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სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლია სა ქარ თვე ლოს ახა ლი სა ბა ჟო კო დექ სი და 
მი სი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სი ახ ლე ე ბი, რაც ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის ევ-
რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან და ახ ლო ვე ბი სა და ჰარ მო ნი ზა ცი ის 
სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. ასე ვე ყუ რადღ ე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია ქვეყ ნის სა კა-
ნონ მდებ ლო ის ტო რი ა ზე სა ბა ჟო კო დექ სის არ სე ბო ბას თან და კავ ში რე ბით, 
ახა ლი სა ბა ჟო კო დექ სის გან სხვა ვე ბა ზე არ სე ბულ თან მი მარ თე ბით. 

სტა ტია ასე ვე მი მო ი ხი ლავს ახა ლი სა ბა ჟო კო დექ სის ში ნა არ სის 
სტრუქ ტუ რას და მის სა ფუძ ველს – ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო-
რის გა ფორ მე ბუ ლი, „ერთი მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური 
ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორე მხრივ, 
საქართველოს შორის“ გაფორმებული შეთანხმების შესაბამის ნაწილს.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: სა ბა ჟო კო დექ სი, სა ბა ჟო პრო ცე დუ რა, ეროვ-
ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის ჰარ მო ნი ზა ცი ა.

სა ქარ თვე ლო დი დი ხა ნია ეს წრაფ ვის ევ რო კავ შირ თან ინ ტეგ რა ცი ას. 
ამი სათ ვის ქვე ყა ნა ყვე ლა ღო ნეს ხმა რობს და გარ კვე უ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
შეს რუ ლე ბაც უწევს. მიზ ნი სა კენ სწრაფ ვის პრო ცეს ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი და წინ 
გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯია ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ მო-
წე რა, რომ ლის ფარ გლებ შიც სა ქარ თვე ლოს გა ნე საზღ ვრა ვა და კონ კრე ტუ ლი 
ვად ლე ბუ ლე ბე ბი სა და დი რექ ტი ვე ბის შე სას რუ ლებ ლად. აქე დან გა მომ დი ნა-
რე, ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ ლო ბას თან ჰარ მო ნი ზა ცი ი სა და მაქ სი მა ლუ რად 
მი ახ ლო ე ბის მიზ ნით, სა ჭი რო გახ და ეროვ ნულ კა ნონ მდებ ლო ბა ში შე სა ბა მი სი 
ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა. 
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ნე ბის მი ე რი ქვეყ ნის კა ნონ მდებ ლო ბის ერ თ-ერთ მნიშ ვნე ლო ვან ნა წი ლად 
ით ვლე ბა ქვეყ ნის სა გა და სა ხა დო, სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო ბა, ვი ნა ი დან ის გა ნა-
პი რო ბებს ქვეყ ნის სა გა რე ო -ე კო ნო მი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბის წარ მარ თვის სპე-
ცი ფი კას, ქვეყ ნის სა ვაჭ რო ურ თი ერ თო ბებს და მის გა მო ყე ნე ბას ქვეყ ნი სათ ვის 
სარ გებ ლის მომ ტა ნი მი მარ თუ ლე ბით. სა ბა ჟო კო დექ სი ქვეყ ნი სათ ვის უმ ნიშ-
ვნე ლო ვა ნე სი დო კუ მენ ტი ა, რო მე ლიც ან გა რი შით გა ნა პი რო ბებს ბიზ ნე სის გან-
ვი თა რე ბის ტემ პებს. 

სა ქარ თვე ლო ში პირ ვე ლი სა ბა ჟო კო დექ სი შე იქ მნა და ამოქ მედ და 1997 
წელს. სა ბა ჟო კო დექ სის დახ ვე წი სა და ეფექ ტი ა ნო ბის გაზ რდის მიზ ნით მას ში 
ყო ველ წლი უ რად ხორ ცი ელ დე ბო და ცვლი ლე ბე ბი, თუმ ცა სა ბო ლო ოდ აღ ნიშ-
ნულ დო კუ მენ ტში არ სე ბულ მა ხარ ვე ზებ მა გა ნა პი რო ბა მი სი შეც ვლის აუ ცი-
ლებ ლო ბა.

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე ბულ იქ ნა ახა ლი სა ბა ჟო კო დექ-
სი, რომ ლის მი ზანს წარ მო ად გენ და: სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბის გა მარ ტი ვე ბა; იმ 
სა კითხ ე ბის დე ტა ლუ რი გან საზღ ვრა, რომ ლე ბიც ძვე ლი კა ნონ მდებ ლო ბით არ 
იყო ბო ლომ დე და რე გუ ლი რე ბუ ლი ან ექ ვემ დე ბა რე ბო და ორ მაგ ინ ტერ პრე ტა-
ცი ას; ჰარ მო ნი ზა ცია ევ რო კავ ში რის სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო ბას თან, თუმ ცა აღ-
ნიშ ნუ ლი სა ბა ჟო კო დექ სი გა უქ მდა 2011 წლის 1 იან ვრი დან და სა ბა ჟო სა კითხ-
ე ბის რე გუ ლი რე ბა გა და ე ცა სა გა და სა ხა დო კო დექსს. რა საკ ვირ ვე ლი ა, შე სა ბა-
მი სად შე იც ვა ლა ტერ მი ნე ბიც – „საბაჟო“ მაქსიმალურად ჩაანაცვლა სიტყვა 
„საგადასახადომ“. ამის შე სა ბა მი სად, კა ნონ მდებ ლო ბა ში „საბაჟო ორგანო“ 
შეიცვალა „საგადასახადო ორგანოთი“. ამის შემ დეგ სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 
ნა წი ლი ეთ მო ბო და და არე გუ ლი რებ და სა ბა ჟო სა კითხ ებს, თუმ ცა მო ცე მულ 
ეტაპ ზე ევ რო კავ შირ სა და სა ქარ თვე ლოს შო რის გა ფორ მე ბუ ლი შე თან ხმე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ჭი რო გახ და შექ მნი ლი ყო ახა ლი სა ბა ჟო კო დექ სი, რო მე-
ლიც მაქ სი მა ლუ რად გა ით ვა ლის წი ნებ და ევ რო პულ პრაქ ტი კას. და იწყო მუ შა-
ო ბა ამ ფრი ად მნიშ ვნე ლო ვან დო კუ მენ ტზე, და ი გეგ მა შეხ ვედ რე ბი ევ რო პუ ლი 
პრაქ ტი კის გა სა ზი ა რებ ლად, მომ ზად და კა ნონ პრო ექ ტი, ასე ვე მი სი კა ნონ ქვემ-
დე ბა რე ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბი და ივ ლი სის ბო ლოს მე სა მე მოს მე ნით პარ ლა მენ-
ტმა ერ თხმად ახა ლი სა ბა ჟო კო დექ სი და ამ ტკი ცა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ სა ქარ-
თვე ლო იქ ნე ბა პირ ვე ლი ქვე ყა ნა რე გი ონ ში, რო მე ლიც თა ნა მედ რო ვე სა ბა ჟო 
ინ ფრას ტრუქ ტუ რას თან ერ თად, ახა ლი სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო ბი თაც სრუ ლად 
უპა სუ ხებს ევ როს ტან დარ ტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ მოთხ ოვ ნებს და მნიშ ვნე-
ლო ვან წვლილს შე ი ტანს სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა ში. ახა ლი სა-
ბა ჟო კო დექ სი ამოქ მედ და 2019 წლის 1 სექ ტემ ბრი დან.

ახა ლი სა ბა ჟო კო დექ სის მი ზა ნია სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო ბის 
და ახ ლო ე ბა ევ რო კავ ში რის შე სა ბა მის რე გუ ლა ცი ებ თან და შე სა ბა მი სად, სა-
ქარ თვე ლო ში ევ რო კავ ში რის მსგავ სი სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბის და ნერ გვა, რაც 
გა ა მარ ტი ვებს სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის სა გა რეო ვაჭ რო ბას თან 
და კავ ში რე ბულ სა ბა ჟო პრო ცე დუ რებს და შექ მნის სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო-
კავ ში რის მე წარ მე ე ბის თვის ერ თნა ირ სა ბა ჟო რე გუ ლი რე ბის გა რე მოს.
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ევროკავშირსა და საქართველოს შორის გაფორმებული, „ერთი მხრივ, 
ევ რო კავ შირს და ევ რო პის ატო მუ რი ენერ გი ის გა ერ თი ა ნე ბას და მათ წევრ 
სა ხელ მწი ფო ებ სა და მე ო რე მხრივ, სა ქარ თვე ლოს შორის“ გაფორმებული შე-
თან ხმე ბის XIII და ნარ თის შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე ლომ აი ღო ვალ დე ბუ ლე ბა 
შე თან ხმე ბის ხე მო წე რი დან 4 წლის ვა და ში მო ახ დი ნოს სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო-
ბის მი ახ ლო ე ბა „თანამეგობრობის სა ბა ჟო კო დექ სის დამ ტკი ცე ბის თა ო ბა ზე 
საბ ჭოს (ევ რო პის ეკო ნო მი კუ რი თა ნა მე გობ რო ბა) 1992 წლის 12 ოქ ტომ ბრის 
№2913/92 რეგულაციასთან“ და „საბაჟო გა და სა ხა დი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბის 
სის ტე მის თა ო ბა ზე საბ ჭოს (ევ რო პის თა ნა მე გობ რო ბა) 2009 წლის 16 ნო ემ ბრის 
№1186/2009 რე გუ ლა ცი ას თან.

ახა ლი სა ბა ჟო კო დექ სით უქ მდე ბა რე ექ სპორ ტის სა სა ქონ ლო ოპე რა ცია 
და რე ექ სპორ ტის გან ხილ ვა მოხ დე ბა რო გორც სა ქონ ლის მარ ტი ვი და მუ შა ვე-
ბა. აღარ იქ ნე ბა სა ჭი რო რე ექ სპორ ტის დეკ ლა რა ცი ის წარ დგე ნა და შე სა ბა მი სი 
სა ფა სუ რის გა დახ და. გა მარ ტივ დე ბა სა ქონ ლის დრო ე ბით შე ნახ ვი სა და ასე ვე 
თა ვი სუ ფა ლი ზო ნის პრო ცე დუ რის დას რუ ლე ბა.

ახა ლი სა ბა ჟო კო დექ სი წინ წა მო წევს ავ ტო რი ზე ბუ ლი ეკო ნო მი კუ რი ოპე-
რა ტო რის სტა ტუსს და ამ ავ ტო რი ზა ცი ის მქო ნე პირ თათ ვის ით ვა ლის წი ნებს 
შე სა ბა მის შე ღა ვა თებს სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბის გა მარ ტი ვე ბის მიზ ნით, ასე ვე 
ად გენს აე ო- სათ ვის ავ ტო რი ზა ცი ის კრი ტე რი უ მებ სა და პი რო ბებს.

ახა ლი სა ბა ჟო კო დექ სით შე საძ ლე ბე ლია იმ პორ ტის გა და სა ხა დის დაბ რუ-
ნე ბა ან ჩათ ვლა. იმ პორ ტი ო რი სრუ ლად და იბ რუ ნებს მსუ ბუქ ავ ტო მო ბილ სა 
და მო ტო ციკ ლზეႰ გა დახ დილ იმ პორ ტის გა და სა ხა დის თან ხას, თუ ეს სა ქო ნე-
ლი იმ პორ ტი დან 90 დღის გან მავ ლო ბა ში გა ვა ექ სპორ ტზე. შე სა ბა მი სად, სა-
ქარ თვე ლო ში გა დახ დი ლი იმ პორ ტის გა და სა ხა დი არ აი სა ხე ბა სატ რან სპორ ტო 
სა შუ ა ლე ბის სა რე ა ლი ზა ციო ფას ში, რაც იმ პორ ტი ორს გა უ ად ვი ლებს საზღ-
ვარ გა რეთ მის რე ა ლი ზა ცი ას. კონ კრე ტუ ლად, სა ბა ჟო კო დექ სის 157-ე მუხ-
ლი გა ნი ხი ლავს სა ქონ ლის გა ტა ნი სას გან სა ხორ ცი ე ლე ბელ ღო ნის ძი ე ბებს და 
ამ მუხ ლის მე-3 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო ტე რი ტო რი ი დან 
სა ქონ ლის გა სა ტა ნის სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნილ შემ თხვე ვა-
ში ერ თ-ერთ ღო ნის ძი ე ბად გა ნი ხი ლე ბა იმ პორ ტის გა და სა ხა დის დაბ რუ ნე ბა ან 
ჩათ ვლა.

ახა ლი სა ბა ჟო კო დექ სი ასე ვე ით ვა ლის წი ნებს მნიშ ვნე ლო ვან სი ახ ლე ებს 
სა ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბის გა მარ ტი ვე ბის მი მარ თუ ლე ბით: შე მო დის მარ ტი ვი გა-
ფორ მე ბის ახა ლი წე სე ბი და დეკ ლა რი რე ბის ფორ მე ბი. ახა ლი სა ბა ჟო კო დექ სი 
ად გენს სა ბა ჟო დეკ ლა რა ცი ის ახალ სა ხე ებს, რაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ევ რო-
კავ ში რის სა ბა ჟო კო დექ სსა და მის კა ნონ ქვემ დე ბა რე ნორ მა ტი ულ აქ ტებ ში. 
შე სა ბა მი სი ავ ტო რი ზა ცი ის მქო ნე პირს ექ ნე ბა შე საძ ლებ ლო ბა ისარ გებ ლოს 
გა მარ ტი ვე ბუ ლი და და მა ტე ბი თი სა ბა ჟო დეკ ლა რა ცი ე ბით, რაც ხელს შე უწყ-
ობს სა ბა ჟო გა ფორ მე ბის პრო ცე დუ რის გან ხორ ცი ე ლე ბას მოქ ნი ლად და ეფექ-
ტუ რად.

სა ბა ჟო ორ გა ნოს მი ერ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის დროს, მაქ სი მა ლუ რად 
იქ ნე ბა მხედ ვე ლო ბა ში მი ღე ბუ ლი მე წარ მის ინ ტე რე სე ბი. ბიზ ნე სის გათ ვა ლის-
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წი ნე ბით, შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა გა რან ტი ის ახა ლი სა ხის (თავ დე ბო ბა) გა მო ყე-
ნე ბა. იქ მნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ნა პი რო ბა, რომ ბიზ ნეს მა გა მარ ტი ვე ბუ ლი სა-
ბა ჟო პრო ცე დუ რე ბით ისარ გებ ლოს ევ რო კავ შირ სა და სხვა ქვეყ ნებ ში.

სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო ბა ში შე ნარ ჩუნ დე ბა გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის ერ-
თი ა ნი ბა რა თი (სა გა და სა ხა დო და სა ბა ჟო), „სივრცეში“ და „საზღვარზე“ არ სე-
ბუ ლი ზედ მე ტო ბის ურ თი ერ თჩათ ვლა, ერ თი ა ნის სა ხა ზი ნო კო დი სა გა და სა ხა-
დო/ სა ბა ჟო ვალ დე ბუ ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად, გა სა ჩივ რე ბი სა და სა გა და სა ხა-
დო შე თან ხმე ბის ერ თი ა ნი სის ტე მა.

ზო გა დად, ახა ლი სა ბა ჟო კო დექ სი გან საზღ ვრავს სა ქონ ლის სა ქარ თვე-
ლოს სა ბა ჟო ტე რი ტო რი ა ზე შე მო ტა ნა სა და სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო ტე რი ტო რი-
ი დან გა ტა ნას თან და კავ ში რე ბულ წე სებ სა და სა ბა ჟო ფორ მა ლო ბებს, სა ბა ჟო 
და ვის გა დაწყ ვე ტის წესს, სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღვე ვის სა ხე ებს და ამ სა მარ-
თალ დარ ღვე ვე ბის ჩა დე ნის თვის პა სუ ხის მგებ ლო ბას. ის შედ გე ბა 21 წიგ ნის, 
33 თა ვი სა და 214 მუხ ლი სა გან. ამას თან, მე-10 წიგ ნის ამოქ მე დე ბა 2020 წლის 
1 სექ ტემ ბრი დან იგეგ მე ბა. სა ბა ჟო კო დექ სის მე-10 წიგ ნი გან საზღ ვრავს სა-
ბა ჟო ვალ დე ბუ ლე ბი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბის შემ თხვე ვებ სა და პი რო ბებს: სა-
ქარ თვე ლო ში მუდ მი ვად საცხ ოვ რებ ლად გად მოს ვლი სას პი რის მი ერ პი რა დი 
სა კუთ რე ბის სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო ტე რი ტო რი ა ზე შე მო ტა ნას, ქორ წი ნე ბის 
შემ თხვე ვა ში სა ქონ ლის სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო ტე რი ტო რი ა ზე შე მო ტა ნას, მემ-
კვიდ რე ო ბით მი ღე ბუ ლი პი რა დი სა კუთ რე ბის სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო ტე რი ტო-
რი ა ზე შე მო ტა ნას, სას წავ ლო აღ ჭურ ვი ლო ბის, სა გან მა ნათ ლებ ლო ნივ თი სა და 
სა ყო ფაცხ ოვ რე ბო ნივ თის შე მო ტა ნას, უმ ნიშ ვნე ლო ღი რე ბუ ლე ბის სა სა ქონ ლო 
პარ ტი ის შე მო ტა ნას, ფი ზი კუ რი პი რის მი ერ სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო ტე რი ტო რი-
ა ზე მცხოვ რე ბი ფი ზი კუ რი პი რის თვის გა მოგ ზავ ნი ლი სა სა ქონ ლო პარ ტი ის შე-
მო ტა ნას, უცხო ქვეყ ნი დან სა ქარ თვე ლოს სა ბა ჟო ტე რი ტო რი ა ზე საქ მი ა ნო ბის 
გა საგ რძე ლებ ლად სა წარ მოს გად მო ტა ნი სას მი სი კუთ ვნი ლი ძი რი თა დი სა შუ-
ა ლე ბი სა და სხვა აღ ჭურ ვი ლო ბის შე მო ტა ნას, მგზავ რის მი ერ პი რა დი ბარ გის 
შე მო ტა ნას, სა გან მა ნათ ლებ ლო, სა მეც ნი ე რო ან კულ ტუ რუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბის 
მა სა ლის, სა მეც ნი ე რო და ნიშ ნუ ლე ბის ხელ საწყ ოს ან აპა რა ტუ რის შე მო ტა ნას, 
ლა ბო რა ტო რი უ ლი კვლე ვის თვის გან კუთ ვნი ლი ცხო ვე ლის შე მოყ ვა ნას და სხვა 
მნიშ ვნე ლო ვან სა კითხ ებს. დღე ი სათ ვის სა ბა ჟო კო დექ სის მე-10 წიგ ნში მო ცე-
მულ სა კითხ ებს კვლავ სა ქარ თვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სი არე გუ ლი რებს. 

სა ბო ლო ოდ, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ ახა ლი სა ბა ჟო კო დექ სის ამოქ მე დე-
ბის ფონ ზე სა ქარ თვე ლო რე გი ონ ში პირ ვე ლი ქვე ყა ნა ა, რო მე ლიც რო გორც თა-
ნა მედ რო ვე სა ბა ჟო ინ ფრას ტრუქ ტუ რით, ასე ვე სა ბა ჟო კა ნონ მდებ ლო ბი თაც, 
სრუ ლად პა სუ ხობს ევ როს ტან დარ ტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ მოთხ ოვ ნებს და 
მნიშ ვნე ლო ვან წვლილს შე ი ტანს სა ერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბა ში.

და სას რულ, უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ ყო ვე ლი ვე ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლის კვალ-
დაკ ვალ, სა ჭი რო ე ბა იქ მნე ბა ეტა პობ რი ვად გან ხორ ცი ელ დეს შე სა ბა მი სი 
ცვლი ლე ბე ბი რო გორც სა გა და სა ხა დო კო დექ სში, ასე ვე შე სა ბა მის კა ნონ ქვემ-
დე ბა რე ნორ მა ტი ულ აქ ტებ ში. სა ბა ჟო კო დექ სის მი ღე ბის თა ნა ვე ძა ლა ში შე-
ვი და ამ კო დექ სით დად გე ნი ლი რე გუ ლა ცი ე ბი, ასე ვე მი სი კა ნონ ქვემ დე ბა რე 
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ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბით გან საზღ ვრუ ლი წე სე ბი და ინ სტრუქ ცი ე ბი, რაც სა ბა ჟო 
კო დექ სის გან ხილ ვის პა რა ლე ლუ რად მომ ზად და და ევ რო პელ ექ სპერ ტებ თან 
კონ სულ ტა ცი ე ბის შე დე გად ჩა მო ყა ლიბ და. ყვე ლა კა ნონ ქვემ დე ბა რე ნორ მა ტი-
უ ლი აქ ტი შე სა ბა მი სო ბა სა და ჰარ მო ნი ზა ცი ა შია ევ რო კავ ში რის კა ნონ მდებ-
ლო ბას თან. 

აღ ნიშ ნულ თან და კავ ში რე ბით, 2019 წლის მე-4 კვარ ტალ ში ბიზ ნე სის სფე-
რო სათ ვის საკ მა ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი გან ხორ ცი ელ დე ბა, ეს ყვე-
ლა ფე რი ხელს შე უწყ ობს ზო გა დად ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბას და ხელ საყ რე ლი 
გა რე მოს ფორ მი რე ბას ქვე ყა ნა ში ეკო ნო მი კუ რი ზრდის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

ლიტერატურა:
 საქართველოს საბაჟო კოდექსი;
 საქართველოს საბაჟო კოდექსი 2006 წ.
 http://parliament.ge/ (ბოლო ნახვა 15.07.2019)
 https://matsne.gov.ge/ ( ბოლო ნახვა 15.07.2019)
 http://forbes.ge/ (ბოლო ნახვა 15.07.2019)

Important Change in National Legislation - New Customs Code

Natia Tetunashvili
 Teacher of the Professional Education Program 

of Custom Case Specialist of 
Iv. Javakhishvili Tbilisi State University

natia.tetunashvili@gmail.com
  Bidzina Javshanashvili

Assistant Professor of Georgian National University
bidzina.javshanashvili@gmail.com

The article discusses the new Customs Code and its important issues related to harmo-
nization of the Georgian and European legislation and ensure approximation of Georgian 
legislation to EU law.

The objective and purpose of the article is to analyze legislative history of customs 
code of Georgia, project of new customs code and its main diff erences with the current tax 
code. 

 The article discusses content structure and the basis of the new customs code - the 
relevant part of ASSOCIATION AGREEMENT between the European Union and the Eu-
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of the other part.
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