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ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების 

(DCFTA) ჯგუფის მეორე შეხვედრის ოქმი 

 

 

შეხვედრის დღის წესრიგი: 

პრეზენტაცია თემაზე – ვაჭრობის ხელშეწყობის ღონისძიებები და საბაჟო სისტემის 

დაახლოება ევროკავშირის სტანდარტებთან. 

კითხვა –პასუხი | დისკუსია  (ჩართული იყვნენ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 

სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის (მათ შორის საბაჟო დეპარტამენტის),  

საქართველოს ექსპედიტორთა ასოციაციის და საერთაშორისო საავტომობილო 

გადამზიდავთა ასოციაციის (GIRCA) და სხვადასხვა კომპანიების წარმომადგენლები) 

ესწრებოდნენ: 

ზვიად ჭუმბურიძე,   „ევროკავშირი–საქართველოს ბიზნეს საბჭოს“ გენერალური მდივანი  

გიორგი თაბუაშვილი, ფინანსთა მინისტრის პირველი  მოადგილე, სსიპ შემოსავლების 

სამსახურის უფროსი 

ვლადიმერ ხუნდაძე, შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის უფროსი 

ბონდო ბოლქვაძე, ექსპერტი საბაჟო და ვაჭრობის ხელშეწყობის საკითხებში 

გია წიფურია,     საერთაშორისო საავტომობილო გადამზიდავთა ასოციაციის გენერალური 

მდივანი 

ზურაბ შენგელია,   საქართველოს ექსპედიტორთა ასოციაციის გენერალური მდივანი  

ზურაბ ჩეკურაშვილი,    სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელი 

განხილული საკითხები: 

ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) 

ჯგუფის მეორე სამუშაო შეხვედრა გახსნა გიორგი თაბუაშვილმა, ფინანსთა მინისტრის 

პირველი  მოადგილე, სსიპ შემოსავლების სამსახურის უფროსმა, რომელმაც მადლობა 

გადაუხადა ორგანიზატორებსა და ჯგუფის წევრებს მონაწილეობისთვის და ხაზი გაუსვა 

DCFTA-ს იმპლემენტაციის პროცესში მსგავსი ფორმატის სამუშაო ჯგუფის მნიშვნელობას. 

მონაწილეებს მიესალმა „ევროკავშირი–საქართველოს ბიზნეს საბჭოს“ გენერალური 

მდივანი, ზვიად ჭუმბურიძე, რომელმაც განაცხადა, რომ DCFTA სამუშაო ჯგუფის 

შეხვედრები 2016 წლის შემოდგომიდან რეგიონებშიც გაიმართება.  

მისასალმებელი გამოსვლების შემდეგ ექსპერტმა საბაჟო და ვაჭრობის ხელშეწყობის 

საკითხებში, ბონდო ბოლქვაძემ პრეზენტაცია გამართა თემაზე – „ვაჭრობის 

ხელშეწყობის ღონისძიებები და საქართველოს საბაჟო სისტემის დაახლოება 

ევროკავშირის სტანდარტებთან“. ექსპერტმა სიღრმისეულად ისაუბრა იმ ძირითად 



საჭიროებებზე, რომელიც საქართველოს საბაჟო სისტემასა და სავაჭრო სფეროს 

ევროკავშირის სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად სჭირდება.  

ბონდო ბოლქვაძე: 

მოხსენებით წარდგა ბონდო ბოლქვაძე ექსპერტი საბაჟო და ვაჭრობის ხელშეწყობის 

საკითხებში, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა ხუთ ძირითად საკითხზე.  

1. ავტორიზებული ეკონომიკური ოპერატორი, რომელიც წარმოადგენს 

უმნიშვნელოვანეს ევროპულ საბაჟო კონცეფციას, რომელიც კომპანიებს აძლევს 

საშუალებას გამჭვირვალედ წარმართონ თავიანთი საქმიანობა და მიიღონ საბაჟო 

შეღავათები. საუბარი იყო ასევე მსგავსი ტიპის პროგრამაზე რომელიც ცნობილია 

როგორც „ოქროს სია“ და საქართველოში მოქმედებს 2009 წლიდან. DCFTA-ს 

ფარგლებში საქართველო იღებს ვალდებულებას, რომ დანერგავს AEO -ს 

კონცეფციას. განისაზღვრა ის უპირატესობები რაც ავტორიზებული ეკონომიკური 

ოპერატორის კოცეფციას გააჩნია „ოქროს სია“-თან შედარებით.  

2. მეორე საკითხს წარმოადგენდა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან 

დაკავშირებული სასაზღვრო ღონისძიებები, რასთან დაკავშირებითაც 

განისაზღვრა ის აუცილებელი ქმედებები რაც აუცილებელია მის სრულყოფილი 

იმპლემენტაციისთვის როგორიცაა; თანამშრომლების გადამზადება, 

საკანონდმებლო ბაზის სრულყოფა და ა.შ. განისაზღვრა სამი ძირითადი ეტაპი 

პრაქტიკაში დასანერგად პირველი ინტელექტუალური საკუთრების დაცვის 

ღონისძიებების გავრცელება ყველა საბაჟო ოპერაციაზე, მეორე ეტაპი ეხება 

სასაზღვრო კონტროლის დაქვემდებარებული ინტელექტუალური საკუთრების 

ფორმების გამრავალფეროვნებას და მესამე დასკვნითი ეტაპი ეხება ე.წ. ex oficio-ს 

ამოქმედებას. 

3. ტრანზიტის საერთო პროცედურების კონვენცია რაც გულისხმობს ევროკავშირის 

ტერიტორიაზე ტრანზიტულად გადაადგილებული საქონლის ერთიან 

საინფორმაციო სისტემაში აღრიცხვას. წარდგენილი იყო ის სამუშაოები რაც უკვე 

ამ მიმართულებით განხორციელდა საბაჟო დეპარტამენტის მიერ და ასევე იმ 

პროცესების შესახებ რომელიც ამჟამად მიმდინარეობს. ამ კუთხით მოსალოდნელ 

დაბრკოლებად განისაზღვრა გადაზიდვების საგარანტიო უზრუნველყოფა, ამ 

მიმართულებით საჭიროა საქართველოში არსებული გადამზიდავი კომპანიების 

მომზადება ცვლილებებისთვის.  

4. მეოთხე საკითხი ეხებოდა რისკების ანალიზზე დაფუძნებული საბაჟო 

კონტროლის განხორციელება რასთან დაკავშირებითაც აღინიშნა რომ 

საქართველოს საბაჟოს აქვს დანერგილი ე.წ. „წითელი დერეფანი“ რომელიც ხელს 

უწყობს ინფორმაციის დამუშავებას და სარისკო ტრანზაქციების გამოვლენას, ეს 



წარმოადგენს განვითარებულ საინფორმაციო ტექნოლოგიურ სისტემას. 

რეკომენდაციის სახით აღინიშნა ინვესტირება ადამიანური რესურსების 

განვითარებაში.  

5. საბაჟო პროცედურებისა და ინფრასტრუქტურის მოდერნიზაცია წარმაოდგენს 

მეხუთე პუნქტს რომლის შესახებაც მოხსენება იქნა ბონდო ბოლქვაძის მიერ, და 

აღინიშნა რომ საქართველოს ამ მიმართულებით ძალიან თანამედროვეა. ასევე 

გამახვილდა ყურადღება იმ პროცესებზე რომელიც ამ ეტაპზე მიმდინარეობს, 

როგორიცაა საბაჟო აუდიტის დანერგვა და განვითარება. ასევე სამომავლოდ 

რეკომენდირებული იქნა საბაჟო ლაბორატორიის ამოქმედება, რომელიც 

საგრძნობლად გაამარტივებს საბაჟო პროცედურების წარმართვას. 

 

 

კითხვა– პასუხი: 

ირაკლი ბოლოთაშვილი, სატრანსპორტო კომპანია GLG : 

დიდი მადლობა მოწვევისთვის ძალიან საინტერესო იყო ეს წინადადებება, მე მაქვს  

კონკრეტული კითხვა: ევროპაში არსებობს ასეთი ჩამოყალიბებული პროცედურა, 

როდესაც სატრანსპორტო კოპმანიები რომლებიც დაკავებული არიან საბაჟო 

პროცედურებით კლიენტებისთვის იხდიან დღგ-ს მათ მაგივრად ხომ არ შეიძლება ან 

ხომ არ ფიქრობთ რომ საქართველოშიც დაინერგოს ესეთი სისტემა, როდესაც 

სატრანსპორტო კომპანიას მიმართავს იმპორტიორი და სატრანსპორტო კომპანიას 

ქონდეს ვალდებულება მის ნაცვლად გადაიხადოს დღგ? დადებითი პასუხის 

შემთხვევაში როგორ ფიქრობთ რამდენად მზად არიან ქართული სატრანსპორტო 

კომპანიები ამდენი იმპორტიორის დღგ გადაიხადონ?  

ბონდო ბოლქვაძე, ექსპერტი საბაჟო და ვაჭრობის ხელშეწყობის საკითხებში: 

საერთაშორისო პრაქტიკაში ეს  არის უფლება, როდესაც სატრანსპორტო კომპანია გარდა 

ლოჯისტიკური მომსახურებისა და საბაჟო პროცედურებისა იხდის იმპორტიორის დღგ-

ს, იგივეს გაკეთება შეიძლება საქართველოშიც იმიტომ რომ რამდენჯერაც მისაუბრია 

ჩემს ევროპელ კოლეგებთან, საქართველოში არსებობდა ტექნიკური შეზღუდვები 

მაგრამ ევროპაში ამბობენ –  „მთავარია ფული გადაიხადონ და ვინ გადაიხდის რა 

მნიშვნელობა აქვს“. 

ვლადიმერ ხუნდაძე, შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის უფროსი: 



თუ თქვენ გსურთ სერვისის სახით შესთავაზოთ თქვენ კლიენტს იმპორტის 

გადასახადის გადახდა, ასევე აქციზის და დღგ–ს, დღესაც შეგიძლიათ დანერგოთ 

მარტივად, ბანკის საშუალებით. თქვენ თუ გსურთ თქვენს კლიენტს სრული 

ლოჯისტიკური მომსახურება შესთავაზოთ ანუ განაბაჟოთ ტვირთი და ისე ჩააბაროთ, 

მაშინ დეკლარირებაზეც პასუხისმგებლობა უნდა აიღოთ ანუ საქონელზე რომელსაც 

დაადეკლარირებთ, ანუ სრულიად ორი სხვადასხვა პროცედურაა ერთი როდესაც 

სერვისის სახით შესთავაზებთ და ბანკის საშუალებით გადაიხდით კლიენტის დღგ–ს და 

მეორე როდესაც სრულად აიღებთ პასუხისმგებლობას დეკლარირების პროცესზე და 

ტვირთზე.   

ირაკლი ბოლოთაშვილი, სატრანსპორტო კომპანია GLG : 

თუ იგეგმება გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში სასაწყობო მეურნეობების გამართვა, 

ვინაიდან ხშირად გვიწევს სხვა ტერმინალებზე ტვირთის გადატანა და იქ დასაწყობება 

გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული?  

გიორგი თაბუაშვილი, ფინანსთა მინისტრის მოადგილე / შემოსავლების სამსახურის 

უფროსი: 

კერძო სექტორს აქვს ამის შესაძლებლობა, არსებობს კერძო საბაჟო საწყობები, და იქ 

სადაც კერძო სექტორი საქმიანობს იქ სახელმწიფომ მსგავსი ტიპის სერვისი შესთავაზოს 

არასწორად მიმაჩნია.  

ემზარ წულუკიძე - შპს Mari Metal: 

ჩვენი კომპანია ეწევა ფერადი ლითონის ჯართის ექსპორტს საქართველოდან  და 

ტრანსპორტირება ხდება კონტეინერებით მაგრამ ევროპის ქვეყნებში შესაძლებელი არის 

ავტოსატრანსპორტო საშუალებით გადაზიდვა. ამის საშუალებას საქართველოში არ 

გვაძლევს 2012 წლის 290 ბრძანება სადაც აღნიშნული არის რომ საქართველოს 

ტერიტორიაზე იმპორტი, ექსპორტი და ტრანზიტი ავტოსატრანსპორტო საშუალებით 

შეზღუდულია და  ნებადართულია მხოლოდ საბაჟო დეპარტამენტის თავჯდომარის 

ნებართვით. თუ არის შესაძლებელი ეს შეზღუდვა გაუქმდეს ?  

ვლადიმერ ხუნდაძე, შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის უფროსი: 

ნამდვილად ეგრეა, თქვენი კომპანიიდან ხშირად შემოსულა მოთხოვნა და დაყოვნების 

გარეშე მიგიღიათ ნებართვა, შესაბამისად მე არ მგონია რამე პრობლემა გქონოდათ ამ 

კუთხით, თუ არ ვცდები 3-4ჯერ მოგვმართეთ, და ერთი დღე არ ყოფილა გადაცდენა 

ნებართვის მიღებისთვის. შეიძლება ამ საკითხზე მსჯელობა, რატომღაც 

არგუმენტირებული პასუხი ვერ მივიღე რატომ იყო შეზღუდვა აღნიშნულ საკითხთან 



დაკავშირებით, ძირითადად სატრანსპორტო უსაფრთხოებასთან იყო დაკავშირებული. 

მე ვერ ვხედავ ვერნაირ პრობლემას თუ მანქანას ექნება მყარი ძირი და კედლები.   

ემზარ წულუკიძე - შპს Mari Metal: 

გეთანხმებით, მე ნამდვილად მივიღე თქვენგან ნებართვა ყველანაირი შეფერხების 

გარეშე და გადავზიდე ტვირთი ბულგარეთში, მაგრამ გადაზიდვა ევროპაში ხდება 

ჩვეულებრივი ნახევრად მისაბმელებით, არც ერთი კომპანია და მძღოლი არ წაიღებს 

ტვირთს თუ დარღვევით იქნება დატვირთული, ვინაიდან მრავალი სახის ჯარიმა 

არსებობს ამ შემთხვევაში, თუნდაც საგზაო პატრულისგან. დრო დღეს ძალიან ბევრ 

რამეს ნიშნავს ბიზნესში, რაც უფრო სწრაფად მოხდება გადაზიდვა რეალიზაცია მით 

უფრო ვითარდება ბიზნესი. მაგალითად ბულგარეთში კონტეინერი რომ ჩავიდეს 

პორტში ჭირდება 25 დღე და ავტომობილით დასჭირდება 4-5 დღე.  

ვლადიმერ ხუნდაძე, შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის უფროსი: 

თქვენ ინიცირება გააკეთეთ და განვიხილოთ ეს საკითხი. კომპეტენტურმა ორგანოებმა 

თუ დადეს დასკვნა მე ვერანაირ პრობლემას ვერ ვხედავ.  

გია წიფურია, საერთაშორისო საავტომობილო გადამზიდავთა ასოციაციის გენერალური 

მდივანი: 

თუ T1 ფორმა ამოქმედდა რამდენად იქნება ჩვენთან ევროპული კვოტები? თუ ჩვენი 

კვოტები იქნება ავტომატურად ასახული ევროგაერთიანების ბაზაში. გარანტიების 

ლიმიტი გადმოყვება თუ არა? 

 

ბონდო ბოლქვაძე, ექსპერტი საბაჟო და ვაჭრობის ხელშეწყობის საკითხებში: 

რაც შეეხება ავტორიზაციის კოდს, რომელიც ექვემდებარება ურთიერთაღიარებას, 

დასკვნითი ეტაპი ამ პროცესისა არის ურთიერთაღიარება ევროკავშირთან, რაც იმას 

ნიშნავს რომ საქართველოს მიერ ავტორიზებული ნებისმიერი კომპანია მათ შორის 

(გადამზიდავი და/ან იმპორტიორი), უნდა იქნას აღიარებული ევროკავშირის მიერ. 

მაგალითად ევროკავშირში თუ ავტორიზაციას მიანიჭებს იტალია ის ავტომატურად 

გერმანიაშიც ავტორიზებულია. რა თქმა უნდა ეს ავტომატურად არ მოხდება 

საქართველოს შემთხვევაში, ვინაიდან ჩვენ არ ვართ ევროკავშირის წევრები და 

იტალიაში ავტორიზებული ავტომატურად ვერ მიიღებს ავტორიზებას საქართველოში. 

ურთიერთაღიარების შეთანხმება არის დასკვნითი ეტაპი, რომელიც იმედია 

განხორციელდება, ეს ნიშნავს რომ საქართველოში ავტორიზებული, ევროკავშირშიც 

ავტორიზებულად ჩაითვლება  და პირიქით, ამას ჭირდება ურთიერთ აღიარების 



შეთანხმება, რომელიც ბუნებრივად არ მოხდება. ანუ რეფორმა შეიძლება 

განახორციელოს საქართველომ მაგრამ ეს არ არის ავტომატური აღიარება ამას ჭირდება 

ცალკე შეთანხმება, ამგვარი შეთანხმება ევროკავშირს მაგალითად აქვს, იაპონიასთან, 

ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და სხვა სავაჭრო პარტნიორებთან.  

ვლადიმერ ხუნდაძე, შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის უფროსი: 

საგარანტიო უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს შეთანხმების საფუძველზე, მნიშვნელოვანი 

აქტივობები არ შეინიშნება ამ მხრივ, ეს საკითხი ზოგადად ცოტა მტკივნეული იქნება 

ჩვენთვის, იმიტომ რომ ევროკავშირისთვის გასაგებია რატომაც შემოიღეს გარანტიების 

საკითხი, ჩვენ ცოტა სხვა მოცემულობაში ვართ, ჩვენი ქვეყანა ერთი საზღვრიდან მეორე 

საზღვრამდე 600 კილომეტრია და 7 საათში შეიძლება მისი დაფარვა,   არ ყოფილა ისეთი 

ფაქტი რომ საქართველოში ტვირთი შემოსულიყოს და არ გასულიყოს საქართველოს 

ტერიტორიიდან ტრანზიტულ ქვეყანაში, მაგრამ რა ვალდებულებაც ავიღეთ ის უნდა 

გავაკეთოთ. ძალიან ბევრი გადაწყვეტილება იქნბა საჭირო არა მარტო პროცედურული 

და საკანონმდებლო გადაწყვეტილება არამედ ტექნიკური.    

სოფიო ფანჯიკიძე, უფროსი პარტნიორი, Gvinadze & Partners LLC: 

დიდი მადლობა ბატონო ბონდო საინტერესო მოხსენებისთვის, კითხვა მაქვს ფინანსთა 

სამინისტროს წარმომადგენლებთიან. შევეხები ინტელექტუალური საკუთრების 

უფლებას კერძოდ ex officio. შარშან საქპატენტის მიერ იყო ორგანიზებული შეხვედრა, 

სადაც საბაჟოს წარმომადგენლებმა გამოხატეს მზაობა რომ საბაჟო გადავიდეს ex oficios-ს 

პრინციპზე, თუმცა ქმედითი ნაბიჯები არ შეიმჩნევა, ხომ ვერ მეტყვით რა ეტაპზეა ეს 

პროცესი? 

ვლადიმერ ხუნდაძე, შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის უფროსი: 

მოგახსენებთ, ზოგადად ინტელექტუალური საკუთრების საკითხი მართლაც რომ 

ინტელექტუალური და რთულია ვინაიდან ჩვენ ქვეყანაში კონტროლი ამ კუთხით არც 

თუ ისე დიდი ხანია დაწყებულია, თუმცა მოხსენებაშიც იყო აღნიშნული და მეც 

შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ ვისაც გაქვთ დარეგისტრირებული ამგვარი პროდუქტი 

გეცოდინებათ რომ ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ, ის რომ გადავიდეთ ex officio პრინციპზე. 

ეს მარტივი არ არის, ჩემი აზრით სწორად იყო აქცენტები დასმული მომხსენებლის მიერ, 

რომ ჯერ რამოდენიმე ნაბიჯი გვაქვს გადასადგმელი სანამ ex officio–მდე მივალთ, დღეს 

მაგალითად ჩვენ კონტროლს ვახორციელებთ არასრულყოფილად რეჟიმების მიხედვით, 

ასევე არ ხორციელდება ყველა ინტელექტუალურ საკუთრებაზე, მხოლოდ სამი თუ 

ოთხი გვაქვს კონტრაფაქციული საქონელი, ამიტომ ეს ეტაპებიც გასავლელი გვაქვს, 

თუმცა ისიც შემიძლია გითხრათ რომ ბატონ ბონდოს ეს ინფორმაცია არ ექნებოდა. ის 

რომ თქვენ უფლებისმფლობელები კონკრეტულად აცნობებთ ხოლმე რაღაც 



ინფორმაციას, რომ ვიღაცა თქვენს უფლებას არღვევდეს საბაჟოს არამგონია არ მოეხდინა 

ასეთ ფაქტებზე რეაგირება, თუმცაღა ჩვენ გვაქვს გარკვეულ კრიტერიუმებზე 

დაფუძნებული რისკის პროფილები შექმნილი და იმ საქონელზე რომელიც 

რეგისტრირებულია სასაზღვრო ღონისძიებებზე, მიუხედავად რომ არ მოგიმართავთ 

ჩვენ კონტროლს მაინც ვახორციელებთ, ანუ ჩვენ რაღაც გარკვეული ძვრები გვაქვს ამ 

მიმართულებით. რაღაც ეტაპები გასავლელია ეს არ არის ადვილი პროცედურა, პირველ 

რიგში ოფიცრები არიან მოსამზადებლები, ძალიან ბევრი სხვადასხვა პროდუქტი 

რეგისტრირდება ინტელექტუალური საკუთრების კუთხით. აგვისტოში უნდა 

გაიმართოს სემინარი ინტელექტუალური საკუთრების მიმართულებით ბათუმში, იქაც 

შეგვიძლია მოვისმინოთ ექსპერტების აზრი.  

რომან ბადალიანი, კომპანია UBG-ის დირექტორი:  

მე ვყიდულობ საქონელს, რომელიც უნდა შემოიტანოს ჩემმა პარტნიორმა 

საქართველოში და მე უნდა მოვახდინო რეექსპორტი, საბაჟოზე მითხრეს რომ 

ტერმინალზე უნდა შევიდეს საქონელი, მე როგორ შემიძლია რომ პირდაპირ ექსპორტზე 

გავუშვა?  

ვლადიმერ ხუნდაძე, შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის უფროსი: 

არ არის აუცილებელი შევიდეს ტერმინალში, რეექსპორტი შესაძლებელია გაკეთდეს 

როგორც ტერმინალიდან ასევე გაფორმების ეკონომიკური ზონიდან, ასევე შეიძლება 

გაკეთდეს საბაჟო გამშვები პუნქტიდან, ანუ თქვენ თუ გექნებათ ყველანაირი 

დოკუმენტაცია მზად, შეგეძლებათ ნებისმიერი სასაზღვრო გამშვები პუნქტიდან 

გააკეთოთ რეექსპორტი.  

ზვიად ჭუმბურიძე, „ევროკავშირი–საქართველოს ბიზნეს საბჭოს“ გენერალური 

მდივანი: 

ბატონო ვლადიმერ შეკითხვა მაქვს, არის შემთხვევები როდესაც აფხაზეთისთვის 

განკუთვნილი რაიმე ტვირთი მოდის საბაჟოზე და თუ არის ასეთი შემთხვევა რა 

პროცედურებია და რა რეგულაციები? - კარგია თუ ასეთი შემთხვევა იქნება, 

საქართველოს ერთიანობის მიზნით კარგი იქნება ჩვენთან გატარდეს ტვირთი, 

რამოდენიმე წლის წინ მე გახლდით უნგრეთში საქართველოს ელჩი და ამავდროულად 

ვფარავდით ხორვატიას და მონტენეგროს იქ იყო ერთი ესეთი შემთხვევა, საკმაოდ 

გართულდა მაგრამ მერე როგორც იქნა დავარეგულირეთ, ქოლგები და საზაფხულო 

ინვენტარი იყო გამოგზავნილი აფხაზეთისთვის, შემდეგ ხორვატებმა არაერთხელ 

მოგვმართეს, ჩვენ კანონი არ დაგვირღვევიაო, ოფიციალურად საზღვრიდან შეგვაქვსო, 

სარფის საბაჟოდან.  



 

 

ვლადიმერ ხუნდაძე, შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის უფროსი: 

ასეთი შემთხვევები არ ყოფილა თუმცა ამ პროცესს არეგულირებს ოკუპირებული 

ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონი სადაც მითითებულია, რომ აფხაზეთში 

ზუგდიდიდან არის შესაძლებელი შესვლა თუმცა კონკრეტულად თუ რაღაც ტვირთია 

საქართველოზე გასატარებელი რომელიც აფხაზეთში უნდა ჩავიდეს მთავრობის 

დადგენილება არსებობს რომლის მიხედვითაც კონკრეტული სამინისტროსთვის, 

მაგალითად ენგურჰესისთვის არის საჭირო რაიმე საქართველოს ენერგეტიკის 

სამინისტროს მეშვეობით მოხდება.        

ირაკლი ნადარეიშვილი - კომპანია აგროტეკის დირექტორი: 

ჩემი შეკითხვა არ შეეხება საბაჟო პროცედურებს, მაგრამ წარმოადგენს  DCFTA-ს საკითხს 

და ასევე საზოგადოებრივ ინტერესის სფეროს, ასევე ფინანსთა სამინისტროს 

ინტერესშიც შედის ეს საკითხი ამიტომ მინდა ბატონ გიორგის დავუსვა ეს შეკითხვა. 

როგორც იცით საქართველოს ვალდებულება აქვს აღებული DCFTA- ს ფარგლებში 

დანერგოს 103 დირექტივა 2009 წლის რომელიც შეეხება ავტომფლობელთა 

სავალდებულო პასუხისმგებლობის დაზღვევას (მესამე პირზე), ეს არის ის დაზღვევა 

რომელიც 2000 წლების დასაწყისში საქართველოში არსებობდა, თუმცა 

ტექდათვალიერება გაუქმდა, ვალდებულება გვაქვს, არ არის კონკრეტული ვადები 

განსაზღვრული, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ ეს არ არის მხოლოდ 

ვალდებულების ნაწილი, არამედ ვფიქრობ რომ ქვეყნისთვის ერთ ერთი საჭირო 

ინსტრუმენტი, სოციალური და სხვა მიმართულების დასაკმაყოფილებლად, 

მაინტერესებს რა ეტაპზე და მიმდინარეობს თუ არა საერთოდ ამ საკითხზე მუშაობა და 

შესაბამის ინდუსტრიებთან თუ ხდება კოორდინაცია?  

გიორგი თაბუაშვილი, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, შემოსავლების 

სამსახურის უფროსი: 

ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს, ძირითადად ჩართული არის და მუშაობს დაზღვევის 

სფეროს ზედამხედველობის  სამსახური. რამდენადაც ვიცი გარკვეული სამუშაოები 

ჩატარებულია, და გამომდინარე იქიდან რომ ეს არ არის მარტივი თემა ვინაიდან სხვა 

დანარჩენმა ქვეყნებმა უნდა აღიარონ ჩვენი ქვეყნის სადაზღვეო სისტემის გამართულება, 

ფინანსური სტაბილურობა და ასე შემდეგ. ბევრი კრიტერიუმია დასაკმაყოფილებელი 

რის შედეგადაც შეგვიძლია სრულფასოვნად ჩავერთოთ ამ სისტემაში და ქვეყანაშიც 

სავალდებულო გავხადოთ როგორც საქართველოს მოქალაქეებისთვის ასევე 



უცხოელებისთვის დაზღვევის სისტემის ფუნქციონირება. მუშაობა დაწყებულია და 

ეტაპობრივად ხდება სამუშაოები ამ სისტემის დანერგვისთვის. რამდენადაც ვიცი ვადა 

2018 წელია.  

ნიკოლოზ ხუნძაკიშვილი - კომპანია „ნატახტარის“ კორპორატიული დირექტორი: 

მე მინდა შევეხო საგადასახადო კოდექსში ცვლილებების შეტანას რომელიც 13 მაისს  

განხორციელდა, ეს იყო პრემიერ მინისტრის მიერ დაანონსებული ე. წ. ესტონური 

მოდელის და სხვა შეღავათების შემოტანა. ესტონური მოდელი გაუნაწილებელ 

მოგებაზე 1 იანვრიდან ამოქმედდება, თუმცა 171 მუხლში შევიდა დეკლარაციის 

წარდგენიდან დღგ-ს გადახდის 25 დღიანი ვადა მიეცა ბიზნესს, ძირითადი 

საშუალებების განბაჟებასთან დაკავშირებით, თუმცა იქვე აღინიშნა რომ ნუსხას 

განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა, 1 ივლისიდან არის ეს ძალაში თუმცა ნუსხა ჯერ 

კიდე არ გვაქვს. ამან უხერხულობა შეგვიქმნა ძალიან ბევრ კომპანიას, კონკრეტულად ის 

რომ ჩვენი მოლოდინი იყო პირველი ივლისი, იმიტომ რომ თავიდან როდესაც 

პრემიერმა განაცხადა თავისი საგადასახადო ლიბერალიზაციის კუთხით ნაბიჯები, და 

ფიგურირებდა რიცხვი 1 ივლისი ჩვენ გავაკეთეთ გათვლა რომ ეს 1 ივლისამდე 

მოგვარდებოდა, ამას ამაგრებდა ის გარემოება რომ კანონში არ ჩაიწერა ვადა, როდესაც 

კანონში არ იწერება ვადა ეს არის გონივრული ვადა, თითქმის ორი თვე გავიდა და ეს 

ნუსხა კიდევ არ არის, ბოლო ინფორმაცია რაც გვაქვს მალეიქნება.  

გიორგი თაბუაშვილი, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, შემოსავლების 

სამსახურის უფროსი: 

აღნიშნულ მუშაობა დაწყებული გვქონდა მანამდეც, არ არის იოლი თემა. ჩვენ გავიარეთ 

კონსულტაცია ძალიან ბევრ უწყებასთან, და მივიღეთ სია რომ არაფერი არ უნდა 

დაბეგრილიყო და ყველაფერი უნდა გათავისუფლებულიყო.  გარკვეული დრო წაიღო 

კონსულტაციებმა და შეჯამებამ. მთავარი აზრი იყო ის რომ ჩვენ გვინდოდა შეღავათი 

მიგვეცა მართლაც რომ ძირითადი საშუალებებისთვის და არა ამ ტერმინის უკან მდგარი 

ნებისმიერი პროდუქტისთვის. პრაქტიკულად შეჯერებული გვაქვს სია და ახლა 

მთავრობასთან მიმდინარეობს ბოლო მონახაზის შეთანხმება, რომ მთავრობამ 

განიხილოს და დაამტკიცოს ეს ჩამონათვალი.  


