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ბიზნესი და მეწარმეობა 

თანამედროვე საზოგადოებაში ნებისმიერი ადამიანი ამა თუ იმ ფორმით 

დაკავშირებულია ბიზნესთან. ზოგი თავად ქმნის ბიზნესს, ზოგი კი მოიხმარს მათ 

მიერ წარმოებულ პროდუქციას. ბიზნესი ეს არის კანონიერი გზით მოგების 

მიღების მიზნით განხორციელებული სამეწარმეო საქმიანობა, ხოლო 

ბიზნესმენი ინგლისური წარმოშობის სიტყვაა და პირდაპირი გაგებით `საქმიან 

ადამიანს  ნიშნავს. 

ყოველგვარი საქმიანობა არ შეიძლება ჩაითვალოს ბიზნესად. მაგალითად, 

ნებისმიერი მუშაობა არის საქმიანობა, მაგრამ მუშაობა ანუ პროდუქტის შექმნა 

ჯერ კიდევ არ არის ბიზნესი. საქმიანობა წარმოადგენს ბიზნესს მხოლოდ მაშინ, 

როდესაც ის მიზნად ისახავს მოგების, შემოსავლის მიღებას. წარმოება ხდება 

ბიზნესი, როდესაც მწარმოებელი არა უბრალოდ უშვებს პროდუქციას, არამედ 

შედის ეკონომიკურ ურთიერთობებში მყიდველთან (მომხმარებელთან) 

წარმოებული საქონლის ხელსაყრელად გაყიდვის, რეალიზაციის, გაცვლის 

მიზნით. მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება ყოველთვის არ არის ბიზნესი. 

ბიზნესი ეს არის ინდივიდების ორგანიზებული მცდელობა, 

უზრუნველყოსსაზოგადოება  საქონლითა და  მომსახურებით  წარმოება ხდება  

ბიზნესი, როდესაც  მწარმოებელი შედის ეკონომიკურ ურთიერთობებში მყიდველთან 

წარმოებული საქონლის ხელსაყრელად რეალიზაციის მიზნით. 10 მაგალითად, შინ 

საჭმლის დამზადება ან ტანსაცმლის შეკერვა პირად მოთხოვნილებათა 

დასაკმაყოფილებლად, არ არის ბიზნესი. თუ საჭმელი დამზადდა ან ტანსაცმელი 

შეიკერა გასაყიდად, ის შეიძლება ჩაითვალოს ბიზნესად. 

ბიზნესის განსაკუთრებული შემთხვევაა მეწარმეობა (სამეწარმეო 

საქმიანობა). იგი უშუალო კავშირშია ადამიანის - მეწარმის პიროვნებასთან, 

რომელიც ახორციელებს ბიზნესს მოგების მიღების მიზნით საკუთარი სახსრებისა 

და პირადი რისკის საფუძველზე. მეწარმეობა საქმიანობაა, რომლის დროსაც 

ხდება ცოდნისა და უნარების გამოყენება საქონლისა და მომსახურების 



შესაქმნელად, ხოლო ადამიანი, რომელიც ამას ახერხებს რაციონალური ანალიზის 

საფუძველზე, სამეწარმეო უნარით დაჯილდოებული ადამიანია. ადამიანს, რომელიც 

ახალ პროდუქციას ქმნის ან საწარმოს მართვის უკეთესი გზის ძიების რისკს ეწევა, 

მეწარმე ეწოდება. მეწარმეები არიან როგორც დიდ, ისე მცირე კომპანიებში და 

მომხმარებლებს, საქონლისა და მომსახურების ფართო ასორტიმენტიდან არჩევანის 

გაკეთების საშუალებას აძლევენ. სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტთა სამართლებრივ 

ფორმებს ისევე, როგორც მეწარმეობა საქმიანობაა, რომლის დროსაც ხდება ცოდნისა და 

უნარების გამოყენება საქონლისა და მომსახურების შესაქმნელად მეწარმე ეწოდება 

ადამიანს, რომელიც ახალ პროდუქციას ქმნის ან საწარმოს მართვის უკეთესი გზის 

ძიების რისკს ეწევა  მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში, საქართველოში კანონმდებლობით 

რეგულირდება და მას „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი არეგულირებს. 

აღნიშნული კანონის თანახმად: `სამეწარმეო საქმიანობად მიიჩნევა მართლზომიერი და 

არაერთჯერადი საქმიანობა, რომელიც ხორციელდება მოგების მიღების მიზნით, 

დამოუკიდებლად და ორგანიზებულად.~ განმარტებიდან გამომდინარე, უნდა 

განვიხილოთ სამეწარმეო საქმიანობის განმსაზღვრელი შემდეგი ძირითადი ნიშნები: 

მართლზომიერება. აღნიშნულ ნიშანში იგულისხმება, რომ სამეწარმეო საქმიანობა არ 

უნდა ეწინააღმდეგებოდეს სამართლის მოქმედ ნორმებს, ზნეობის საყოველთაოდ 

აღიარებულ პრინციპებს და საჯარო წესრიგს; არაერთჯერადობა. სამეწარმეო საქმიანობა 

უნდა ხორციელდებოდეს სისტემატურად და პროფესიონალურად. მრავალჯერადობას 

განსაზღვრავს არა მხოლოდ მოქმედებათა რაოდენობა, არამედ აგრეთვე ამ მოქმედებათა 

უმთავრესი მიზანი _ მოგების მიღება; ორგანიზებულობა. ორგანიზებულობა ნიშნავს, 

რომ მეწარმე უნდა `მოერგოს~ კანონით გათვალისწინებულ ერთ-ერთ ორგანიზაციულ - 

სამართლებრივ ფორმას (ბიზნესის ორგანიზაციულ - სამართლებრივ ფორმებს 

განვიხილავთ მომდევნო თავში), ჰქონდეს კანონმდებლობით დადგენილი მართვის 

ორგანოები და, რაც მთავარია, იყოს რეგისტრირებული სამეწარმეო რეესტრში; 

დამოუკიდებლობა. სამეწარმეო საქმიანობა, როგორც დამოუკიდებელი საქმიანობა, სხვა 

არაფერია, თუ არა კანონიერ, მეწარმეთა ნებაზე დამყარებულ მოქმედებათა 

ერთობლიობა. მასში იგულისხმება სამართლებრივი დამოუკიდებლობა, რომელიც, 

თავის მხრივ, მოიცავს ქონებრივ დამოუკიდებლობას (რაც განცალკევებული ქონების 

არსებობას ნიშნავს) და 

ორგანიზაციულ დამოუკიდებლობას (რაც მეწარმის მიერ ორგანიზაციულ- 

სამართლებრივი ფორმისა და საქმიანობის სახის თავისუფლად არჩევას 

გულისხმობს); 

სწრაფვა მოგების მიღების მიზნისაკენ. საბაზრო ეკონომიკის პირობებში 

სამეწარმეო საქმიანობის მიზანს წარმოადგენს არა იმდენად საქონლის 

(მომსახურების) რეალური წარმოება, რამდენადაც ამ საქმიანობით 



მოგების მიღება. მაგრამ მოგების მიღება მეწარმის საბოლოო მიზანი არ არის. 

მისი საქმიანობის მთავარი მისია ამა თუ იმ გეოგრაფიული საზღვრების 

მქონე ბაზარზე საზოგადოებრივ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებაა მხოლოდ. 

 

მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილებით შეიძლება მართლზომიერი მოგების სამეწარმეო 

საქმიანობად მიიჩნევა მართლზომიერი და არაერთჯერადი საქმიანობა, რომელიც 

ხორციელდება მოგების მიზნით, დამოუკიდებლად  საბაზრო ეკონომიკა არის 

თავისუფალი ეკონომიკა, რომელის ერთ-ერთი პრინციპია თავისუფალი 

მეწარმოება.მიღება. სწორედ ამაში მდგომარეობს სამეწარმეო საქმიანობის 

თავისებურება. შეიძლება ითქვას, რომ სამეწარმეო საქმიანობის წარმატება 

იგივეა, რაც ბაზარზე არსებულ მეტოქეობაში წარმატება. 

მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებულია სამეწარმეო საქმიანობის 

მიზანი _ საზოგადოებრივ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება და მის 

საფუძველზე მოგების სისტემატიური და პროფესიონალური მიღება. ამის 

გათვალისწინებით, ეკონომიკის ნებისმიერ სფეროში წარმოებული 

მართლზომიერი საქმიანობა, მიმართული მოგების მიღებისაკენ, არის 

სამეწარმეო საქმიანობა 

 

შრომითი ურთიერთობები 

ზოგადი  ინფორმაცია  შრომით  სამართალზე და მის სუბიექტებზე 

 

შრომითი სამართალი არის კერძო სამართლის სპეციალური დარგი, რომლის 

რეგულირების საგანია დამსაქმებლისა და დასაქმებულს შორის არსებული 

ურთიერთობები. ეს ურთიერთობები წარმოიშობა, დამსაქმებლის მხრიდან სამუშაოს 

შესრულებასა და დამსაქმებლის მიერ სამუშაოს ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. 

აღნიშნული ურთიერთობები რეგულირდება საქართველოს კონსტიტუციით, 

საერთაშორისო შეთანხმებებით, სამოქალაქო კოდექსით, შრომითი კოდექსით და სხვა 

ნორმატიული აქტებით. 



შრომითი კოდექსი მოქმედებს, თუ კონკრეტული ურთიერთობა არ რეგულირდება სხვა 

სპეციალური კანონით ან საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით, ასევე თუ 

იგი არ ეწინააღმდეგება კონსტიტუციურ რეგულაციებს. 

შრომის კოდექსი უპირატესი ძალით სარგებლობს, სამოქალაქო კოდექსის მიმართ, 

რომელიც მოქმედებს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა შრომით ურთიერთობასთან 

დაკავშირებული საკითხი არ რეგულირდება შრომის კოდექსით ან სხვა სპეციალური 

კანონით. 

რაც შეეხება შრომითი ურთიერთობის სუბიექტებს, ესენი არიან: 

დამსაქმებელი: ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ანდა პირთა გაერთიანება, 

რომლისთვისაც შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე სრულდება გარკვეული 

სამუშაო. 

დასაქმებული: ფიზიკური პირი, რომელიც შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე, 

დამსაქმებლისათვის ასრულებს გარკვეულ სამუშაოს. 

 

შრომითი ურთიერთობის წარმოშობა 

 

შრომითი ურთიერთობის წარმოშობა დაკავშირებულია შრომითი ხელშეკრულების 

დადებასთან. შრომითი ხელშეკრულების დადება წარმოშობს დასაქმებულისა და 

დამსაქმებლის შრომით-სამართლებრივ უფლება-მოვალეობებს ერთმანეთის მიმართ, იმ 

შრომის ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელზეც ისინი შეთანხმდებიან. 

ამდენად, შრომითი ხელშეკრულება დადებულად ითვლება, როდესაც მხარეები 

შეთანხმდებიან შრომითი ხელშეკრულების არსებით პირობებზე, კანონით დადგენილი 

ფორმით. ფორმის განსაზღვრა მჭიდროდ არის დაკავშირებული შრომის 

ხელშეკრულების ვადასთან, ამიტომაც მისი განსაზღვრაც უმნიშვნელოვანესია. 

შრომითი ხელშეკრულების ფორმა შეიძლება იყოს, როგორც ზეპირი, ისე წერილობითი. 

შრომითი ხელშეკრულების ვადა, შეიძლება იყოს, როგორც განსაზღვრული, ისე 

განუსაზღვრელი. 

შრომითი ხელშეკრულება აუცილებლად წერილობითი ფორმით უნდა გაფორმდეს, თუ 

შრომითი ურთიერთობა გრძელდება 3 თვეზე მეტ ხანს. 

შრომითი ხელშეკრულება განსაზღვრული ვადით შეიძლება დაიდოს მხოლოდ მაშინ, 

როცა იგი იდება 1 წლით ან მეტი ვადით ან სახეზეა რომელიმე შემდეგი გარემოება: 

ა) შესასრულებელია კონკრეტული მოცულობის სამუშაო; 

ბ) შესასრულებელია სეზონური სამუშაო; 



გ) სამუშაოს მოცულობა დროებით იზრდება; 

დ) ხდება შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საფუძვლით სამუშაოზე დროებით 

არმყოფი დასაქმებულის ჩანაცვლება; 

ე) არსებობს სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს ხელშეკრულების 

განსაზღვრული ვადით დადებას. 

შრომითი ხელშეკრულება განუსაზღვრელი/უვადო არის, როდესაც ამაზე 

შეთანხმდებიან მხარეები, ან: 

ა. შრომითი ხელშეკრულება დადებულია 30 თვეზე მეტი ვადით, 

ბ. შრომითი ურთიერთობა გრძელდება ვადიანი შრომითი ხელშეკრულებების ორჯერ ან 

მეტჯერ მიმდევრობით დადების შედეგად და მისი ხანგრძლივობა აღემატება 30 თვეს. 

ვადიანი შრომითი ხელშეკრულებები მიმდევრობით დადებულად ჩაითვლება, თუ 

არსებული შრომითი ხელშეკრულება გაგრძელდა მისი ვადის გასვლისთანავე ან 

მომდევნო ვადიანი შრომითი ხელშეკრულება დაიდო პირველი ხელშეკრულების ვადის 

გასვლიდან 60 დღის განმავლობაში. 

 

შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლა 

შრომითი ხელშეკრულების დადების შემდეგ, მხარეები იმყოფებიან სახელშეკრულებო 

შებოჭვის მდგომარეობაში, რაც გულისხმობს იმას, რომ მათ არ შეუძლიათ ცალმხრივად 

შეცვალონ შრომის ხელშეკრულებაში განსაზღვრული არსებითი პირობები. 

ამდენად, შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლა შესაძლებელია 

მხოლოდ მხარეთა შეთანხმებით. ხოლო, თუ შრომითი ხელშეკრულება არ 

ითვალისწინებს რომელიმე არსებით პირობას, ასეთი პირობის განსაზღვრა 

შესაძლებელია დასაქმებულის თანხმობით. 

შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლა, რომელიც განპირობებულია 

კანონმდებლობის ცვლილებით, არ საჭიროებს დასაქმებულის თანხმობას. 

შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლად არ მიიჩნევა: 

ა) დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულისათვის მითითებული სამუშაოს შესრულების 

ადგილის შეცვლა, თუ საზოგადოდ ხელმისაწვდომი სატრანსპორტო საშუალებებით 

დასაქმებულის საცხოვრებელი ადგილიდან სამუშაოს შესრულების ახალ ადგილამდე 

მისვლა და დაბრუნება მოითხოვს არაუმეტეს 3 საათისა დღეში, ამასთანავე, არ იწვევს 

არათანაბარზომიერ ხარჯებს; 

ბ) სამუშაოს დაწყების ან დამთავრების დროის ცვლილება არაუმეტეს 90 წუთით. 



დამსაქმებლის მიერ ორივე  “ა” და “ბ” პირობის ერთდროულად შეცვლა მიიჩნევა 

შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლად. 

შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობის შეცვლა 

თბილისის სააპელაციო სასამართლომ, შემოსული საჩივრის განხილვისას, ბათილად არ 

ცნო სადავო ბრძანება, რომლითაც შრომით ხელშეკრულებაში დამსაქმებლის მხრიდან 

ცალმხრივად შევიდა ცვლილება დასაქმებულის ახალ თანამდებობაზე გადაყვანისა და 

ანაზღაურების წესის შეცვლის თაობაზე. 

საკასაციო პალატის განმარტება: შრომის ანაზღაურების წესი ხელშეკრულების 

არსებითი პირობაა. შრომის კოდექსის მე-2 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, შრომითი 

ურთიერთობა წარმოიშობა მხარეთა თანასწორუფლებიანობის საფუძველზე ნების 

თავისუფალი გამოვლენის შედეგად მიღწეული შეთანხმებით, ამდენად, აღნიშნული 

ნორმა ცხადყოფს, რომ ხელშეკრულება დადებულად არ ჩაითვლება, თუ მხარეები მის 

არსებით პირობებზე არ შეთანხმდებიან. თავად მხარეთა შორის გაფორმებულ 

ხელშეკრულებაშიც ჩადებულია პუნქტი, რომელიც ხელშეკრულების პირობების 

ცვლილებაზე 2 კვირით ადრე წერილობით შეთანხმებას ითვალისწინებს. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საკასაციო სასამართლომ იხელმძღვანელა სსკ-ის 

411-ე მუხლით და მიიღო ახალი გადაწყვეტილება სარჩელის დაკმაყოფილების 

თაობაზე. 

 

შრომითი ხელშეკრულება 

 

 

 

შრომითი ხელშეკრულება არის შეთანხმება დამსაქმებელს და დასაქმებულს  შორის, 

რომლის მიხედვითაც, დასაქმებელი კისრულობს სამუშაოს შესრულების ვალდებულებას, 

ხოლო დამსაქმებელი შეთანხმებული ანაზღაურების გადახდის ვალდებულებას. 

 შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს ზეპირი ან წერილობითი ფორმით. თავისი 

სამართლებრივი ბუნებით, შრომით ხელშეკრულებას უთანაბრდება დამსაქმებლის მიერ 

გამოცემული ბრძანება დასაქმებულის სამსახურში მიღების თაობაზე. 

  შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს განსაზღვრული ვადით, განუსაზღვრელი 

ვადით და სამუშაოს შესრულების ვადით. განსაზღვრული ვადით შრომითი ხელშეკრულების 

დადებისას, დამსაქმებელი არ არის შეზღუდული მინიმალური და მაქსიმალური ვადის 



დაწესების ვალდებულებით, მას შეუძლია თანამშრომელი მიიღოს სამუშაოზე მისთვის 

მისაღები ვადით. განუსაზღვრელი ვადით შრომითი ხელშეკრულების დადების დროს, 

მხარეები არ მიუთითებენ ვადას დასაქმების დროის შესახებ. შრომითი ხელშეკრულება 

შეიძლება დაიდოს გარკვეული სამუშაოს შესრულების ვადით, ანუ უკავშირდებოდეს 

კონკრეტული სამუშაოს შესრულებას და მხარეებს შორის შრომითი ურთიერთობები შეწყდეს ამ 

სამუშაოს შესრულებისთანავე. 

 წერილობითი ფორმის შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს რამდენიმე ენაზე. 

ასეთ დროს ხელშეკრულებაში უნდა აღინიშნოს, თუ რომელ ენაზე დადებულ ხელშეკრულებას 

ენიჭება უპირატესობა იმ შემთხვევაში, თუ ადგილი ექნება ხელშეკრულებების დებულებებს 

შორის განსხვავებას. 

 შრომითი ხელშეკრულებით შეიძლება განისაზღვროს შემდეგი საკითხები: 

 ა) შესასრულებელი სამუშაო; 

 ბ) შრომის ანაზღაურება; 

 გ) დამსაქმებლის და დასაქმებულის უფლებები და მოვალეობები; 

 დ) შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების ვადა; 

 ე) ანაზღაურებადი და ანაზღაურების გარეშე შვებულების მიცემის წესი და  

            ვადა; 

 ვ) მივლინების წესი და ანაზღაურების პირობები; 

 ზ) ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულების წესი და ანაზრაურების პირობები  

            და ა. შ. 

 შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები, შესასრულებელი სამუშაოს, 

შრომის ანაზღაურების და ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გარდა, შეიძლება 

განისაზღვროს ორგანიზაციის მიერ დადგენილი შრომის შინაგანაწესით. 

 შენიშვნა: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ადმინისტრაციასა და 

დასაქმებულს შორის დადებული შრომით ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული საკითხები 

რეგულირდება საქართველოს შრომის კოდექსით.  

 

  

ნიმუში 

 



შრომითი ხელშეკრულება  

 

 

 

ქ. ------------------                                                            ––––––––––––––– 2009წ.  

              

ერთის მხრივ, –––––––––––––––––– (სახელწოდება, იურიდიული მისამართი) მისი დირექტორის  

(წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის) –––––––––––––– სახით (შემდგომში – 

დამსაქმებელი) და  მეორეს მხრივ, __________________   (შემდგომში დასაქმებული), მცხოვრები 

__________________________, პირადობის მოწმობა # ______________, პირადი # ______________, 

გაცემული _____________________ მიერ __________________ წელს.  

        

ნების თავისუფალი გამოვლენის საფუძველზე ვდებთ წინამდებარე შრომით ხელშეკრულებას 

შემდეგი პირობებით: 

 

 

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი 

 

დამსაქმებელი იღებს დასაქმებულს  ორგანიზაციაში ------------- თანამდებობაზე, ხოლო 

დასაქმებული კისრულობს ვალდებულებას, შეასრულოს ამ ხელშეკრულებით მისთვის 

დაკისრებული სამუშაო იმ მოცულობითა და წესით, რომელიც განსაზღვრულია ამ 

ხელშეკრულებით, დამატებითი ხელშეკრულებებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), 

ორგანიზაციაში მოქმედი შრომის შინაგანაწესითა და თანამდებობრივი ინსტრუქციით (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში). 

 

 

მუხლი 2. დასაქმებულის მიერ შესასრულებელი სამუშაოები (ფუნქციები) 

 

2.1. დასაქმებულს ევალება პირადად შეასრულოს შემდეგი სამუშაო:––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––– 



2.2. დასაქმებულის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების (ფუნქციების) ჩამონათვალი 

განისაზღვრება დამატებითი ხელშეკრულებებით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც 

წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, აგრეთვე თანამდებობრივი 

ინსტრუქციით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).  

 

 

მუხლი 3. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები 

 

3.1. თანამდებობაზე ყოფნის დროს დასაქმებულს უფლება აქვს: 

ა) დამსაქმებლისაგან მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების და 

მოქმედი კანონმდებლობის დაცვა; 

ბ) დამსაქმებლისაგან მოითხოვოს შრომის უსაფრთხო პირობების შექმნა და დაცვა; 

გ) ისარგებლოს შვებულებით, დასვენებით, შესვენებით და უქმე დღეებით ამ ხელშეკრულების, 

შრომის შინაგანაწესის და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად; 

დ) უარი განაცხადოს იმ სამუშაოს, დავალების ან მითითების შესრულებაზე, რომელიც 

ეწინააღმდეგება კანონს, ან აშკარა და არსებით საფრთხეს უქმნის მისი ან მესამე პირის 

სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას და საკუთრებას. 

3.2. თანამდებობაზე ყოფნის დროს დასაქმებული ვალდებულია: 

ა) შეასრულოს მასზე დაკისრებული ფუნქციები კეთილსინდისიერად, დროულად და მაღალ 

პროფესიულ დონეზე; 

ბ) განუხრელად დაიცვას ორგანიზაციის წესდება და ორგანიზაციაში მოქმედი სხვა აქტები 

(ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

გ) განუხრელად დაიცვას ორგანიზაციის შრომის შინაგანაწესი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), 

რომელიც წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს; 

დ) განუხრელად დაიცვას თანამდებობრივი ინსტრუქცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 

ე) არ გაავრცელოს ორგანიზაციის კონფიდენციალური ინფორმაცია, რომელიც მისთვის 

ცნობილი გახდა სამუშაოს შესრულებისას.  

3.3.  დამსაქმებელს უფლება აქვს: 

ა) მოითხოვოს დასაქმებულისგან დაკისრებული ვალდებულების ჯეროვნად და 

კეთილსინდისიერად შესრულება; 



ბ) დაადგინოს ორგანიზაციის შრომის შინაგანაწესი საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით; 

გ) დასაქმებულისაგან მოითხოვოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული და შრომის 

შინაგანაწესით დადგენილი პირობების დაცვა; 

დ) კანონმდებლობით და შრომის შინაგანაწესით დადგენილი წესით, მოითხოვოს 

დასაქმებულისგან ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულება შესაბამისი ანაზღაურებით. 

ე) გამოიყენოს შრომის შინაგანაწესითა და მოქმედი კანონმდებლობით ნებადართული სხვა 

უფლებები.     

3.4. დამსაქმებელი ვალდებულია: 

ა) დაიცვას ამ ხელშეკრულებით, შრომის შინაგანაწესითა და მოქმედი კანონმდებლობით 

განსაზღვრული პირობები; 

ბ) გააცნოს დასაქმებულს შრომის შინაგანაწესი,  

გ) თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში, დასაქმებულს შეუქმნას ნორმალური მუშაობისათვის 

საჭირო სამუშაო პირობები; 

დ) დასაქმებულს შეუქმნას შრომის უსაფრთხო პირობები; 

ე) დროულად და სრულად უზრუნველყოს დასაქმებულისთვის შრომის  ანაზღაურების მიცემა. 

 

 

მუხლი 4.  შრომის ანაზღაურება (ხელფასი) 

 

4.1. შესრულებული სამუშაოსათვის დასაქმებულს ეძლევა შრომის ანაზღაურება (ხელფასი), 

რომლის ოდენობა შეადგენს –––––––– ლარს. 

4.2. შრომის ანაზღაურება (ხელფასი) გაიცემა ყოველთვიურად, ყოველი მომდევნო თვის ––––– 

რიცხვამდე. 

4.3. შრომის ანაზღაურების (ხელფასის) გაცემა ხდება  ––––––––––– (ნაღდი/უნაღდო) 

ანგარიშსწორებით.  

4.4. დამსაქმებელი დაუკავებს დასაქმებულს საშემოსავლო გადასახადს საგადასახადო 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

 

 



მუხლი 5. სამუშაო დრო, შესვენების დრო,  შვებულება 

 

5.1. დასაქმებულის ძირითადი სამუშაო დრო განისაზღვრება –––– საათიანი სამუშაო დღით, ––– 

დღიანი სამუშაო კვირით. დასვენების დღეებია ––––––––––––––. 

5.2. დასაქმებულს უფლება აქვს ისარგებლოს 1 საათიანი შესვენებით სამუშაო დღის 

განმავლობაში.  

5.3. დასაქმებულს უფლება აქვს არ იმუშაოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ უქმე 

დღეებში. 

5.4. დასაქმებულს უფლება აქვს ისარგებლოს ანაზღაურებადი შვებულებით წელიწადში –––– 

(სამუშაო/ კალენდარული)  დღის ოდენობით. 

5.5. დასაქმებულს უფლება აქვს ისარგებლოს ანაზღაურების გარეშე შვებულებით წელიწადში ––

–– (სამუშაო/კალენდარული)  დღის ოდენობით. 

 

 

მუხლი 6. მხარეთა პასუხისმგებლობა 

   

მხარეები პასუხისმგებელი არიან ერთმანეთის წინაშე ვალდებულებების შეუსრულებლობით 

წარმოშობილი ზიანისთვის, თუ იგი დაუძლეველი ძალის მოქმედებით არ იყო გამოწვეული. 

 

 

 

მუხლი 7. შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების  შეჩერება და შეწყვეტა 

 

წინამდებარე შრომითი ხელშეკრულების მოქმედების შეჩერება და შეწყვეტა ხდება მოქმედი 

კანონმდებლობით დადგენილი საფუძვლებითა და წესით.  

 

 

მუხლი 8.  დავა 

 



მხარეთა შორის წარმოშობილი დავის გადაწყვეტა ხდება მოქმედი კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით.  

 

 

მუხლი 9. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა 

 

ხელშეკრულება იდება ---- წლის ვადით, 200-- წლის --------------- დან 200-- წლის -------- მდე.  

 

 

 

 

მუხლი 10. ცვლილებები და დამატებები 

 

ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლა შესაძლებელია ორივე მხარის შეთანხმების 

საფუძველზე წერილობითი ფორმით.  

 

 

მუხლი 11. დასკვნითი დებულებები 

 

11.1. საკითხები, რომლებიც არ არის განსაზღვრული წინამდებარე ხელშეკრულებით 

წესრიგდება მოქმედი კანონმდებლობითა და ორგანიზაციის შრომის შინაგანაწესით (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში).  

11.2. ხელშეკრულება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე  ეგზემპლიარად 

და ინახება მხარეებთან. 

 

 

მხარეთა ხელმოწერები 

 



 

  დამსაქმებელი                                                                                      დასაქმებული 

 

–––––––––––––––––––––––                                                              ––––––––––––––––––––––                               

 

 

    

 

 

მეწარმეობის ფორმები საქართველოში 

ინდივიდუალური საწარმო 

 

ინდივიდუალური საწარმო არის საწარმოს დაფუძნების ერთ-ერთი ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ფორმა. ინდივიდუალური საწარმოს მფლობელი არის 

ინდივიდუალური მეწარმე, ფიზიკური პირი, რომლის სამეწარმეო საქმიანობისათვის 

აუცილებელია სამეწარმეო წესით მოწყობილი ორგანიზაცია, მოწესრიგებული საკასო 

და საბუღალტრო საქმე. 

სამართლებრივ ურთიერთობებში ინდივიდუალური მეწარმე გამოდის თავის სახელით 

და ასევე პირადად აგებს პასუხს კრედიტორების წინაშე სამეწარმეო საქმიანობიდან 

წარმოშობილი ვალდებულებებისათვის. 

საწარმოს რეგისტრაცია სავალდებულოა. საწარმოს უფლებამოვალეობათა სუბიექტი 

წარმოიშობა მხოლოდ სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან. საწარმოს 

სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციას ახორციელებს რეგისტრაციაზე 

ფლებამოსილი საგადასახადო ორგანო საწარმოს ადგილსამყოფელის მიხედვით. 

ინდივიდუალური საწარმოს სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციისათვის 

ინდივიდუალური მეწარმე ან საწარმოს წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი 

დაზღვეული წერილით გზავნის ან უშუალოდ წარადგენს განცხადებას. 

განცხადების შესავსებად პირს უფლება აქვს, გამოიყენოს საგადასახადო ორგანოს მიერ 

გაცემული განცხადების ფორმა ან მისი ასლი. ნებისმიერ პირს უფლება აქვს, 



საგადასახადო ორგანოში დაუბრკოლებლად მიიღოს განცხადების ფორმა, აგრეთვე 

თავისუფლად და უნებართვოდ გადაიღოს მისი ასლი. 

განცხადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს: 

საფირმო სახელწოდებას; 

ინდივიდუალური მეწარმის სახელს, გვარს, მოქალაქეობას, საცხოვრებელ ადგილს, 

პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (მოწმობის, პასპორტის) ნომერს, პირად 

ნომერს, შევსების თარიღს; 

ინდივიდუალური საწარმოს ადგილსამყოფელს (საქმიანობის ადგილს); 

ინდივიდუალური მეწარმის ხელმოწერას. 

განცხადებას თან ერთვის პირადობის დამადასტურებელ მოწმობა, ხოლო განცხადების 

დაზღვეული წერილით გაგზავნის ან წარმომადგენლის მეშვეობით წარდგენის 

შემთხვევაში - კანონით დადგენილი წესით დამოწმებული პირადობის მოწმობის ასლი. 

ინდივიდუალური მეწარმის სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაცია 

ხორციელდება სარეგისტრაციო განცხადების წარდგენისთანავე. 

დაუშვებელია ზემოაღნიშნული დოკუმენტების გარდა, სხვა გაუთვალისწინებელი 

დოკუმენტის ან ინფორმაციის მოთხოვნა. 

საგადასახადო ორგანო ვალდებულია, რეგისტრირებულ ინდივიდუალურ საწარმოს 

მიანიჭოს საიდენტიფიკაციო ნომერი და დაუყოვნებლივ გასცეს შესაბამისი 

სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა. 

ინდივიდუალური საწარმოს რეგისტრაციაზე უარის თქმა შესაძლებელია მხოლოდ იმ 

შემთხვევაში, თუ: 

სარეგისტრაციოდ წარდგენილი განცხადება არ არის შევსებული წესების დაცვით; 

სარეგისტრაციოდ წარდგენილია ცრუ, არაიდენტიფიცირებადი ან არასრულყოფილი 

მონაცემები. 

რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანოს უარი სახელმწიფო და 

საგადასახადო სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემაზე შეიძლება გასაჩივრდეს 

სასამართლოში. 

ინდივიდუალური საწარმოს სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციისათვის არ 

გადაიხდევინება სახელმწიფო ბაჟი, მოსაკრებელი ან სხვა რაიმე გადასახდელი. 

სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციაზე უარის თქმის შემთხვევაში 



განმცხადებელს უბრუნდება რეგისტრაციის მიზნით წარდგენილი დოკუმენტაცია. თუ 

განცხადება არ შეესაბამება მისთვის განსაზღვრულ მოთხოვნებს ან/და დოკუმენტები 

შეუსაბამოა, საგადასახადო ორგანო ამის შესახებ წერილობით აცნობებს განმცხადებელს 

და მისცემს მას 15-დღიან ვადას ხარვეზის შესავსებად. თუ ამ ვადაში განმცხადებელი 

შეავსებს ხარვეზს, საგადასახადო ორგანო ხარვეზის შევსებიდან 2 დღის განმავლობაში 

საწარმოს ატარებს სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციაში. ხარვეზის 

შევსებისათვის აღნიშნული ვადის განმეორებით მიცემა დაუშვებელია. ასეთ 

შემთხვევაში განცხადების შეტანის ვადა აითვლება თავიდან. 

რეგისტრაციისათვის სავალდებულო ფაქტების ყოველი ცვლილება საჭიროებს 

სამეწარმეო რეესტრში ცვლილებების შეტანას. ცვლილება ძალაში შედის მხოლოდ მისი 

სამეწარმეო რეესტრში შეტანის შემდეგ. 

ინდივიდუალური საწარმოს რეგისტრაცია უქმდება მისი ლიკვიდაციის შემთხვევაში, 

როდესაც საგადასახადო ორგანო ვალდებულია, განახორციელოს განსაზღვრული 

მოქმედებანი, რის შემდეგაც საწარმო უნდა ამოიშალოს სამეწარმეო რეესტრიდან. 

 

თუ საწარმო რეგისტრირებულია, მაგრამ იგი არ აკმაყოფილებს სახელმწიფო და 

საგადასახადო რეგისტრაციის პირობებს, ან ეს პირობები მოგვიანებით ისპობა, მას 

ხარვეზების გამოსწორებისათვის ეძლევა 3 თვის ვადა. 

თუ ხარვეზები ამ ვადაში არ იქნება გამოსწორებული, რეგისტრაცია შეიძლება 

გაუქმდეს. ამისათვის საგადასახადო ორგანომ ან ინდივიდუალური საწარმოს 

წარმომადგენელმა ხარვეზების გამოსასწორებლად დადგენილი 3-თვიანი ვადის 

უშედეგოდ გასვლის შემდეგ უნდა მიმართოს სასამართლოს ლიკვიდაციის პროცესის 

დასაწყებად. სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაცია უქმდება მხოლოდ 

ლიკვიდაციის პროცესის დასრულების შემდეგ. 

სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის გაუქმებამდე შეცდომით 

რეგისტრირებული საწარმო ითვლება უშეცდომოდ რეგისტრირებულად. 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება 

 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) არის საწარმოს დაფუძნების ერთ-

ერთი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა. შპს წარმოადგენს იურიდიულ პირს და 

იგი, როგორც უფლება-მოვალეობათა სუბიექტი, წარმოიშობა მხოლოდ სამეწარმეო 

რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან. 



საწარმოს რეგისტრაცია სავალდებულოა. თუ რეგისტრაციამდე საზოგადოების 

სახელით რაიმე მოქმედება განხორციელდა, ამ მოქმედების შემსრულებლები და 

დამფუძნებლები პასუხს აგებენ პერსონალურად, როგორც სოლიდარული მოვალეები, 

ამ მოქმედებიდან წარმოშობილი ყველა ვალდებულებისათვის. ეს პასუხისმგებლობა 

ძალაში რჩება საზოგადოების რეგისტრაციის შემდეგაც. 

საზოგადოების წესდება უნდა დამოწმდეს სანოტარო წესით. საზოგადოების 

დაფუძნებისას წესდებას ხელს აწერენ საზოგადოების დამფუძნებელი მონაწილენი - 

დამფუძნებელი პარტნიორები, ხოლო წესდებაში ცვლილებების შეტანისას წესდებაზე 

პარტნიორთა ხელმოწერა არ მოითხოვება. ხელმოწერა რწმუნებულის მეშვეობით 

დაიშვება მხოლოდ სანოტარო წესით დამოწმებული მინდობილობის საფუძველზე. 

საზოგადოების დაფუძნებისას ან საწესდებო კაპიტალის გაზრდისას შესატანი შეიძლება 

დათქმული იქნას და შესრულდეს ნებისმიერი ვალუტით. საზოგადოების საბუღალტრო 

წიგნებში თანხა აღინიშნება ეროვნული ვალუტით. 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების მინიმალური საწესდებო კაპიტალის 

ფორმირებისას შესატანი შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ ფულადი სახით. 

საზოგადოების საწესდებო კაპიტალის ფორმირებისას შესატანი შეიძლება 

წარმოდგენილი იქნას აგრეთვე სხვა მატერიალური და არამატერიალური ქონებრივი 

ობიექტების სახით, გარდა სამუშაოს შესრულებისა და მომსახურების გაწევისა. 

არაფულადი შესატანი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებებში უნდა 

შეაფასოს დამოუკიდებელმა ექსპერტმა. არამატერიალური ქონებრივი ობიექტები, 

სამუშაოს შესრულება ან/და მომსახურების გაწევა შეიძლება გადაცემული იქნას 

საზოგადოებისათვის; იგი არ აისახება საწესდებო კაპიტალში, მაგრამ შეიძლება 

გათვალისწინებული იქნას პარტნიორთა უფლება-მოვალეობების განსაზღვრისას. 

შეტანაზე ვალდებული პარტნიორი საზოგადოების წინაშე პასუხს აგებს არაფულადი 

შესატანის იმ ღირებულებისათვის, რომელიც ამ ობიექტს რეგისტრაციის მომენტში 

ჰქონდა; თუ ობიექტის ღირებულება დათქმულ თანხაზე ნაკლებია, მაშინ იგი უნდა 

შეივსოს ფულით; თუ არაფულადი შესატანის ღირებულება აღემატება დათქმულ 

თანხას, ზედმეტი თანხის უკან დაბრუნების მოთხოვნა დაუშვებელია. 

 

შესატანის უკან დაბრუნება შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისთვის 

დაიშვება მხოლოდ საწესდებო კაპიტალის შემცირების გზით. ამისთვის საჭიროა 

ცვლილებების შეტანა საზოგადოების წესდებაში. საწესდებო კაპიტალის შემცირება 

რეგისტრირებული უნდა იქნას სამეწარმეო რეესტრში. 



შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორი შესატანის საბოლოო 

შეტანამდე საზოგადოების კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებს მის მიერ შეუტანელი 

შესატანის ოდენობით. შესატანის სრულად შეტანა არ ათავისუფლებს 

პასუხისმგებლობისაგან იმ პირს, რომელმაც პასუხისმგებლობის შეზღუდვის 

სამართლებრივი ფორმები ბოროტად გამოიყენა. 

ბოროტად გამოყენებად ჩაითვლება, თუ არ იქნა უზრუნველყოფილი საბუღალტრო 

წიგნების ისეთი წარმოება, საიდანაც ცალსახად გამომდინარეობს თუ რომელი ქონება 

ეკუთვნის და რა ვალდებულებები აკისრია საზოგადოებას და რომელი - არა. 

პარტნიორებს შეუძლიათ წესდებით ან წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 

წერილობითი ფორმით დადებული ცალკე ხელშეკრულებით განსაზღვრონ თითოეული 

პარტნიორის შესატანის განხორციელების წესი, ვადა, შესაბამისი წილი და 

პასუხისმგებლობის მოცულობა დადგენილი წესების შეუსრულებლობის შემთხვევაში. 

თუ პარტნიორმა გადააცილა შესატანის შეტანის წესდებით ან ხელშეკრულებით (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) განსაზღვრულ ვადას, დანარჩენი პარტნიორები 

უფლებამოსილნი არიან მას გადახდისათვის განუსაზღვრონ დამატებითი ვადა. ვადის 

უშედეგოდ გასვლის შემთხვევაში პარტნიორი, რომელმაც არ განახორციელა გადახდა, 

კარგავს წილს და ნაწილობრივ შესრულებულ ვალდებულებათა შედეგებსაც, თუ სხვა 

რამ არ არის დადგენილი მხარეთა შეთანხმებით. 

თუ დამფუძნებელი პარტნიორების მიერ შესატანის შეუტანლობის გამო არ შეივსება 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოსათვის დაწესებული მინიმალური 

საწესდებო კაპიტალი, შეუსრულებელი შესატანი ნაწილდება სხვა დამფუძნებელ 

პარტნიორებს შორის, მათი წილების პროპორციულად. 

 

საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი აღნიშნული პირობების თანახმად შემცირების 

შემდეგ კვლავ უნდა შეივსოს კანონით დადგენილ მინიმალურ ოდენობამდე. თუ 

შემცირება მოხდება შენატანის დაბრუნების ან შეუტანელი ნაწილის გადახდისაგან 

გათავისუფლების მიზნით, მაშინ თითოეულ პარტნიორზე დარჩენილი შესატანის 

თანხა არ უნდა იყოს 50 ლარზე ნაკლები. 

საწესდებო კაპიტალის შემცირება შესატანების უკან დაბრუნებით იმ შესატანების 

მიმართ, რომლებიც პარტნიორების პასუხისმგებლობის მოცულობას განსაზღვრავს, 

შეიძლება განხორციელდეს საწესდებო კაპიტალის შემცირების რეგისტრაციიდან და 

გამოქვეყნებიდან 12 თვის შემდეგ, თუ სხვა რამ არ არის დადგენილი პარტნიორთა 

შეთანხმებით. თუ რომელიმე პარტნიორს შენატანი უკან დაუბრუნდება საწესდებო 



კაპიტალის რეგისტრირებული შემცირების გარეშე, კრედიტორისათვის ეს დაბრუნებად 

არ მიიჩნევა. პარტნიორი ვალდებულია, საზოგადოებას დაუბრუნოს მიღებული თანხა. 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების პარტნიორებს თანაბარ პირობებში 

თანაბარი უფლება-მოვალეობები აქვთ, თუ კანონით, საზოგადოების წესდებით ან/და 

წესდებით განსაზღვრულ შემთხვევაში პარტნიორთა ცალკე ხელშეკრულებით, 

რომელიც მოითხოვს ნოტარიულ დამოწმებას, სხვა რამ არ არის დადგენილი. 

პარტნიორთა შეთანხმებით შესაძლებელია, წესდებაში ან წესდებით გათვალისწინებულ 

შემთხვევაში ცალკე ხელშეკრულებით, მათ მიერ განხორციელებული შენატანებისგან 

დმოუკიდებლად განისაზღვროს განსხვავებული უფლება-მოვალეობები. 

შეზღუდული პასუხისმგებლოს საზოგადოების სახელმწიფო და საგადასახადო 

რეგისტრაციას ახორციელებს რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანო 

საწარმოს ადგილსამყოფელის მიხედვით. რეგისტრაცია ხორციელდება სამეწარმეო 

რეესტრში სათანადო ჩანაწერებით, საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭებით, სახელმწიფო 

და საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობის (ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის) 

გაცემის საფუძველზე. 

 

სამეწარმეო რეესტრში შეტანილი მონაცემები საჯაროა. ნებისმიერ პირს შეუძლია 

გაეცნოს სამეწარმეო რეესტრის მონაცემებს და მიიღოს საწარმოს მარეგისტრირებელ 

საგადასახადო ორგანოში რეესტრის ამონაწერები. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან 

უნდა გაიცეს დაუყოვნებლივ, მოთხოვნისთანავე. 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების სახელმწიფო და საგადასახადო 

რეგისტრაცია ხდება განცხადებისა და დადგენილი დოკუმენტების წარდგენის 

საფუძველზე. განცხადება შეიტანება რეგისტრაციაზე უფლებამოსილ საგადასახადო 

ორგანოში საზოგადოების ადგილსამყოფელის მიხედვით. 

განცხადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს: 

საფირმო სახელწოდებას (ფირმას); 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ფორმას; 

ადგილსამყოფელს (იურიდიულ მისამართს); 

ყოველი დამფუძნებელი პარტნიორის სახელს, გვარს, საცხოვრებელ ადგილს, 

მოქალაქეობას, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სახელწოდებას, ნომერს, 

პირად ნომერს, ხოლო თუ დამფუძნებელი იურიდიული პირია - მის საფირმო 

სახელწოდებას და რეგისტრაციის მონაცემებს (იურიდიული მისამართი, იმ ორგანოს 



დასახელება, რომელმაც რეგისტრაციაში გაატარა იურიდიული პირი, რეგისტრაციის 

თარიღი და საიდენტიფიკაციო ნომერი, ორგანიზაციულსამართლებრივი ფორმა, მისი 

წარმომადგენლის მონაცემები); 

წარმომადგენლობის უფლებამოსილებას; 

 

საწესდებო კაპიტალის ოდენობასა და თითოეული პარტნიორის წილს საწესდებო 

კაპიტალში (პროცენტებში, და თანხდებში); 

საწარმოს ხელმძღვანლის (ყოველი დირექტორის) სახელს, გვარს, საცხოვრებელ 

ადგილს, მოქალაქეობას, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სახელწოდებას, 

ნომერს, პირად ნომერს. 

განცხადებას სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის შესახებ ხელს აწერს 

ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების პირი. 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებაში წილის გირავნობის 

სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი უნდა იქნას: 

დამგირავებლისა და მოგირავნის მიერ შედგენილი განცხადება; 

სანოტარო წესით დამოწმებული წილის გირავნობის ხელშეკრულება; 

საზოგადოების ან პარტნიორთა თანხმობა, თუ ეს გათვალისწინებულია საზოგადოების 

წესდებით. 

განცხადებას ერთვის შემდეგი დოკუმენტები: 

საზოგადოების წესდება; 

 

დოკუმენტები დირექტორების დანიშვნის შესახებ; 

სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

პირები, რომლებმაც უნდა წარმოადგინონ საზოგადოება, ვალდებულნი არიან, 

წარადგინონ ხელმოწერის ის ნიმუშები, რომლებსაც საქმიან ურთიერთობებში 

გამოიყენებენ. სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციისათვის წარსადგენი 

ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების პირის ხელმოწერის ნიმუში, აგრეთვე 

თანდართული დოკუმენტები ან მათი ასლები მოითხოვს ნოტარიულ დამოწმებას 

(დადასტურებას). 



ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების პირის ხელმოწერის ნიმუში არ საჭიროებს 

ნოტარიულ დამოწმებას, თუ იგი შესრულდება მარეგისტრირებელ ორგანოში, 

რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი პირის თანდასწრებით. 

საწარმოს სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაცია ხორციელდება კანონით 

გათვალისწინებული დოკუმენტების წარდგენისთანავე. თუ საგადასახადო 

რეგისტრაცია არ განხორციელდა ან განმცხადებელს წერილობით არ ეცნობა ხარვეზის 

ან მოტივირებული უარის შესახებ, საწარმო რეგისტრირებულად ჩაითვლება. 

რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანო ვალდებულია, 

განმცხადებლის მოთხოვნის საფუძველზე დაუყოვნებლივ გასცეს სახელმწიფო და 

საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა. 

შპს-ს სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაცია ხორციელდება საგადასახადო 

ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ სამეწარმეო რეესტრში სათანადო მონაცემების 

შეტანით, გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭებითა და 

სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობის გაცემით. 

 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას სახელმწიფო და საგადასახადო 

რეგისტრაციაზე უარი შეიძლება ეთქვას, თუ: 

განცხადება საწარმოს სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის თაობაზე არ 

შეიცავს კანონით მითითებულ მონაცემებს; 

განცხადება საწარმოს სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის თაობაზე 

წარმოდგენილია ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების პირის ხელმოწერის გარეშე; 

არ არის წარმოდგენილი ხელმოწერის ის ნიმუშები, რომლებსაც საწარმოს 

წარმომადგენლები გამოიყენებენ საქმიან ურთიერთობებში; 

სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი დოკუმენტები არ არის დამოწმებული სანოტარო 

წესით; 

საწარმოს სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის თაობაზე განცხადებას არ 

ერთვის საზოგადოების წესდება; 

არ არის გადახდილი სარეგისტრაციო მოსაკრებელი; 

განმცხადებელმა საგადასახადო ორგანოს მიერ განსაზღვრულ ვადაში არ შეავსო 

ხარვეზი; 

 



არ არის განსაზღვრული ყოველი დამფუძნებელი პარტნიორის შესატანის ოდენობა და 

შესაბამისი წილი; 

 

არ არის მითითებული ყოველი დირექტორის ამ კანონით დადგენილი მონაცემები და 

არ არის წარმოდგენილი მათი დანიშვნის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. 

 

რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანოს უარი სახელმწიფო და 

საგადასახადო სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემაზე შეიძლება გასაჩივრდეს 

სასამართლოში. სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციაზე უარის თქმის 

შემთხვევაში განმცხადებელს უბრუნდება რეგისტრაციის მიზნით წარდგენილი 

დოკუმენტაცია. 

 

თუ განცხადება არ შეესაბამება კანონით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს ან/და არ 

ერთვის კანონით გათვალისწინებული დოკუმენტები, საგადასახადო ორგანო ამის 

შესახებ წერილობით აცნობებს განმცხადებელს და მისცემს მას 15-დღიან ვადას 

ხარვეზის შესავსებად. თუ ამ ვადაში განმცხადებელი შეავსებს ხარვეზს, საგადასახადო 

ორგანო ხარვეზის შევსებიდან 2 დღის განმავლობაში საწარმოს ატარებს სახელმწიფო 

და საგადასახადო რეგისტრაციაში. ხარვეზის შევსებისათვის ამ პუნქტში აღნიშნული 

ვადის განმეორებით მიცემა დაუშვებელია. ასეთ შემთხვევაში განცხადების შეტანის 

ვადა აითვლება თავიდან. 

 

თუ შპს-ს შექმნის მიზნით წარდგენილია არასწორი მონაცემები ან დაფუძნების 

ხარჯების გამო საზოგადოებას ზარალი მიადგა, პარტნიორები, ისევე როგორც 

საზოგადოების დირექტორები, როგორც სოლიდარული მოვალეები, ვალდებული 

არიან, გადაიხადონ შეუტანელი გადასახდელები, აანაზღაურონ დაფუძნების ხარჯების 

გადაუხდელობით გამოწვეული, აგრეთვე ამ დროს წარმოშობილი სხვა ზიანი. 

 

რეგისტრაციისათვის სავალდებულო ფაქტების ყოველი ცვლილება საჭიროებს 

სამეწარმეო რეესტრში ცვლილებების შეტანას. ცვლილება ძალაში შედის მხოლოდ მისი 

სამეწარმეო რეესტრში შეტანის შემდეგ. 

 



ცვლილების რეგისტრაციის უზრუნველყოფის ვალდებულება ეკისრება დირექტორს 

(დირექტორებს). აღნიშნული ვალდებულება არ ზღუდავს პარტნიორის/აქციონერის 

(პარტნიორების/აქციონერების) და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების 

უფლებამოსილებას, უზრუნველყონ ცვლილების რეგისტრაცია. 

 

თუ საწარმო რეგისტრირებულია, მაგრამ იგი არ აკმაყოფილებს სახელმწიფო და 

საგადასახადო რეგისტრაციის პირობებს, ან ეს პირობები მოგვიანებით ისპობა, მას 

ხარვეზების გამოსწორებისათვის ეძლევა 3 თვის ვადა. თუ ხარვეზები ამ ვადაში არ 

იქნება გამოსწორებული, რეგისტრაცია შეიძლება გაუქმდეს. ამისათვის საგადასახადო 

ორგანომ ან საზოგადოების ნებისმიერმა პარტნიორმა ხარვეზების გამოსასწორებლად 

დადგენილი 3-თვიანი ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ უნდა მიმართოს 

სასამართლოს ლიკვიდაციის პროცესის დასაწყებად. სახელმწიფო და საგადასახადო 

რეგისტრაცია უქმდება მხოლოდ ლიკვიდაციის პროცესის დასრულების შემდეგ. 

 

სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის გაუქმებამდე შეცდომით 

რეგისტრირებული საწარმო ითვლება უშეცდომოდ რეგისტრირებულად 

 

 

სააქციო საზოგადოება 

 

სააქციო საზოგადოება (სს) არის საწარმოს დაფუძნების ერთ-ერთი ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ფორმა. სს წარმოადგენს იურიდიულ პირს და იგი, როგორც უფლება-

მოვალეობათა სუბიექტი, წარმოიშობა მხოლოდ სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის 

მომენტიდან. საწარმო, გარდა კოოპერატივისა, რომელშიც 50-ზე მეტი პარტნიორია, 

უნდა ჩამოყალიბდეს მხოლოდ სააქციო საზოგადოების ფორმით. 

საწარმოს რეგისტრაცია სავალდებულოა. თუ რეგისტრაციამდე საზოგადოების 

სახელით რაიმე მოქმედება განხორციელდა, ამ მოქმედების შემსრულებლები და 

დამფუძნებლები პასუხს აგებენ პერსონალურად, როგორც სოლიდარული მოვალეები, 

ამ მოქმედებიდან წარმოშობილი ყველა ვალდებულებისათვის. ეს პასუხისმგებლობა 

ძალაში რჩება საზოგადოების რეგისტრაციის შემდეგაც. 

 



საზოგადოების წესდება უნდა დამოწმდეს სანოტარო წესით. საზოგადოების 

დაფუძნებისას წესდებას ხელს აწერენ საზოგადოების დამფუძნებელი მონაწილენი - 

დამფუძნებელი პარტნიორები, ხოლო წესდებაში ცვლილებების შეტანისას წესდებაზე 

პარტნიორთა 193 ხელმოწერა არ მოითხოვება. ხელმოწერა რწმუნებულის მეშვეობით 

დაიშვება მხოლოდ სანოტარო წესით დამოწმებული მინდობილობის საფუძველზე. 

საზოგადოების დაფუძნებისას ან საწესდებო კაპიტალის გაზრდისას შესატანი შეიძლება 

დათქმული იქნას და შესრულდეს ნებისმიერი ვალუტით. საზოგადოების საბუღალტრო 

წიგნებში თანხა აღინიშნება ეროვნული ვალუტით. 

საზოგადოების საწესდებო კაპიტალის ფორმირებისას შესატანი შეიძლება 

წარმოდგენილი იქნას აგრეთვე სხვა მატერიალური და არამატერიალური ქონებრივი 

ობიექტების სახით, გარდა სამუშაოს შესრულებისა და მომსახურების გაწევისა. 

არამატერიალური ქონებრივი ობიექტები, სამუშაოს შესრულება ან/და მომსახურების 

გაწევა შეიძლება გადაცემული იქნას საზოგადოებისათვის; იგი არ აისახება საწესდებო 

კაპიტალში, მაგრამ შეიძლება გათვალისწინებული იქნას პარტნიორთა უფლება-

მოვალეობების განსაზღვრისას. შეტანაზე ვალდებული პარტნიორი საზოგადოების 

წინაშე პასუხს აგებს არაფულადი შესატანის იმ ღირებულებისათვის, რომელიც ამ 

ობიექტს რეგისტრაციის მომენტში ჰქონდა; თუ ობიექტის ღირებულება დათქმულ 

თანხაზე ნაკლებია, მაშინ იგი უნდა შეივსოს ფულით; თუ არაფულადი შესატანის 

ღირებულება აღემატება დათქმულ თანხას, ზედმეტი თანხის უკან დაბრუნების 

მოთხოვნა დაუშვებელია. 

შესატანის უკან დაბრუნება სააქციო საზოგადოებებისთვის დაიშვება მხოლოდ 

საწესდებო კაპიტალის შემცირების გზით. ამისთვის საჭიროა ცვლილებების შეტანა 

საზოგადოების წესდებაში. საწესდებო კაპიტალის შემცირება რეგისტრირებული უნდა 

იქნას სამეწარმეო რეესტრში. 

სააქციო საზოგადოების დამფუძნებელი აქციონერი შესატანის საბოლოო შეტანამდე 

საზოგადოების კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებს მის მიერ შეუტანელი შესატანის 

ოდენობით. შესატანის სრულად შეტანა არ ათავისუფლებს პასუხისმგებლობისაგან იმ 

პირს, რომელმაც პასუხისმგებლობის შეზღუდვის სამართლებრივი ფორმები ბოროტად 

გამოიყენა. ბოროტად გამოყენებად ჩაითვლება, თუ არ იქნა უზრუნველყოფილი 

საბუღალტრო წიგნების ისეთი წარმოება, საიდანაც ცალსახად გამომდინარეობს, თუ 

რომელი ქონება ეკუთვნის და რა ვალდებულებები აკისრია საზოგადოებას და რომელი 

- არა. 

პარტნიორებს შეუძლიათ წესდებით ან წესდებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში 

წერილობითი ფორმით დადებული ცალკე ხელშეკრულებით განსაზღვრონ თითოეული 



პარტნიორის შესატანის განხორციელების წესი, ვადა, შესაბამისი წილი და 

პასუხისმგებლობის მოცულობა დადგენილი წესების შეუსრულებლობის შემთხვევაში. 

თუ პარტნიორმა გადააცილა შესატანის შეტანის წესდებით ან ხელშეკრულებით (ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში) განსაზღვრულ ვადას, დანარჩენი პარტნიორები 

უფლებამოსილნი არიან მას გადახდისათვის განუსაზღვრონ დამატებითი ვადა. ვადის 

უშედეგოდ გასვლის შემთხვევაში პარტნიორი, რომელმაც არ განახორციელა გადახდა, 

კარგავს წილს და ნაწილობრივ შესრულებულ ვალდებულებათა შედეგებსაც, თუ სხვა 

რამ რ არის დადგენილი მხარეთა შეთანხმებით. 

თუ დამფუძნებელი პარტნიორების მიერ შესატანის შეუტანლობის გამო არ შეივსება 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საწარმოსათვის დაწესებული მინიმალური 

საწესდებო კაპიტალი, შეუსრულებელი შესატანი ნაწილდება სხვა დამფუძნებელ 

პარტნიორებს შორის, მათი წილების პროპორციულად. 

სააქციო საზოგადოების საწესდებო კაპიტალი აღნიშნული პირობების თანახმად 

შემცირების შემდეგ კვლავ უნდა შეივსოს კანონით დადგენილ მინიმალურ 

ოდენობამდე. თუ შემცირება მოხდება შენატანის დაბრუნების ან შეუტანელი ნაწილის 

გადახდისაგან გათავისუფლების მიზნით, მაშინ თითოეულ პარტნიორზე დარჩენილი 

შესატანის თანხა არ უნდა იყოს 50 ლარზე ნაკლები. 

საწესდებო კაპიტალის შემცირება შესატანების უკან დაბრუნებით იმ შესატანების 

მიმართ, რომლებიც პარტნიორების პასუხისმგებლობის მოცულობას განსაზღვრავს, 

შეიძლება განხორციელდეს საწესდებო კაპიტალის შემცირების რეგისტრაციიდან და 

გამოქვეყნებიდან 12 თვის შემდეგ, თუ სხვა რამ არ არის დადგენილი პარტნიორთა 

შეთანხმებით. თუ რომელიმე პარტნიორს შენატანი უკან დაუბრუნდება საწესდებო 

კაპიტალის რეგისტრირებული შემცირების გარეშე, კრედიტორისათვის ეს დაბრუნებად 

არ მიიჩნევა. პარტნიორი ვალდებულია, საზოგადოებას დაუბრუნოს მიღებული თანხა. 

სააქციო საზოგადოების სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციას ახორციელებს 

რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანო საწარმოს ადგილსამყოფელის 

მიხედვით. სს-ს სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაცია ხორციელდება 

სამეწარმეო რეესტრში სათანადო ჩანაწერებით, საიდენტიფიკაციო ნომრის მინიჭებით, 

სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობის (ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის) გაცემის საფუძველზე. 

სამეწარმეო რეესტრში შეტანილი მონაცემები საჯაროა. ნებისმიერ პირს შეუძლია 

გაეცნოს სამეწარმეო რეესტრის მონაცემებს და მიიღოს საწარმოს მარეგისტრირებელ 

საგადასახადო ორგანოში რეესტრის ამონაწერები. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან 

გაიცემა დაუყოვნებლივ, მოთხოვნისთანავე. 



სააქციო საზოგადოების სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაცია ხდება 

განცხადებისა და დადგენილი დოკუმენტების წარდგენის საფუძველზე. განცხადება 

შეიტანება რეგისტრაციაზე უფლებამოსილ საგადასახადო ორგანოში საზოგადოების 

ადგილსამყოფელის მიხედვით. 

განცხადება უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს: 

საფირმო სახელწოდებას (ფირმას); 

ორგანიზაციულ-სამართლებრივ ფორმას; 

ადგილსამყოფელს (იურიდიულ მისამართს); 

 

ყოველი დამფუძნებელი პარტნიორის სახელს, გვარს, საცხოვრებელ ადგილს, 

მოქალაქეობას, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სახელწოდებას, ნომერს, 

პირად ნომერს, ხოლო თუ დამფუძნებელი იურიდიული პირია - მის საფირმო 

სახელწოდებას და რეგისტრაციის მონაცემებს (იურიდიული მისამართი, იმ ორგანოს 

დასახელება, რომელმაც რეგისტრაციაში გაატარა იურიდიული პირი, რეგისტრაციის 

თარიღი და საიდენტიფიკაციო ნომერი, ორგანიზაციულსამართლებრივი ფორმა, მისი 

წარმომადგენლის მონაცემები); 

წარმომადგენლობის უფლებამოსილებას; 

საწესდებო კაპიტალის ოდენობასა და თითოეული პარტნიორის წილს საწესდებო 

კაპიტალში; 

საწარმოს ხელმძღვანელის (ყოველი დირექტორის) სახელს, გვარს, საცხოვრებელ 

ადგილს, მოქალაქეობას, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სახელწოდებას, 

ნომერს და პირადი ნომერი. 

განცხადებას სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის შესახებ ხელს აწერს 

ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების პირი. განცხადებას ერთვის შემდეგი 

დოკუმენტები: 

საზოგადოების წესდება; 

დოკუმენტები დირექტორების დანიშვნის შესახებ; 

სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

სარეგისტრაციო მოსაკრებლი შეადგენს 360 ლარს. 



 

პირები, რომლებმაც უნდა წარმოადგინონ საზოგადოება, ვალდებული არიან, 

წარადგინონ ხელმოწერის ის ნიმუშები, რომლებსაც საქმიან ურთიერთობებში 

გამოიყენებენ. სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციისათვის წარსადგენი 

ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების პირის ხელმოწერის ნიმუში, აგრეთვე 

თანდართული დოკუმენტები ან მათი ასლები მოითხოვს ნოტარიულ დამოწმებას 

(დადასტურებას). 

ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების პირის ხელმოწერის ნიმუში არ საჭიროებს 

ნოტარიულ დამოწმებას, თუ იგი შესრულდება მარეგისტრირებელ ორგანოში 

რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი პირის თანდასწრებით. 

საწარმოს სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაცია ხორციელდება კანონით 

გათვალისწინებული დოკუმენტების წარდგენისთანავე. საგადასახადო რეგისტრაცია არ 

განხორციელდა ან განმცხადებელს წერილობით არ ეცნობა ხარვეზის ან 

მოტივირებული უარის შესახებ, საწარმო რეგისტრირებულად ჩაითვლება. 

რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანო ვალდებულია, 

განმცხადებლის მოთხოვნის საფუძველზე დაუყოვნებლივ გასცეს სახელმწიფო და 

საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობა. 

სააქციო საზოგადოების სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაცია ხორციელდება 

საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ სამეწარმეო რეესტრში სათანადო 

მონაცემების შეტანით, გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომრის 

მინიჭებით და სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის მოწმობის გაცემით. 

სააქციო საზოგადოებას სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციაზე უარი შეიძლება 

ეთქვას, თუ: 

განცხადება საწარმოს სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის თაობაზე არ 

შეიცავს კანონით გათვალისწინებულ მონაცემებს; 

განცხადება საწარმოს სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის თაობაზე 

წრმოდგენილია ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების პირის ხელმოწერის გარეშე; 

არ არის წარმოდგენილი ხელმოწერის ის ნიმუშები, რომლებსაც საწარმოს 

წარმომადგენლები გამოიყენებენ საქმიან ურთიერთობებში; 

სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი დოკუმენტები არ არის დამოწმებული სანოტარო 

წესით; 



საწარმოს სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის თაობაზე განცხადებას არ 

ერთვის საზოგადოების წესდება; 

არ არის გადახდილი სარეგისტრაციო მოსაკრებელი; 

განმცხადებელმა საგადასახადო ორგანოს მიერ განსაზღვრულ ვადაში არ შეავსო 

ხარვეზი; 

არ არის განსაზღვრული ყოველი დამფუძნებელი პარტნიორის შესატანის ოდენობა და 

შესაბამისი წილი; 

არ არის მითითებული ყოველი დირექტორის ამ კანონით დადგენილი მონაცემები და 

არ არის წარმოდგენილი მათი დანიშვნის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. 

რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი საგადასახადო ორგანოს უარი სახელმწიფო და 

საგადასახადო სარეგისტრაციო მოწმობის გაცემაზე შეიძლება გასაჩივრდეს 

სასამართლოში. სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციაზე უარის თქმის 

შემთხვევაში განმცხადებელს უბრუნდება რეგისტრაციის მიზნით წარდგენილი 

დოკუმენტაცია. 

 

თუ განცხადება არ შეესაბამება კანონით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს ან/და არ 

ერთვის კანონით გათვალისწინებული დოკუმენტები, საგადასახადო ორგანო ამის 

შესახებ წერილობით აცნობებს განმცხადებელს და მისცემს მას 15-დღიან ვადას 

ხარვეზის შესავსებად. თუ ამ ვადაში განმცხადებელი შეავსებს ხარვეზს, საგადასახადო 

ორგანო ხარვეზის შევსებიდან 2 დღის განმავლობაში საწარმოს ატარებს სახელმწიფო 

და საგადასახადო რეგისტრაციაში. ხარვეზის შევსებისათვის ამ პუნქტში აღნიშნული 

ვადის განმეორებით მიცემა დაუშვებელია. ასეთ შემთხვევაში განცხადების შეტანის 

ვადა აითვლება თავიდან. 

თუ საზოგადოების შექმნის მიზნით წარდგენილია არასწორი მონაცემები ან 

დაფუძნების ხარჯების გამო საზოგადოებას ზარალი მიადგა, პარტნიორები, ისევე 

როგორც საზოგადოების დირექტორები, როგორც სოლიდარული მოვალეები, 

ვალდებული არიან, გადაიხადონ შეუტანელი გადასახდელები, აანაზღაურონ 

დაფუძნების ხარჯების გადაუხდელობით გამოწვეული, აგრეთვე ამ დროს 

წარმოშობილი სხვა ზიანი. 

რეგისტრაციისათვის სავალდებულო ფაქტების ყოველი ცვლილება საჭიროებს 

სამეწარმეო რეესტრში ცვლილებების შეტანას. ცვლილება ძალაში შედის მხოლოდ მისი 

სამეწარმეო რეესტრში შეტანის შემდეგ. პარტნიორების შეცვლა სააქციო საზოგადოებაში 

არ მოითხოვს რეგისტრაციას. 



ცვლილების რეგისტრაციის უზრუნველყოფის ვალდებულება ეკისრება დირექტორს 

(დირექტორებს). აღნიშნული ვალდებულება არ ზღუდავს პარტნიორის/აქციონერისა 

(პარტნიორების/აქციონერების) და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრების 

უფლებამოსილებას, უზრუნველყონ ცვლილების რეგისტრაცია. 

თუ სააქციო საზოგადოება რეგისტრირებულია, მაგრამ იგი არ აკმაყოფილებს 

სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის პირობებს, ან ეს პირობები მოგვიანებით 

ისპობა, მას ხარვეზების გამოსწორებისათვის ეძლევა 3 თვის ვადა. თუ ხარვეზები ამ 

ვადაში არ იქნება გამოსწორებული, რეგისტრაცია შეიძლება გაუქმდეს. ამისათვის 

საგადასახადო ორგანომ ან საზოგადოების ნებისმიერმა პარტნიორმა ხარვეზების 

გამოსასწორებლად დადგენილი 3-თვიანი ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ უნდა 

მიმართოს სასამართლოს ლიკვიდაციის პროცესის დასაწყებად. სახელმწიფო და 

საგადასახადო რეგისტრაცია უქმდება მხოლოდ ლიკვიდაციის პროცესის დასრულების 

შემდეგ. 

სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაციის გაუქმებამდე შეცდომით 

რეგისტრირებული საწარმო ითვლება უშეცდომოდ რეგისტრირებულად. 

 

საბუღალტრო აღრიცხვის არსი და მნიშვნელობა 

ბუღალტრული მონაცემები - უმნიშვნელოვანესი ინფომაცია საწარმოს 
ხელმძღვანელების, სახელმწიფო სტრუქტურებისა და საზოგადოებისთვის 

ბუღალტრულ აღრიცხვას ნებისმიერი ტიპის საწარმოსთვის ძალიან დიდი 
მნიშვნელობა აქვს. მისი ასეთი დიდი მნიშვნელობა განპირობებულია იმით, რომ 
ბუღალტერიის ანგარიშებს დიდ ყურადღებს უთმობს როგორც ხელმძღვანელი 
პირები, ასევე სახელმწიფო სტრუქტურები და საზოგადოებაც. ყველა მათგანს აქვს 
მიზეზი, თუ რატომაა საჭირო ბუღალტრული ინფორმაცია მათთვის. მაგალითად, 
კომპანიის ხელმძღვანელობას ეს ინფორმაცია აძლევს საშუალებას, რომ მიიღონ 
გადაწყვეტილებები ახალ პროექტებთან დაკავშირებით, წაახალისონ თუ არა 
კომპანიის მუშაკები და სხვ. რაც შეეხება სახელმწიფო სტრუქტურებს 
(საგადასახადო სამსახური, სტატისტიკის სამსახური), მათი ინტერესი სხვა 
მიზეზითაა გამოწვეული. მაგალითად, სტატისტიკის დეპარტამენტს აინტერესებს 
ამათუ იმ ფირმის შესახებ ბევრი ინფორმაცია. კერძოდ, რამდენი მუშახელი ჰყავს 
დაქირევებული, რათა შემდგომ დაითვალოს სახელმწიფოში უმუშევრობის დონე, 
გაიგოს გამოშვებული პროდუქციის რაოდენობა, რაც საჭიროა ზოგიერთი 
ეკონომიკური მაჩვენებლის დასათვლელად და ა.შ. რაც შეეხება საგადასახადო 
სამსახურებს, მათი ძირითადი ინტერესი გამოწვეულია იმით, რომ მოახდინონ 
სახსრების მობილიზება სახელმწიფი და ადგილობრივ ბიუჯეტებში. ასევე 
ზუსტად იქნას დათვლილი მომავალი წლის ბიუჯეტის შემოსავლები (კერძოდ, 



საგადასახადო შემოსავლები). 

ბევრი მსხვილი კომპანია ყოველწლიურად აქვეყნებს თავის ფინანსურ ანგარიშს, 
რათა, ერთი მხრივ, დააკმაყოფილოს საზოგადოების ინტერესი მისი 
კომპანიისადმი და, მეორე მხრივ, მოახდინოს ფირმის პოპულარიზაცია, 
მოიზიდოს მეტი კლიენტი და ა.შ. 

ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები ნებისმიერიეროვნების 
ინოვატორს საშუალებას აძლევს, გაერკვეს ნებისმიერი ფირმის მდგომარეობაში 

ბუღალტრული აღრიცხვის მიზანია გადმოსცეს ინფორმაცია ყველასათვის 
გასაგები ენით. ეს კი შესაძლებელია მხოლოდ ციფრებით. ამისათვის მსოფლიოში 
ბევრი ქვეყანა შეთანხმებულია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო 
სტანდარტებზე, მათ შორის საქართველოც. ეს სტანდარტები გულისხმობს იმას, 
რომ ყველა სახის ბუღალტრული ინფორმაცია, იქნება ეს შემოსავალი, ხარჯი, 
ბალანსი თუ სხვა, აღინიშნება რიცხვებით. სწორედ ამის დამსახურებაა ის, რომ 
ნებისმიერი ეროვნების ინვესტორს შეუძლია თარჯიმნის გარეშე, ერთი თვალის 
გადავლებით, გაიგოს თუ რა ხდება მისთვის საინტერესო ფირმაში. 

ბუღალტერიაში საანგარიშო წლად მიიჩნევა კალენდარული წელი, ანუ მთელი 
წელი დაწყებული 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით. 

საწარმო ვადებულია, საგადასახადო ინსპექციას პეროდულად 
აბაროსდეკლარაციები 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, კომპანიების ბუღალტრული ინფორმაციით 
დაინტერესებულია საგადასახადო სამსახური. საგადასახადო კოდექსის თანახმად 
ყველა კომპანია ვალდებულია, საგადასახადო ინსპექციას აბაროს დეკლარაციები. 
არსებობს სხვადასხვა სახის დეკლარაციები. ისინი ზოგადად შეიძლება დავყოთ 
ორად: გადასახადის სახეობის მიხედვით და პერიოდულობის მიხედვით. 

გადასახადის სახეობის მიხედვით დეკლარაცია არსებობს იმ კონკრეტული 
გადასახადისთვის, რომლის გადამხდელიცაა ესა თუ ის კომპანია, მაგალითად, 
საშემოსავლო გადასახადის დეკლარაცია, რომლის ჩაბარება საგადასახადო 
ინსპექციაში სავალდებულოა მაშინ, როდესაც გაცემულია ხელფასი, პრემია ან სხვა 
სახის ფულადი/არაფულადი სახსრები. მაგალითად, თუკი მაისში ჩვენ გავცემთ 
დაქირავებით მომუშავეებზე ხელფასს ან სხვა სახის ფულად/არაფულად განაცემს, 
ჩვენ ვალდებულება გვექნება მაისის დამთავრებიდან 15 დღის ვადაში 
დეკლარაცია წარვადგინოთ საგადასახადოში, მაგრამ თუ არანაირი განაცემი არ 
გვექნება მაისის თვეში, ჩვენ გავთავისუფლდებით ცარიელი დეკლარაციის 
ჩაბარებისაგან. ანუ აღნიშნული დეკლარაცია ბარდება მხოლოდ მაშინ როდესაც 
გვაქვს განაცემი. პერიოდულობის მიხედვით დეკლარაცია შეიძლება იყოს 
ყოველთვიური და წლიური. წლიური დეკლარაციებია: მოგების, ქონებისა და 
საშემოსავლო (წლიური საშემოსავლო გადასახადის ფორმას სხვა ფორმა აქვს 



ყოველთვიურისგან განსხვავებით) დეკლარაციები. ყოველთვიურია 
დეკლარაციები: საშემოსავლო, დამატებული ღირებულების გადასახადისა და 
აქციზის გადასახადის დეკლარაციები. 

სალაროს შემოსავლის ორდერში მიეთითება ვინ შემოიტანა თანხა, რა მიზნით, რა 
რაოდენობით 

საწარმოში ფულადი სახსრების მოძრაობა (შემოსვლა, გასვლა) აღირიცხება 
სალაროს შემოსავლისა და გასავლის ორდერებით. სალაროს შემოსავლის ორდერი 
უნდა შეივსოს მაშინ, როდესაც საწარმოში შემოდის ფული. ეს კი შეიძლება 
მოხდეს საქონლის რეალიზაციის შედეგად, სესხის დაბრუნების დროს, ბანკიდან 
ფულის შემოტანის დროს და ა.შ. აღნიშნულ ორდერში უნდა ჩაიწეროს თუ ვისგან 
არის თანხა მიღებული, რა მიზეზით, რამდენი, რომელ თარიღში და ა.შ. ეს 
ორდერი შედგება ორი ნაწილისაგან. პირველი ნაწილი რჩება ორგანიზაციაში, 
ხოლო მეორე გადაეცემა თანის შემომტანს. ამ ორი ნაწილის შუაში მოსახევი ხაზია, 
სადაც მოხევამდე ერტყმება ორგანიზაციის ბეჭედი. 

გასავლის ორდერში მიეთითება გამოწერის თარიღი, მიზნობრიობა, თანხის 
მიმღები პიროვნების მანაცემები 

რაც შეეხება გასავლის ორდერს, ის ერთიანია. ეს ორდერი გამოიწერება მაშინ, 
როდესაც საწარმოდან გადის ფულადი სახსრები (მაგალითად, რამის შესაძენად, 
მივლინებაში წასვლის დროს, ხელფასების გაცემოს დროს და ა.შ.). ამ ორდერს თან 
უნდა დაერთოს დოკუმენტი, რომელიც დაადასტურებს, რომ ეს თანხა იმისთვისაა 
დახარჯული, რისთვისაც გაიცა საწარმოდან (მაგალითად, დღგ ანგარიშ-ფაქტურა, 
სახელფასო უწყისი, სასაქონლო ზედნადები, თანხის საბანკო ანგარიშზე შეტანის 
საბუთი და ა.შ.). გასავლის ორდერში უნდა მიეთითოს გამოწერის თარიღი, 
მიზნობრიობა, თანხის მიმღები პიროვნების მონაცემები. ორდერი დამოწმებული 
უნდა იყოს საწარმოს დირექტორისა და მთავარი ბუღალტრის ხელმოწერებით. 
თანხის გატანის დროს კი ხელს აწერს ფულის გამცემი მოლარე. პატარა 
ორგანიზაციებში ხშირად ბუღალტრისა და მოლარის ფუნქციებს ერთი ადამიანი 
ითავსებს და შესაბამისად ის აწერს ხელს ორივეგან. იმ შემთხვევაში, თუ თანხის 
განკარგვაზე პასუხისმგებელი პირი ვერ წარმოადგენს ხარჯის დამადასტურებელ 
დოცუმენტს, მაშინ ბუღალტერი მოვალეა, აღნიშნული თანხა გამოაკლოს მის 
ხელზე ასაღებ ხელფასს. 

ყოველდღიურად სალაროს შემოსავლისა და გასავლის ორდერების საფუძველზე 
ივსება სალაროს წიგნი 

ზემოთ ნახსენები ორდერები თავს იყრიან სალაროს წიგნში. სალაროს წიგნის 
გახსნამდე წიგნი უნდა დაილუქოს - გაიხვრიტება ორგან, გაეყრება ზონარი, 
დაეკვრება ზედ ფურცელი, გაკეთდება მთავარი ბუღალტრისა და დირექტორის 
ხელმოწერები და დაერტყმება ორგანიზაციის ბეჭედი. სალაროს წიგნის 
თითოეული ფურცელი თავიდანვე გადანომრილი უნდა იყოს, რადგან არ მოხდეს 



ფურცლის ამოხევა. წიგნის ყველა ფურცელზე ორი ერთი და იგივე ცხრილი და 
მონაცემებია დაბეჭდილი. ეს ფურცელი უნდა გადაიკეცოს ორ ტოლ ნაწილად, 
ჩაიდოს შუაში კოპირებადი ქაღალდი და ისე მოხდეს მისი შევსება. პირველ 
გადაკეცილ გვერდზე შევსებული ინფორმაცია კოპირდება მოერე გვერდზე, 
რომელიც დღის დასრულების შემდეგ უნდა მოიხეს და თან დაერთოს 
ბუღალტერიაში შემოსულ დოკუმენტებს. დღის დასრულების შემდეგ ხდება 
სალაროს შემოსავლებისა და ხარჯების დაჯამება, ხდება სალაროს ნაშთის 
გამოანგარიშება. ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილ ოპერაციებს აკეთებს მოლარე ან 
მოლარის არ არსებობის შემთხვევაში ბუღალტერი. 

სალაროს წიგნის წარმოება სავალდებულოა ყოველ დღე, როცა კი არის ფულადი 
სახსრების შემოდინება ან გადინება საწარმოს სალაროდან. მასში ჩანაწერის 
გადაშლა ან ამოფხეკვა დაუშვებელია. თუ მოხდება შეცდომა, ის უნდა 
გადაიხაზოს ისე, რომ ჩანდეს თუ რა არის შეცდომით ჩაწერილი და ამის მერე 
მოხდეს სწორი ინფორმაციის ჩაწერა. 

მომხმარებელს, სურვილისამებრ, უნდა გავუწეროთ სასაქონლო ზედნადები და 
დღგ ანგარიშფაქტურა 

საგადასახადო კოდექსის მიხედვით ყველა ორგანიზაცია ვალდებულია, რომ 
ბანკში ჰქონდეს ერთი სალარე ანგარიში მაინც, ვინაიდან გადასახადების გადახდა 
წარმოებს მხოლოდ გადარიცხვით. მაგალითად, თუ კომპანია გასცემს ხელფასებს, 
ბუღალტერი ვალდებულია, ჯერ გადარიცხოს საშემოსავლო გადასახადი. 
ამისთვის ბუღალტერი აკეთებს საგადასახადო დავალებას თავისი მომსახურე 
ბანკისთვის, რითიც ის ბანკს ავალებს თანხის გადარიცხვას ამა თუ იმ 
გადასახადის ანგარიშზე. საგადასახადო დავალება ორ ეგზემპლარად დგება. 
აქედან ერთი რჩება ბანკს, მეორე კი ბრუნდება საწარმოს ბუღალტერიაში. სწორედ 
საგადასახადო დავალებითაა შესაძლებელი ფულის გადარიცხვა სხვა 
საწარმოსათვის ან თუნდაც თანამშრომლისთვის. 

საგადასახადო დავალება უნდა შეიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას: თარიღი, ფულის 
გადამრიცხველი ორგანიზაციის დასახელება, მომსახურე ბანკის დასახელება, 
ბანკის კოდი, ორგანიზაციის საბანკო ანგარიში. თუ ბიუჯეტში ვრიცხავთ თანხას, 
უნდა დამატებით მიეთითოს, რომ ირიცხება სახელმწიფო/ადგილობრივ 
ბიუჯეტში და, რაც მთავარია, უნდა მიეთითოს გადასახადის სახელი და კოდი. 
თუ თანხას არ ვრიცხავთ ბიუჯეტში და ვრიცხავთ სხვაგან (იურიდიულ ან 
ფიზიკურ პირთან), უნდა მივუთითოთ მიმღების დასახელება, ანგარიშის ნომერი, 
მომსახურე ბანკი, მომსახურე ბანკის კოდი და დანიშნულება. საგადასახადო 
დავალებაში თანხა მიეთითება როგორც ციფრებით, ასევე სიტყვიერად. 
საგადასახადო დავალება მოწმდება ხელმომწერის ან ხელმომწერების მიერ და 
ერტყმება ორგანიზაციის ბეჭედი. ხელმომწერი აღნიშნავს ორგანიზაციის 
თანამშრომელს (როგორც წესი დირექტორი ან ბუღალტერი, ან ორივე ერთად), 
რომელსაც თავისი ხელმოწერა (ფაქსიმილიე) დამოწმებული აქვს ნოტარიულად 



და წარდგენილი აქვს ბანკში. საგადასახადო დავალებაზე შეიძლება გაკეთდეს 
მაქსიმუმ ორი ხელმოწერა. 

ტექნოლოგიების განვითარების გამო შესაძლებელია გადასახადებისა და სხვა 
გადარიცხვების განხორციელება კომპიუტერის დახმარებით, რაც თავიდან 
აგვაცილებს საგადასახადო დავალების შევსებასა და ბანკში წარდგენას. 

როდესაც ჩვენი ორგანიზაცია ყიდის საქონელს სხვადასხვა ორგანიზაციასა თუ 
მეწარმე ფიზიკურ პირზე, მოთხოვნის შემთვხევაში, ჩვენ ვალდებული ვართ 
მყიდველს გამოვუწეროთ სასაქონლო ზედნადები, ხოლო თუ დღგ 
გადამხდელებიც ვართ, მაშინ უნდა გამოვუწეროთ დღგ ანგარიშ-ფაქტურაც. 
სასაქონლო ზედნადები, დღგ ანგარიშ-ფაქტურისგან განსხვავებით, არ არის 
მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტი, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი შეძენა შესაძლებელია 
საკანცელარიო მაღაზიებში და მისი გაფუჭების შემთხვევაში შეგვიძლია 
გადავაგდოთ, რაც დაუშვებელია დღგ ანგარიშ-ფაქტურაზე. დღგ ფაქტურა მკაცრი 
აღრიცხვის დოკუმენტია და გასცემს მხოლოდ საგადასახადო ინსპექცია. ყველა 
ფაქტურას აქვსსაკუთარი რიგითი ნომერი და სერია ცალკე ნომრით. ის შედგება 4 
ერთნაირი ინფორმაციის მატარებელი ფურცლისგან. პირველ გვერდზე შეტანილი 
ინფორმაცია ავტომატურად გადადის დანარჩენ სამ გვერდზეც. როდესაც ხდება 
ფაქტურის გამოწერა, გამოწერილი ფაქტურის მეოთხე ეგზემპლარი 
დეკლარაციასთან ერთად უნდა წარედგინოს საგადასახადო ინსპექციას მომდევნო 
თვის 15 რიცხვამდე. გამოწერის დროს 1 და 3 ეგზემპლარები გადაეცემა 
საქონლის/მომსახურების მყიდველს, რომელმაც 3 ეგზემპლარი თავის 
დეკლარაციასთან ერთად მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე უნდა წარადგინოს 
საგადასახადო ინსპექციაში. აღნიშნულ დოკუმენტში ინფორმაციის გადაშლა, 
ამოფხეკვა დაუშვებელია. თუ მოხდება ისე, რომ მცდარ ინფორმაციას შევიტანთ 
ფაქტურაში, მაშინ უნდა გავაუქმოთ ეს ფაქტურა და გამოვწეროთ კორექტირების 
ანგარიშ-ფაქტურა. 

სალარო აპარატი -აუცილებელი ატრიბუტი ნაღდი ფულით 
მოვაჭრემეწარმისთვის 

საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, ყველა მეწარმე პირი, თუკი ის რეალიზაციით 
იღებს ფულს ხელზე, ანუ სალაროში, ვალდებულია იქონიოს სალარო აპარატი. 
სალარო აპარატისგან თავისუფლდება რამდენიმე სახის ვაჭრობა, მაგალითად, 
პირი, რომელიც დატარებით ყიდის საქონელს. ასევე ვთავისუფლდებით სალარო 
აპარატის ქონისგან მაშინ, როდესაც პროდუქციას ვყიდით მხოლოდ მეწარმეებზე 
და ვუწერთ დღგ ანგარიშ-ფაქტურას. ეს იმიტომ, რომ აღნიშნული დოკუმენტი 
მკაცრი აღრიცხვის დოკუმენტია. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში სალარო აპარატის 
ქონა და გამოყენება სავალდებულოა! სალარო აპარატი ყიდვის შემდეგ უნდა 
დარეგისტრირდეს იმ საგადასახადო ინსპექციაში, რომლის ტერიტორიაზეც 
დაიდგმება. საგადასახადო ჩართავს აპარატის ფისკალურ მეხსიერებას და ამის 
შემდეგ გაყიდული საქონლის თანხები შეინახება აპარატში. ყოველი დღის 



დასრულების შემდეგ სავალდებულოა ზედ ანგარიშის გაკეთება, რაც იმას 
გულისხმობს, რომ მთელი დღის ნავაჭრი უნდა ამოვბეჭდოთ სალარო აპარატიდან 
და შევინახოთ 3 წლის განმავლობაში. იმ შემთხვევაში, თუ გვექნება 
ვალდებულება, რომ ვიქონიოთ სალარო აპარატი და არ შევიძენთ, ეს ქმედება 
ითვალისწინებს 500 ლარიან ჯარიმას, განმეორების შემთხვევაში 5 000 ლარს, 
კიდევ არ შეძენის შემთხვევაში კი - 10 000 ლარს. თუ გვიდგას სალარო აპარატი და 
არ ვიყენებთ, პირველ შემთხვევაზე ვჯარიმდებით 500 ლარით, მეორე 
შემთხვევაზე 1 500 ლარით, ყველა შემდგომ განმეორებაზე - 2 500 ლარით. 

ხელფასი 

ხელფასის გაცემამდე უნდა გადავრიცხოთ საშემოსავლო გადასახადი 

ხელფასი წარმოადგენს დამქირავებლის მიერ დაქირავებულისთვის გაწეული 
შრომის ანაზღაურებას. ანაზღაურება შეიძლება იყოს როგორც ფულადი, ასევე - 
მატერიალური. მაგალითად, პურის ქარხანა შეთანხმებულია დაქირავებულთან, 
რომ მისცემს ხელფასის სახით 200 ლარს და ყოველ დღე 3 პურს. ამ შემთხვევაში 
ქარხანამ საშემოსავლო გადასახადი უნდა დაუკავოს როგორც 200 ლარზე, ასევე - 
თითოეული პურზე (პურის ფასად უნდა ჩაითვავალოს თანხა, რამდენადაც ყიდის 
ქარხანა ამ პურს). როგორც თქვენთვის ცნობილია, საშემოსავლო გადასახადი 20%-
ია. ხელფასი შესაძლებელია გაიცეს როგორც სალაროდან, ასევე - ბანკის 
მეშვეობით. მანამ, სანამ მოხდება ხელფასის გაცემა, აუცილებელია, შევადგინოთ 
სახელფასო უწყისი და გადავრიცხოთ საშემოსავლო გადასახადი. გადასახადის 
გადარიცხვის შემდეგ კი შეგვიძლია დავარიგოთ ხელფასები. როდესაც ხელფასი 
გაიცემა სალაროდან, თანხის მიმღები თითოეული ადამიანი ხელს აწერს თანხის 
მიღებაზე. ეს ოპერაცია უნდა გატარდეს სალაროს წიგნშიც და გამოიწეროს 
შესაბამისი თანხის ოდენობის გასავლის ორდერი. 

მოგება/ზარალი 

სამეურნეო წლის დასრულების შემდეგ 3 თვის ვადაში ნებისმიერმა საწარმომ 
უნდა წარადგინოს მოგება/ზარალის უწყისი 

სამეურნეო წლად ითვლება კალენდარული წელი. მეწარმეს წლის დასრულებიდან 
ეძლევა 3 თვე იმისათვის, რომ მოახდინოს საკუთარი ფირმის შემოსავლებისა და 
ხარჯების დაანგარიშება, რათა გამოიყვანოს მოგება ან ზარალი. როგორს წინა 
ტრენინგიდან იცით, უნდა ჩაბარდეს მოგების წლიური დეკლარაცია, სადაც 
მუხლების მიხედვით, დაჯამებულად, უნდა ჩაიწეროს საოპერაციო, 
არასაოპერაციო შემოსავლები და ხარჯები, ძირითადი საშუალებების (ის მანქანა-
დანადგარებია, რომლის დახმარებითაც ვაწარმოებთ ბიზნესს) ცვეთა, რომელიც 
თავისი შინაარსით ხარჯების კლასში შედის. როდესაც ჩვენ ვყიდულობთ 
მაცივარს, დახლებს, ავეჯს და სხვა ინვენტარს, ვთქვათ, მაღაზიისთვის, მასში 
გადახდილ თანხას იმავე წელს არ გავატარებთ ხარჯებში. ის იმტომ ხდება, რომ 
ზემოთ ჩამოთვლილი საშუალებები წლების განმავლობაში უნდა გამოვიყენოთ და 



ხარჯშიც პროპორციულად უნდა ავსახოთ. მაგალითად, თუ ჩვენ გვაქვს 5000 
ლარიანი მაცივარი და მისი გამოყენების ვადაა 5 წელი, მაშინ ამ თანხას 
გავანაწილებთ წლების მიხედვით და ყოველ წელს გავატარებთ ხარჯში. 
აღსანიშნავია ისიც, რომ საგადასახადო კოდექსი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ 
ძირითად საშუალებაში გადახდილი თანხა იმავე წელს ბოლომდე გამოვქვითოთ. 

იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენი ორგანიზაცია გავა მოგებაზე, მაშინ ვალდებულები 
ვიქნებით მოგების გადასახადი გავყოთ 4 ტოლ ნაწილად და გადავიხადოთ 
პირველი 15 მაისამდე, მეორე 15 ივლისამდე, მესამე 15 სექტემბრამდე და მეოთხე 
15 დეკემბრამდე. ამ გადასახდელებს მიმდინარე გადასახდელები ეწოდება და 
წარმოადგენს გადასახადის ავანსად, წინასწარ გადახდას. როდესაც დამთავრდება 
ეს წელიც და 1 აპრილამდე შევადგენთ დეკლარაციას, უნდა გავითვალისწინოთ, 
რომ მოგების გადასახადის რაღაც ნაწილი გადახდილი გვაქვს წინასწარ. ანუ თუ 
მეორე წელს გავედით მოგებაზე და წინა წელთან შედარებით მეტი მოგება 
დაგვრჩა, იმ წინასწარ გადახდილ თანხას გამოვაკლებთ და გადავიხდით ნაკლებს. 
მერე ისევ გაგრძელდება ეს ციკლი და იმავე პერიოდულობით გადავიხდით უკვე 
ახალი, მეორე წლის მოგების თანხას. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

სარჩევი: 

1. ბიზნესი და მეწარმეობა; 

2. შრომითი ურთირთობები; 

3. მეწარმოების ფორმები საქართველოში; 

4. საბუღალტრო აღრიცხვის  არსი და მნიშვნელობა. 

 

გამოყენებული წყაროები და ლიტერატურა: 

1. სტუდენტის სახელმძღვანელო მეწარმეობა --შორენა ხუბუნაია 2015 წ; 

2. მეწარმეობის სამაგიდო წიგნი --საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა 

ასოციაცია; 

 

 

 

დამტკიცებულია კოლეჯის დირექტორის მიერ 

ბრძანება #19; 31,08,2016 წელი 

 

 


