშაო სივრცე

// ს ე ქტ ორე ბი

ტექსტილი
ავეჯი
ფარმაცევტიკა
ლოგისტიკა (სასაწყობე მეურნეობა)
ელექტრო ტექნიკა და ელექტრონული
მოწყობილობების წარმოება

ინდუსტრიები ფოთის
თიზ-ში
ფარმაცევტული
პროდუქცია/სამედიცინო ინვენტარი
ინდუსტრიული დანადგარები

7%
7%
33%

9%

ქიმიური პროდუქცია

კვების პროდუქტები
სამშენებლო მასალები

9%

ტექსტილი
ეთილის სპირტი

9%
14%

12%

საბურავები და ავტომანქანის საწილები

კ
ო
მ
ე
რ
ც
ი
უ
ლ
ი
//
შეთავაზებები
ძალაშია 2021 წლის 1 ივნისამდე

აწარმოე
ფოთის თიზ-ში
ინდუსტრიული მიწები
მწარმოებლებისთვის
მიწის ნაკვეთები - 3000 კვ.მ დან
სამშენებლო ნებართვა მე-4 კლასამდე - 1 აშშ დოლარად
მორატორიუმის პერიოდი მიწის იჯარაზე - რეგისტრაციიდან 6 თვის
განმავლობაში
100 დან 200 კვტ-მდე ელექტრო ენერგიის ქსელთან მიერთების
ღირებულების თანადაფინანსება - 50%

წყლის ქსელთან მიერთების ღირებულების თანადაფინანსება - 50%
კომუნალურ-ინფრასტრუქტურული მოსაკრებელი - 6 თვე უფასოდ
რეგისტრაცია/ლიცენზია, იურიდიული მისამართი – 8000 აშშ
დოლარიდან
პერსონალური ასისტენტი

სავაჭრო
ბიზნესი

კ
ო
მ
ე
რ
ც
ი
უ
ლ
ი
//
შეთავაზებები
ინდუსტრიული მიწები
სავაჭრო საქმიანობისთვის

მიწის ნაკვეთები - 1000 კვ.მ დან
სამშენებლო ნებართვა მე-4 კლასამდე - 1 აშშ დოლარად
მორატორიუმის პერიოდი მიწის იჯარაზე - რეგისტრაციიდან 6 თვის
განმავლობაში
100 დან 200 კვტ-მდე ელექტრო ენერგიის ქსელთან მიერთების
ღირებულების თანადაფინანსება - 50%
წყლის ქსელთან მიერთების ღირებულების თანადაფინანსება - 50%
კომუნალურ-ინფრასტრუქტურული მოსაკრებელი - 6 თვე უფასოდ
რეგისტრაცია/ლიცენზია, იურიდიული მისამართი – 8000 აშშ
დოლარიდან
პერსონალური ასისტენტი

ძალაშია 2021 წლის 1 ივნისამდე

// კომერციული
შეთავაზებები
ძალაშია 2021 წლის 1 ივნისამდე

ქალი
მეწარმეებისთვის

კომპანიის რეგისტრაცია - 1 აშშ
დოლარად
მოქმედებს მხოლოდ ლიცენზიისა და
იურიდიული მისამართის საფასური

// კომერციული
შეთავაზებები

ძალაშია 2021 წლის 1 ივნისამდე

სავაჭრო
ბიზნესისთვის
დააფუძნე
კომპანია ფოთის
თიზ-ში
6500 აშშ
დოლარად

// კომერციული
შეთავაზებები
ძალაშია 2021 წლის 1 ივნისამდე

მიიღე საკომისიო
თითოეულ ინვესტორზე
7% - საწყობისა და მიწის ნაკვეთის
იჯარის ერთი წლის საფასურიდან

(გადახდა წარმოებს ერთჯერადად)

500 დან 2000 აშშ დოლარამდე
ლიცენზიისა და იურიდიული
მისამართისთვის
(გადახდა წარმოებს ერთჯერადად)

// საინვესტიციო
შეთავაზება

ვალდებულება:
ინვესტიციის მოცულობა
მილიონი აშშ დოლარიდან

-

5

ინვეტიციის
აუდიტორული
დასკვნის წარდგენა 18 თვეში
1 წლის იჯარა = 5 წელს
მიწის იჯარა - არაუმეტეს
ლიცენზიის საფასური
აშშ დოლარი

-

10 ჰა
5000

// თ ი ზ - ი ს პ როე ქტ ე ბი
შპს ბიჯიენ
ავტომანქანის ნაწილების სადისტრიბუციო
ცენტრი რეგიონში
შპს ველფარ ინტერნეიშენალი
ფარმაცევტული პროდუქტების რეგიონალური
სადისტრიბუციო ცენტრი
შპს კავლატექს ჯორჯია
ტექსტილის სორტირება/ვაჭრობა

შპს არომა ფრაგრანცეს
არომატიზატორების
წარმოება

2 0 11

2014-2015

2013
შპს კდა ქართული სპირტი
ეთილის სპირტის წარმოება და ვაჭრობა
შპს ინტერმეტალ ჯორჯია
მეტალო-კრამიტის სახურავების წარმოება
შპს სას პაიმანი
სასაწყობე ფართების იჯარით გაცემა
შპს იფო თაირი
საბურავების სადისტრიბუციო ცენტრი

შპს დავრ ინტერნეიშენალი
თხილის გადამუშავება
შპს ფარგინი
ტექსტილის წარმოება
შპს გლობალ თრეიდი
საყოფაცხოვრებო პროდუქტებით
ვაჭრობა

2019 -2020

2017 - 2018
შპს სერქემ ინდასთრიალ ლუბრიქანტს
ლუბრიკანტების წარმოება
შპს არიონი
პლასტმასის დანამატების დაფასოვება
შპს ჯ&თ ენჯინეერინგ
მიკრო ჩიპების წარმოება

/ / საკონტაქტო

ინფორმაცია
თბილისის სათაო ოფისი
დავით აღმაშენებლის გამზ. #138ა
მე-4 სართული
0102 თბილისი, საქართველო
ფოთის ოფისი
ჭავჭავაძის ქ.
4400, ფოთი, საქართველო

ტელ: +995322485485
info@potifreezone.ge
www.potifreezone.ge

