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2016 წლის პირველი იანვრიდან საქართველოში ამოქმედდა ე.წ. 
„ერთიანი სახაზინო კოდის“ სის ტე მა, რის შე დე გა დაც გა და სა ხა დე ბის 
გა დახ დი სათ ვის მა ნამ დე არ სე ბუ ლი 125 სა ხა ზი ნო კო დი გა ერ თი ან და 
ერთ სა ხა ზი ნო კო დად  10 100 1000. ეს არა ვი თარ შემ თხვე ვა ში არ უნ
და იქ ნეს აღ ქმუ ლი კო დე ბის გა ერ თი ა ნე ბის მარ ტივ მა ნი პუ ლა ცი ად. 
მო ცე მუ ლი ღო ნის ძი ე ბის ფარ გლებ ში გა ტა რე ბულ მა ცვლი ლე ბებ მა 
არ სე ბი თად შეც ვლა სა ბი უ ჯე ტო შე მო სუ ლო ბე ბის აღ რიცხ ვი სა და გა
და ნა წი ლე ბის მა ნამ დე არ სე ბუ ლი სის ტე მა და ზე გავ ლე ნა მო ახ დი ნა 
გა და სა ხა დებ თან, მის ად მი ნის ტრი რე ბა სა და ანა ლიზ თან და კავ ში რე
ბულ ას პექ ტებ ზე.

ყვე ლა სათ ვის ნა თე ლი ა, რომ რაც უფ რო რთუ ლია სა გა და სა ხა დო 
კა ნონ მორ ჩი ლე ბა, მით უფ რო იზ რდე ბა გა და სა ხა დე ბის არ გა დახ დის 
რის კი და პი რი ქით. კა ნონ მორ ჩი ლე ბის სი მარ ტი ვის ერ თერ თი უმ ნიშ
ვნე ლო ვა ნე სი პი რო ბა კი არის გა და სა ხა დე ბის გა მო ან გა რი შე ბი სა და 
გა დახ დის სი მარ ტი ვე. ბი უ ჯეტ თან ან გა რიშ სწო რე ბის სი მარ ტი ვე გა
მო ი ყე ნე ბა ქვეყ ნებ ში ბიზ ნე სის კე თე ბის სი მარ ტი ვის შე ფა სე ბის ერ თ
ერთ კრი ტე რი უ მად (ე.წ. „Doing Business”ის რე ი ტინ გი). რაც უფ რო მე
ტი ტრან ზაქ ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა უწევს ბიზ ნესს და რაც უფ რო მეტ 
დროს ან დო მებს გა დამ ხდე ლი გა და სა ხა დე ბის გა დახ დის ოპე რა ცი ებს, 
მით უფ რო კლე ბუ ლობს ქვეყ ნის რე ი ტინ გი მო ცე მუ ლი კრი ტე რი უ მით. 
სა ქარ თვე ლო ში გა და სა ხა დებ თან და კავ ში რე ბუ ლი გა დახ დე ბის 100% 
ხორ ცი ელ დე ბა ელექ ტრო ნუ ლად და სა ბან კო სის ტე მის მეშ ვე ო ბით, 
რაც გუ ლის ხმობს იმას, რომ უშუ ა ლოდ სა გა და სა ხა დო ან /და სა ხა ზი
ნო სამ სა ხურ ში ნაღ დი ფუ ლი არ მოძ რა ობს. აღ ნიშ ნუ ლი სა გა და სა ხა
დო სის ტე მის შე ფა სე ბის და დე ბი თი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა, გან სა კუთ რე ბით 
გან ვი თა რე ბა დი ქვეყ ნი სათ ვის.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: ერ თი ა ნი სა ხა ზი ნო კო დი, სა ხა ზი ნო კო დი, 
გა და სა ხა დის გა დახ და, სა გა და სა ხა დო შე მო სუ ლო ბა, სა გა დახ დო და
ვა ლე ბა.
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2016 წლამდე არსებული გადახდის სისტემა

სა ქარ თვე ლო ში 2016 წლამ დე არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბით გა და სა ხა დე ბის 
სა ხე ე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სათ ვის სა ჭი რო იყო 125 ოთხ ნიშ ნა კო დი, რაც ჩაშ-
ლი ლი იყო გა და სა ხა დის არა მარ ტო სა ხე ე ბის, არა მედ ქვე სა ხე ე ბის მი ხედ ვი-
თაც. გარ და გა და სა ხა დის სა ხის გან მსაზღ ვრე ლი სა ხა ზი ნო კო დე ბი სა, ასე ვე 
არ სე ბობ და თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლის მა ი დენ ტი ფი ცი რე ბე ლი ოთხ ნიშ ნა 
კო დი (71 ერ თე უ ლი) და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს („გადასახადის ამკრეფის“) მა-
ი დენ ტი ფი ცი რე ბე ლი ერ თნიშ ნა კო დი (4 ერ თე უ ლი). შე სა ბა მი სად გა და სა ხა დის 
გა დახ დის მიზ ნე ბი სათ ვის დგე ბო და ცხრა ნიშ ნა (1+4+4) სა ხა ზი ნო კო დი, რომ-
ლის ფორ მი რე ბი სათ ვი საც თე ო რი უ ლად არ სე ბობ და ათი ა თა სო ბით შე საძ ლო 
კომ ბი ნა ცი ა. სწო რი სა ხა ზი ნო კო დის შე სარ ჩე ვად აუ ცი ლე ბე ლი იყო გარ კვე-
უ ლი ინ ფორ მა ცი ის ფლო ბა, რაც ინ დი ვი დუ ა ლუ რი იყო თი თო ე უ ლი გა დამ ხდე-
ლი სა და გა დახ დი სათ ვის. კო დი გან სხვა ვე ბუ ლი იყო შემ დე გი გა რე მო ე ბე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით: იფა რე ბო და სა ბა ჟო თუ სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბა; 
მსხვი ლი გა დამ ხდე ლი იხ დი და გა და სა ხადს თუ არა; რა გა და სა ხა დი იფა რე ბო-
და; ად გი ლობ რი ვი ბი უ ჯე ტის ვალ დე ბუ ლე ბა უნ და და ფა რუ ლი ყო თუ ცენ ტრა-
ლუ რის; კონ კრე ტუ ლად რო მე ლი თვით მმარ თვე ლი ერ თე უ ლის ბი უ ჯეტ ში უნ და 
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ყო გა დახ და; გა დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბა პრო დუქ ცი ის რე ა-
ლი ზა ცი ი დან გა მომ დი ნა რე წარ მო იშ ვა, თუ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის შე დე გად; 
ჯა რი მა გა და სა ხა დის სა ხით იყო და რიცხ უ ლი თუ სან ქცი ის ნა წილ ში და ა.შ.

იმ შემთხვევაში, თუ საგადახდო დავალებაში არასწორად იყო მითი-
თებული ბიუჯეტის შემოსულობის სახაზინო კოდი, მნიშვნელოვანი ხდებოდა 
კონკრეტულად რა სახის „შეცდომა“ და უშ ვა გა დამ ხდელ მა. მა გა ლი თად, თვით-
მმარ თვე ლი ერ თე უ ლის კო დის არას წო რად მი თი თე ბის შემ თხვე ვა ში შე საძ ლოა 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას და ე კარ გა შე მო სა ვა ლი. თუ გა დამ ხდე ლი 
ერ თნიშ ნა კო დად აირ ჩევ და სა მი ანს ნაც ვლად ერ თი ა ნი სა (ცხრა ნიშ ნა სა ხა ზი-
ნო კო დის პირ ვე ლი ციფ რი), გა დახ და მოხ ვდე ბო და არა სა გა და სა ხა დო შე მო-
სუ ლო ბე ბის ან გა რიშ ზე და თან ხა პი რა დი აღ რიცხ ვის ბა რათ ზე არ აი სა ხე ბო-
და, ანუ არ ჩა ით ვლე ბო და სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბის გა დახ დად. ეს არის 
ის ერ თა დერ თი შეც დო მა, რომ ლის გა მოც გა დამ ხდე ლი „დაზარალდებოდა“. 
გარდა ზემოაღნიშნული შემთხვევისა, როდესაც გადახდა პირადი აღრიცხვის 
ბარათზე არ ისახებოდა, ნებისმიერი სხვა სახის შეცდომის დაშვებისას 
გადამხდელს არავითარი„ინტერესი“ არ გა აჩ ნდა ეზ რუ ნა სა ხა ზი ნო კო დის 
სწო რად შერ ჩე ვა ზე, ვი ნა ი დან და ვა ლი ა ნე ბის გა სალ დო ე ბის მე ქა ნიზ მის არ-
სე ბო ბის პი რო ბებ ში, შე სა ბა მი სი ავ ტო მა ტუ რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა დაშ ვე ბუ ლი 
უზუს ტო ბის თვის არ ეკის რე ბო და.

სახაზინო კოდის არასწორად შევსებასთან დაკავშირებით, შესაბამისი 
პასუხისმგებლობის ქმედითი მექანიზმის შემუშავებას შეუძლებელს ხდიდა 
შემდეგი ძირითადი გარემოებები:

1. სალდირების პრინციპი. კანონმორჩილების „გაიაფების“ მიზ ნით, სა-
გა და სა ხა დო კო დექ სი და ვა ლი ა ნე ბად თვლის და სა უ რა ვის და რიცხ ვის უფ ლე-



ერთიანი სახაზინო კოდის დანერგვის ზეგავლენა საგადასახადო შემოსულობების აღრიცხვაზე

121

ბას იძ ლე ვა მხო ლოდ ჯა მურ და ვა ლი ა ნე ბის თან ხა ზე, რაც ჩვენ თვის სა ინ ტე-
რე სო შემ თხვე ვებ ში სა უ რა ვის სა ხით პა სუ ხის მგებ ლო ბის და კის რე ბის შე საძ-
ლებ ლო ბას არ იძ ლე ვა;

2. შე მოწ მე ბის მწი რი და არა ე ფექ ტი ა ნი შე საძ ლებ ლო ბე ბი. გა დახ დის 
სის წო რის გა და მოწ მე ბა უნ და მომ ხდა რი ყო ინ დი ვი დუ ა ლუ რად სა გა და სა ხა დო 
შე მოწ მე ბის შე დე გად, ამას თან, აღ ნიშ ნულს არ გა აჩ ნდა არა ნა ი რი შე დე გობ-
რი ვი გავ ლე ნა გა და სა ხა დის ჯა მურ ოდე ნო ბა ზე. დღგ-ს და ვა ლი ა ნე ბა თუ გა-
და ი ხა და გა დამ ხდელ მა, ის მა ინც გა დახ და ა, მი უ ხე და ვად იმი სა, მაგ. ყურ ძნის 
რე ა ლი ზა ცია მი უ თი თა სა გა დახ დო და ვა ლე ბა ში თუ ღვი ნის, ან სა ერ თოდ მომ-
სა ხუ რე ბის გა წე ვა;

3. ვი ნა ი დან სა ქონ ლის და მომ სა ხუ რე ბის სრუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლის გა წე რა 
შე უძ ლე ბე ლი და არაპ რაქ ტი კუ ლი იყო, ყვე ლა გა და სა ხა დის სა ხა ზი ნო კოდს გა-
აჩ ნდა ე.წ. „სხვა არაკლასიფიცირებული გადასახადის“ კო დი, რომ ლის არ ჩე-
ვა ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა ში უხ სნი და გა დამ ხდელს და მა ტე ბით პრობ ლე მებს და 
სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს არ უტო ვებ და შე და ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. 

ერ თი ა ნი სა ხა ზი ნო კო დის ამოქ მე დე ბამ დე არ სე ბუ ლი გა დახ დის მე ქა ნიზ-
მის ძი რი თა დი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი შემ დე გი სა ხით შეგ ვიძ ლია შე ვა ჯა მოთ:

- სა გა დახ დო კო დის გე ნე რი რე ბის და შერ ჩე ვის გარ თუ ლე ბუ ლი პრო ცე სი;
- შე სა ბა მი სი პა სუ ხის მგებ ლო ბის არარ სე ბო ბის პი რო ბებ ში გა და სა ხა დე-

ბის გა და ნა წი ლე ბის სირ თუ ლე ე ბი, რო გორც გა და სა ხა დის სა ხე ე ბის ჭრი ლით 
ასე ვე ბი უ ჯე ტებს შო რის;

- გა და სა ხა დის ერ თი სა ხი დან სხვა სა ხე ში გა და ტა ნას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი ფა სი ა ნი მომ სა ხუ რე ბა (მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბა N96. 2010), რაც გან-
სა კუთ რე ბით უსა მარ თლო იყო უკუ და ბეგ ვრის და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის 
გა და სა ხად ში, თან ხის რო მე ლი მე სხვა გა და სა ხა დის სა ხი დან გა და ტა ნის შემ-
თხვე ვებ ში;

- სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის გას ტუმ რე ბი სათ ვის სა ჭი რო ტრან ზაქ-
ცი ე ბის დი დი ოდე ნო ბა: უფ რო მე ტი ტრან ზაქ ცია – ბან კის უფ რო მე ტი სა კო-
მი სიო და მომ სა ხუ რე ბის დრო; ანა ლო გი უ რი სი ტუ ა ცია იყო სა ინ კა სო და ვა ლე-
ბე ბის მომ სა ხუ რე ბის და გა და სა ხა დის ერ თი სა ხი დან სხვა ში თან ხე ბის გა და ტა-
ნის თვალ საზ რი სი თაც ;

- ბი უ ჯეტ თან ან გა რიშ სწო რე ბის ჯა მუ რი მდგო მა რე ო ბის დათ ვლის /
დად გე ნის რთუ ლი პრო ცე დუ რა, რაც სულ უფ რო და უფ რო მეტ დრო სა და 
სერ ვე რულ რე სურსს მო ითხ ოვ და;

- სა შე მო სავ ლო გა და სა ხად ში წინ სწრე ბით ზედ მე ტად გა დახ დილ თან-
ხებ ზე სა ვა რა უ დო და რიცხ ვის მე ქა ნიზ მის არ სე ბო ბა;

- მი უ ხე და ვად იმ იდე ი სა, რომ გა დახ დის იმ დრო ის თვის არ სე ბულ სის-
ტე მას უნ და უზ რუნ ვე ლე ყო დე ტა ლუ რი სტა ტის ტი კუ რი და ანა ლი ტი კუ რი 
საქ მი ა ნო ბის შე საძ ლებ ლო ბა, ის რე ა ლუ რად არ მუ შა ობ და მო ცე მუ ლი მი მარ-
თუ ლე ბით, და პი რი ქით, მთელ რიგ შემ თხვე ვა ში არ თუ ლებ და და ამა თუ იმ 
დაშ ვე ბის გა კე თე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას იწ ვევ და ინ ფორ მა ცი ის და მუ შა ვე ბის და 
ანა ლი ზის დროს;
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რაც შე ე ხე ბა აღ რიცხ ვი ა ნო ბის და დე ბით ას პექ ტებს, აღ ნიშ ნულ ში მო ი აზ-
რე ბა შემ დე გი: 

- სრუ ლი სი ზუს ტის კა ნონ მორ ჩი ლე ბის პი რო ბებ ში სა გა და სა ხა დო შე მო-
სუ ლო ბე ბის დე ტა ლუ რი ანა ლი ზი სა და აღ რიცხ ვი ა ნო ბის შე საძ ლებ ლო ბა;

- თანხა გადახდილად ითვლებოდა იმ გადასახადის დასაფარავად, 
რომლის შესაბამისი კოდიც იყო მითითებული საგადახდო დავალებაში და 
არავინ არ „ცდებოდა“ მისი დამატებითი გადანაწილებით, გარდა კონკრეტული 
მიმართვის შემთხვევებისა.

ერთიანი სახაზინო კოდი

2016 წლის პირ ვე ლი იან ვრი დან, სა გა და სა ხა დო შე მო სუ ლო ბე ბის ყვე ლა 
კო დი გა და სა ხა დის ამ კრე ფის, ტე რი ტო რი უ ლი ერ თე უ ლი სა და გა და სა ხა დის 
ქვე სა ხე ე ბის ჩათ ვლით, გა ერ თი ან და ერთ სა ხა ზი ნო კო დად 10 100 1000. ეს ის 
ერ თა დერ თი ა, რი სი ცოდ ნაც სჭირ დე ბა გა დამ ხდელს, რო მე ლიც ის ტუმ რებს 
სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბას. სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სით დად-
გე ნი ლი გა და სა ხა დე ბის გა დახ დი სას, სა გა და სა ხა დო და ვა ლე ბა ში აღარ მი ე თი-
თე ბა გა და სა ხა დის გან მსაზღ ვრე ლი კო დი.

აღ ნიშ ნუ ლი პრო ექ ტი არ წარ მო ად გენს მხო ლოდ გა და სა ხა დის კო დე ბის 
გა ერ თი ა ნე ბის მარ ტივ მა ნი პუ ლა ცი ას. რე ფორ მის ფარ გლებ ში სა ფუძ ვლი ა ნად 
შე იც ვა ლა გა და სა ხა დე ბის აღ რიცხ ვის და გა და ნა წი ლე ბის პრინ ცი პე ბი. მა გა-
ლი თად, გარ და სა ხა ზი ნო კო დე ბის უბ რა ლო გა ერ თი ა ნე ბი სა, აღ ნიშ ნუ ლი პრო-
ექ ტის ფარ გლებ ში გაჩ ნდა შე საძ ლებ ლო ბა გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ყო ცალ -ცალ კე 
წარ მო ე ბუ ლი ყვე ლა გა და სა ხა დის პი რა დი აღ რიცხ ვის ბა რა თი ერთ ბა რა თად 
და ამავ დრო უ ლად გა დახ დი ლი გა და სა ხა დი ავ ტო მა ტუ რი რე ჟი მით გა და ნა წი-
ლე ბუ ლი ყო სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის წარ მო შო ბის პე რი ო დე ბის შე სა-
ბა მი სად, ზედ მე ტად გა დახ დი ლი თან ხე ბის გა და სა ხა დის სა ხე ებს შო რის გა და-
ტა ნის ოპე რა ცი ე ბის ჩათ ვლით. 

პრო ექ ტის ფარ გლებ ში ასე ვე გან ხორ ცი ელ და აღი ა რე ბუ ლი და არა ღი-
ა რე ბუ ლი თან ხე ბის გან ცალ კე ვე ბა და და მო უ კი დებ ლად აღ რიცხ ვა, რაც გა-
მო რიცხ ავს არა ღი ა რე ბუ ლი და რიცხ ვის, გა დახ დი ლი თან ხით ან ზედ მე ტო ბით 
და ფარ ვის და ასე ვე მსგავს თან ხა ზე იძუ ლე ბი თი გა დახ დე ვი ნე ბის ღო ნის ძი ე-
ბე ბის გავ რცე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. დად გე ნილ ვა და ში მოთხ ოვ ნის არ გა-
სა ჩივ რე ბის შემ თხვე ვა ში, არა ღი ა რე ბუ ლი თან ხე ბის და რიცხ ვა ავ ტო მა ტუ რი 
რე ჟი მით გა და ი ტა ნე ბა ძი რი თად ბა რათ ზე, რის შემ დე გაც ად მი ნის ტრი რე ბა 
ხორ ცი ელ დე ბა აღი ა რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის ად მი ნის ტრი რე ბი-
სათ ვის შე მუ შა ვე ბუ ლი სა ერ თო მიდ გო მით.

გან სხვა ვე ბით ძვე ლი მიდ გო მი სა გან, გა და სა ხა დის სა ხე ე ბი სა გან და მო-
უ კი დებ ლად ხორ ცი ელ დე ბა სა უ რა ვის აღ რიცხ ვა, რაც შე სა ბა მი სო ბა შია რო-
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გორც კა ნონ მდებ ლო ბას თან, რომ ლის მი ხედ ვი თაც სა უ რა ვი ერიცხ ე ბა სალ დი-
რე ბუ ლი და ვა ლი ა ნე ბის თან ხას, ასე ვე ლო გი კას თან - სა უ რა ვი არ არის არ ცერ-
თი გა და სა ხა დის სა ხე. დეკ ლა რა ცი ა ში ასა ხუ ლი უკუ და ბეგ ვრის დღგ-ს თან ხა 
ამავ დრო უ ლად ჩათ ვლის მი ღე ბის სა ფუძ ვე ლი ა. გან სხვა ვე ბით ძვე ლი სის ტე-
მი სა გან, სა ხა ზი ნო სამ სა ხუ რი და მო უ კი დებ ლად არ გა და ა ნა წი ლებს სა გა და სა-
ხა დო შე მო სუ ლო ბებს. აღ ნიშ ნუ ლი ხორ ცი ელ დე ბა შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის 
მი ერ გა დამ ხდელ თა ბა რა თებ ზე და რიცხ უ ლი თან ხე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით (იხ. 
სქე მა 1).

საგადასახადო შემოსულობების გადანაწილების ეტაპები და რიგითობა
სქემა 1

(შემოსავლების სამსახურის მონაცემთა ავტორისეული ინტერპრეტაცია)

შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი ცალ კე უ ლი გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის მი-
ერ გა დახ დილ თან ხას ანა წი ლებს ამ გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის პი რა დი აღ-
რიცხ ვის ბა რათ ზე ასა ხუ ლი აღი ა რე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის მი ხედ ვით, რის 
გა მოც მიმ დი ნა რე პე რი ოდ ში სა გა და სა ხა დო შე მო სუ ლო ბე ბი გა და სა ხა დის სა-
ხე ე ბის მი ხედ ვით აღი რიცხ ე ბა გა ცი ლე ბით მა ღა ლი სი ზუს ტით. გა დახ და, რო-
მელ საც გა დახ დის მო მენ ტი სათ ვის არ მო ე ძებ ნე ბა შე სა ბა მი სი „აღიარებული 
დარიცხვა“, არ ით ვლე ბა არ ცერ თი გა და სა ხა დის სა ხის გა დახ დად და აღი რიცხ-
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ე ბა, რო გორც „სხვა გაუნაწილებელი“ შემოსულობა. აღნიშნული გადარიცხვა 
კონკრეტულ გადასახადში აღირიცხება მხოლოდ შესაბამისი „აღიარებული“ 
და რიცხ ვის ოპე რა ცი ის გა ტა რე ბის შემ დეგ. შე სა ბა მი სად, მაქ სი მა ლუ რად 
დრო უ ლად და რე ა ლუ რად, ავ ტო მა ტუ რი რე ჟი მით ხორ ცი ელ დე ბა სახ სრე ბის 
გა და ნა წი ლე ბა სა ერ თო სა ხელ მწი ფო ებ რივ და ად გი ლობ რივ ბი უ ჯე ტებ ში. აღ-
ნიშ ნუ ლი სათ ვის აღარ არის სა ჭი რო გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის წე რი ლო ბი თი 
მოთხ ოვ ნა და „კეთილი ნება“. გა დახ დე ბის და მუ შა ვე ბი სათ ვის სა ჭი რო ინ ფორ-
მა ცი ის მო პო ვე ბა ხდე ბა მთლი ა ნად შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში არ სე ბულ მო-
ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით. აღ ნიშ ნუ ლი იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას ასე თი ვე სი ზუს ტით 
გა ან გა რიშ დეს საპ როგ ნო ზო შე მო სუ ლო ბე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი გა და სა ხა დის სა-
ხე ე ბის ჭრი ლით, თუმ ცა, სი ზუს ტე ზე თავ და პირ ველ ეტაპ ზე გარ კვე ულ უარ-
ყო ფით გავ ლე ნას მო ახ დენს ანა ლო გი უ რი მიდ გო მით აღ რიცხ უ ლი ის ტო რი უ-
ლი მო ნა ცე მე ბის არ ქო ნა. 

აღი ა რე ბუ ლი და ვა ლი ა ნე ბის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში შე მო სუ ლო ბა გა და-
სა ხა დის სა ხე ე ბის მი ხედ ვით ნა წილ დე ბა, მი სი წარ მო შო ბის თა რი ღის შე სა ბა მი-
სად – გა დახ დი ლი თან ხა პირ ველ რიგ ში მი ე მარ თე ბა გა და სა ხა დის იმ სა ხე ში, 
რო მელ შიც და ვა ლი ა ნე ბა პირ ველ რიგ ში წარ მო იქ მნა და შემ დგომ გრძელ დე ბა 
შე სა ბა მი სი რი გი თო ბით, ამას თან და ცუ ლია და ვა ლი ა ნე ბის და ფარ ვის მოქ მე-
დი კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი პრინ ცი პი: გა და სა ხა დის ძი რი თა დი თან ხა, 
სან ქცია და სა უ რა ვი (ბრძა ნე ბა N1205. 2011; ბრძა ნე ბა N13446. 2016). ძი რი თა დი 
გა და სა ხა დე ბის მი ხედ ვით აღი ა რე ბუ ლი და ვა ლი ა ნე ბის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა-
ში, რაც წარ მო იშ ვა ერ თი და იმა ვე კა ლენ და რულ დღეს, გა დახ დი ლი თან ხის 
მი კუთ ვნე ბა ხორ ცი ელ დე ბა იმ გა და სა ხა დის სა ხე ზე, რო მე ლიც დრო ში უფ რო 
ად რე მოხ ვდა პი რა დი აღ რიცხ ვის ბა რათ ზე.

თუ გა დახ დი ლი თან ხა გა ნა წილ და ქო ნე ბის (გარ და უძ რა ვი ქო ნე ბი სა, 
იგუ ლის ხმე ბა სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო და არა – სა სოფ ლო სა მე ურ ნეო და ნიშ-
ნუ ლე ბის მი წე ბი), ან სა შე მო სავ ლო გა და სა ხად ში, ხორ ცი ელ დე ბა და მა ტე ბი თი 
კალ კუ ლა ცია თან ხის ად გი ლობ რივ ბი უ ჯე ტებ სა და ავ ტო ნო მი ურ რეს პუბ ლი-
კა ში გა და ნა წი ლე ბის მიზ ნით, რის შე სა ხე ბაც შე სა ბა მი სი რე პორ ტი ეგ ზავ ნე ბა 
სა ხა ზი ნო სამ სა ხურს დღის ჯა მუ რი შე დე გე ბის ასახ ვით. ქო ნე ბის გა და სა ხა-
დის გა ნა წი ლე ბის სა ფუძ ვე ლია ამა ვე გა და სა ხა დის დეკ ლა რა ცი ა ში მი თი თე ბუ-
ლი მო ნა ცე მე ბი ქო ნე ბის ად გილ მდე ბა რე ო ბის შე სა ხებ, ხო ლო არა საკ მა რი სი 
თან ხის გა დახ დის შემ თხვე ვა ში გა და სა ხა დი რამ დე ნი მე თვით მმარ თვე ლო ბა ში 
ნა წილ დე ბა და ვა ლი ა ნე ბის თან ხა ში მა თი კუთ ვნი ლი წი ლის პრო პორ ცი უ ლად. 
გა ან გა რი შე ბე ბი წარ მო ებს პროგ რა მუ ლად და ავ ტო მა ტუ რი რე ჟი მით ყო ვე ლი 
დღის დას რუ ლე ბის შემ დეგ. სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გა ნა წი ლე ბის პროგ-
რა მუ ლი ლო გი კა, გარ და დეკ ლა რი რე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი სა, ასე ვე ეყ რდნო ბა 
გა დამ ხდელ თა რე გის ტრა ცი ის მო ნა ცე მებს, რა თა და მა ტე ბით გა მო ი რიცხ ოს 
დეკ ლა რა ცი ის არას რუ ლად შევ სე ბის შემ თხვე ვა ში თან ხე ბის ბი უ ჯე ტებს შო-
რის შე საძ ლო არას წო რი გა და ნა წი ლე ბა.
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თუ გა დახ დი ლი თან ხის ნა წი ლი კვლავ დარ ჩა ზედ მე ტად გა დახ დი ლად, 
ანუ გა დახ დი ლი თან ხის ნა წი ლი წინ სწრე ბით ან ზედ მე ტად არის გა დახ დი-
ლი, მო ცე მუ ლი თან ხა არ აი სა ხე ბა არ ცერ თი გა და სა ხა დის სა ხე ში და შე სა-
ბა მი სი და რიცხ ვის წარ მოქ მნამ დე და ფიქ სირ დე ბა „სხვა გაუნაწილებელი 
გადასახადების“ ან გა რიშ ში. პი რა დი აღ რიცხ ვის ბა რა თე ბის გა ერ თი ა ნე ბამ, 
თა ვის მხრივ, და დე ბი თი გავ ლე ნა იქო ნია ასე ვე ბი უ ჯე ტის მი მართ და ვა ლი ა-
ნე ბის სალ დი რე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბის გა მოთ ვლი სათ ვის სა ჭი რო რე სურ სებ ზე 
(რა თქმა უნ და, შემ ცი რე ბის მი მარ თუ ლე ბით) და ზო გა დად და აჩ ქა რა პი რა დი 
აღ რიცხ ვის ბა რა თე ბის ანა ლი ზის შე საძ ლებ ლო ბე ბი, რო გორც გა დამ ხდე ლი-
სათ ვის, ასე ვე სა გა და სახ დო ორ გა ნო სათ ვის. და მა ტე ბი თი რთუ ლი გა მოთ-
ვლე ბი არ არის ჩა სა ტა რე ბე ლი არა ღი ა რე ბუ ლი და ვა ლი ა ნე ბის შე დე გობ რი ვი 
გავ ლე ნის გა მო სათ ვლე ლად, ვი ნა ი დან მსგავ სი თან ხე ბი გან ცალ კე ვე ბუ ლად 
აღი რიცხ ე ბა.

ერ თი გა მო უ ყე ნე ბე ლი შე საძ ლებ ლო ბა, რო მე ლიც ერ თი ა ნი სა ხა ზი ნო კო-
დის პრო ექ ტის ამოქ მე დე ბას არ მოჰ ყვა, მდგო მა რე ობს და ქი რა ვე ბუ ლი სათ ვის 
გა დახ დის წყა როს თან და სა კა ვე ბე ლი თან ხის გა დახ დის თა რი ღად, დეკ ლა რა-
ცი ის წარ დგე ნის თა რი ღის გან საზღ ვრა ში (ნაც ვლად ხელ ფა სე ბის გა ცე მის თა-
რი ღე ბი სა), ისე ვე რო გორც ეს დღგ-ს და აქ ცი ზის გა და სა ხა დის შემ თხვე ვა ში 
ხდე ბა, რაც ტრან ზაქ ცი ე ბის რა ო დე ნო ბას კი დევ უფ რო შე ამ ცი რებ და და და-
ზო გავ და გა დამ ხდელ თა დრო სა და ხარ ჯებს.

რაც შე ე ხე ბა 2016 წლი დან მოქ მე დი გა დახ დის სის ტე მის უარ ყო ფით მხა-
რე ებს, შემ დე გი ა: 

- და მა ტე ბი თი ტექ ნი კუ რი რე სურ სე ბი და დრო, რო მე ლიც სა გა და სა ხა დო 
შე მო სუ ლო ბე ბის ყო ველ დღი ურ და მუ შა ვე ბას სჭირ დე ბა;

- გა და სა ხა დის გა და ნა წი ლე ბის ახა ლი პრინ ცი პი, თუმ ცა არა პირ და პირ, 
მაგ რამ გარ კვე ულ წი ლად რა ღაც დო ზით მა ინც ეყ რდნო ბა და და მო კი დე ბუ ლია 
გა დამ ხდელ ზე და მის მი ერ წარ მოდ გე ნილ ინ ფორ მა ცი ა ზე, გან სა კუთ რე ბით 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გა და ნა წი ლე ბის თვალ საზ რი სით;

- მთე ლი რი გი გა მოთ ვლა და რე პორ ტე ბი (ი სე ვე რო გორც პრაქ ტი კუ ლი 
უნარ -ჩვე ვე ბი) სა ჭი რო ებს მო დი ფი ცი რე ბას და მი სა და გე ბას ახალ მიდ გო მას-
თან;

- ვი ნა ი დან ნე ბის მი ე რი სა ხის ზედ მე ტო ბა აღი რიცხ ე ბა გან ცალ კე ვე ბუ-
ლად და არ მი ე კუთ ვნე ბა არ ცერ თი გა და სა ხა დის სა ხეს, ზედ მე ტო ბის წარ მომ-
შო ბი გა და სა ხა დე ბის სა ხე ე ბის დად გე ნა სა ჭი რო ებს პი რა დი აღ რიცხ ვის ბა რა-
თის ინ დი ვი დუ ა ლურ ანა ლიზს, რაც და მა ტე ბით დროს მო ითხ ოვს.

ძვე ლი და ახა ლი მიდ გო მე ბის და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბის შე ჯა-
მე ბის შე დე გად ვნა ხავთ იმ უარ ყო ფით ას პექ ტებს, რო მე ლიც არ სე ბობ და 2016 
წლამ დე და რა შე ე სა ბა მე ბა ძველ მიდ გო მას დღე ის მდგო მა რე ო ბით (იხ. სქე მა 
2):
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ძველი და ახალი მიდგომების შედარება
სქემა 2

(ავტორისეული ინტერპრეტაცია)

დას კვნის სა ხით შეგ ვიძ ლია აღ ვნიშ ნოთ, რომ ერ თი ან სა ხა ზი ნო კოდ თან 
მი მარ თე ბით არ სე ბუ ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის ნა წი ლი არ არის იმ მნიშ ვნე ლო ბი სა 
და მას შტა ბის მქო ნე, რო გორც 2016 წლამ დე იყო, ნა წი ლი კი ან გარ და უ ვა ლად 
მოგ ვა რე ბა დია დრო ის პე რი ო დის გას ვლას თან ერ თად, ან არა აქვს არ სე ბი-
თი შე დე გობ რი ვი გავ ლე ნა სა ერ თო და დე ბი თი ეფექ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 
ეს კი ნიშ ნავს იმას, რომ ერ თი ა ნი სა ხა ზი ნო კო დის პრო ექ ტი არ უნ და მო ი აზ-
რე ბო დეს რო გორც სა ხა ზი ნო კო დე ბის გა ერ თი ა ნე ბის მარ ტი ვი პრო ცე დუ რა, 
არა მედ რო გორც ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი და რე ფორ მა, 
რა მაც გა ა მარ ტი ვა კა ნონ მორ ჩი ლე ბა და სა ფუძ ვე ლი ჩა უ ყა რა მნიშ ვნე ლო ვან 
ცვლი ლე ბებს გა და სა ხა დის გა დახ დის, გა და ნა წი ლე ბის, ანა ლი ზი სა და ად მი-
ნის ტრი რე ბის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბი სათ ვის.

N 2016 წლამდე დღეს

1

საგადახდო კოდის გენერირების და შერჩევის 
გართულებული პროცესი: 35 500 შესაძლო  კომბინაცია 
და კითხვები, რომლებზეც პასუხი უნდა სცოდნოდა 
გადამხდელს საგადასახადო დავალიანების დაფარვისას

 ერთადერთი კოდი  - 10 100 1000

2

შესაბამისი პასუხისმგებლობის არ არსებობის
პირობებში გადასახადების გადანაწილების
სირთულეები, როგორც გადასახადის სახეების ჭრილში
ასევე ბიუჯეტებს შორის;

კოდის შერჩევისთვის დროის დაკარგვა საჭირო არ არის

3
საგადასახადო შემოსულობების ბიუჯეტებს შორის 
გადანაწილების მოუქნელი მექანიზმი

გადანაწილება ხდება ავტომატური რეჟიმით 
აღიარებული საგადასახადო დავალიანების თანხების 
შესაბამისად

4

დანახარჯები გადასახადის გადახდისას: - საგადასახადო 
დავალიანების გასტუმრებისათვის საჭირო 
ტრანზაქციათა დიდი ოდენობა: უფრო მეტი 
ტრანზაქცია  - უფრო მეტი ბანკის საკომისიო და 
მომსახურების დრო; მეტი საინკასო დავალება;  
გადასახადის ერთი სახიდან სხვა სახეში გადატანასთან 
დაკავშირებული ფასიანი მომსახურება, რაც 
განსაკუთრებით უსამართლო იყო უკუდაბეგვრის 
დამატებული ღირებულების გადასახადში თანხის 
რომელიმე გადასახადის სახიდან გადატანის 
შემთხვევებში

გადასახადის რამდენიმე სახეობის გადახდა/ჩამოჭრა 
შესაძლებელია ერთი ტრანზაქციით. გადახდილ თანხას 
გადასახადის სახის ცვლილებისათვის მომართვა არ 
ესაჭიროება. დეკლარაციაში ასახული უკუდაბეგვრის 
დღგ-ის თანხა,  ამავდროულად ჩათვლის მიღების 
საფუძველია. 

5
საშემოსავლო გადასახადში ზედმეტად გადახდილ
თანხებზე სავარაუდო დარიცხვის მექანიზმის არსებობა;

სავარაუდო დარიცხვა თეორიულადაც გამორიცხულია, 
რადგან ზედმეტად გადახდილი საშემოსავლო 
გადასახადის ცნება აღარ არსებობს

6
ბიუჯეტთან ჯამური ანგარიშსწორების გამოთვლის 
რთული პროცედურა, რასაც მნიშვნელოვანი დროითი 
და ტექნიკური რესურსი ესაჭიროება

ჯამური ანგარიშსწორების გამოთვლას გაცილებით 
ნაკლები რესურსი ესაჭიროება

7
აღიარებული და არ აღიარებული თანხები აღირიცხება 
გადასახადის სახეებთან ერთად. მათი შედეგობრივი 
გავლენის დასადგენად რთული გამოთვლებია საჭირო

დამატებითი რთული გამოთვლები არ არის 
ჩასატარებელი არაღიარებული დავალიანების 
შედეგობრივი გავლენის გამოსათვლელად, ვინაიდან 
მსგავსი თანხები განცალკევებულად აღირიცხება.

8 საურავი გამოითვლება გადასახადის სახეების მიხედვით
საურავი და ჯარიმა არ მიეკუთვნება გადასახადის 
არცერთ სახეს
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The more difficult tax compliance is, the greater the risk of tax avoidance and vice 
versa. One of the key components to improve tax compliance is a simple tax payment 
system. Simplicity of payment is a part of the “doing business” ratings criteria. From Jan-
uary 2016 Georgia introduced the single treasury code. 101001000 is now the only thing 
taxpayers need to know to pay their taxes. This new approach has improved the previous 
system of tax revenue accounting and has subsequently influenced many aspects related 
to taxes, tax administration and revenue analysis.

Before introducing single treasure code, treasury accounts for paying taxes in Geor-
gia were detailed and had a breakdown consisting of regions, tax authorities and tax 
types (including sub types for each tax, differentiating many types of products and ser-
vices, sanctions etc.), creating thousands of possible combinations for generating neces-
sary code. On the one hand detailed information may seem convenient and useful for tax 
revenue analysis purposes, but in fact, without sufficient responsibility and controlling 
mechanisms at hand, the data may become unreliable.

From 2016 taxpayers do not spend their valuable time for selecting necessary trea-
sury code for making tax payments. All responsibility for proper tax revenue distribution 
comes on Revenue Service of Georgia. Distribution is done on daily basis and is based 
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on taxpayer related data, including tax declarations, personal accounting cards for trans-
actions, registration data etc. Payment of each taxpayer is distributed considering dates 
of emergence of all recognized tax liabilities (old liabilities are first covered). Results of 
submitted declarations are also enough grounds for automatic offsets among tax types. 
These new approaches increased possibilities for proper tax revenue allocation not only 
among tax types, but also among budgets as well.

Introduction of single treasury code should not be perceived as a simple treasury 
code

unification process, but as an important step forward and reform, that made tax 
compliance simpler and created sufficient grounds for improving tax revenue analysis, tax 
administration and tax revenue distribution.

Keywords: Single treasury code, treasury code, tax payment, tax revenues, pay-
ment order.
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