
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ცვლილებები საგადასახადო 

კანონმდებლობაში 
 

საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი 

ცვლილებით საკონტროლო სალარო აპარატების 

გამოყენების ვალდებულების გადავადება ხდება 

2023 წლის 1 იანვრამდე ფიზიკური 

პირებისთვის, რომლებიც არ იყენებენ 

დაქირავებულ პირთა შრომას და ახორციელებენ 

ეკონომიკურ საქმიანობას ბაზრის (ბაზრობის) 

ტერიტორიაზე განლაგებული 

არასტაციონარული სავაჭრო ადგილიდან, მათ 

შორის, დახლიდან. აღნიშნული რეგულაცია არ 

ეხება ფიზიკურ პირებს, რომელთაც 

მინიჭებული აქვთ მცირე ბიზნესის სტატუსი ან 

რომლებიც დარეგისტრირებულნი არიან ან 

ვალდებულნი არიან დარეგისტრირდნენ დღგ-

ის გადამხდელად. 

 

სხვა საკანონმდებლო ცვლილებები 
 

საქართველოში ფინანსური და კაპიტალის 

ბაზრების განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 

საქართველოს მთავრობის მიერ პარლამენტს 

წარედგინა საკანონმდებლო ინიციატივათა 

პაკეტი, რომლის მთავარ საკანონმდებლო 

სიახლეს  „ფინანსური გირავნობის, 

ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების 

შესახებ“ კანონპროექტი წარმოადგენს. 

კანონპროექტთან შესაბამისობაში მოყვანის 

მიზნით ცვლილებებია დაგეგმილი ასევე 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში, 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში, 

გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების 

შესახებ, საერთაშორისო კერძო სამართლის 

შესახებ, სააღსრულებო წარმოების შესახებ 

კანონში და სხვა საკანონმდებლო აქტებში. 

 

 

კანონპროექტი „ფინანსური გირავნობის, 

ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების 

შესახებ“  

 

კანონპროექტი ეფუძნება “სვოპებისა და 

დერივატივების საერთაშორისო ასოციაციის“ 

მიერ შემუშავებულ მოდალურ კანონს 

ურთიერთგაქვითვის შესახებ. ფინანსურ 

ბაზრებზე განხორციელებული 

გარიგებებისთვის უფრო მეტი სამართლებრივი 

გარანტიის და დაცვის უზრუნველსაყოფად, მათ 

შორის გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების 

დროს, კანონპროექტი ამკვიდრებს ფინანსური 

გირავნობის ინსტიტუტს, ხოლო კურსის, ასევე 

განაკვეთების ცვლილებასთან დაკავშირებული 

რისკების დაზღვევის მექანიზმის 

შემოღებისთვის მკვიდრდება დერივატივების 

გამოყენების სამართლებრივი რეგულაციები.  

ყველა ის გარიგება, რაც უშუალოდ ფინანსური 

და კაპიტალის ბაზრის ფარგლებში შეიძლება 

დაიდოს, ექცევა სპეციალური რეგულირების 

ქვეშ და მათზე საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის ზოგად ნორმებთან ერთად 

გავრცელდება სპეციალური კანონის 

დებულებებიც. ასეთ გარიგებებად განისაზღვრა: 

დერივატიული გარიგებები (ოფციონი, 

ფიუჩერსი, სვოპი და ფორვარდი), რეპო და 

უკურეპო გარიგებები, ფინანსური გირავნობის 

ხელშეკრულებები (მათ შორის საკუთრების 

გადაცემის ფინანსური გირავნობა და 

უზრუნველყოფის ფინანსური გირავნობა), 

ფასიანი ქაღალდების გასესხების 

ხელშეკრულებები და სხვა.  

ფინანსური გირავნობა 

კანონპროექტის მიხედვით ფინანსური 

გირავნობის საგნად განისაზღვრება ფინანსური 

ინსტრუმენტები, საკრედიტო მოთხოვნები და 

ანგარიშზე არსებული ან მომავალში ჩასარიცხი 



ფულადი სახსრები (ფული). რაც შეეხება 

ფინანსური გირავნობის მხარეებს, 

ხელშეკრულების ერთ მხარეს ყველა 

შემთხვევაში უნდა იყოს საჯარო 

დაწესებულებები, საქართველოს ეროვნული 

ბანკი, უცხოური ცენტრალური ბანკები, 

საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტები, 

საფინანსო სექტორის წარმომადგენლები, 

ადგილობრივი ან უცხოური ფინანსური 

ინსტიტუტები, საინვესტიციო ფონდები, 

ცენტრალური კონტრაჰენტები, 

ანგარიშსწორების აგენტები ან საკლირინგო 

დაწესებულებები. რაც შეეხება ხელშეკრულების 

მეორე მხარეს, ის შეიძლება იყოს ნებისმიერი 

პირი (გარდა ფიზიკური პირისა), მათ შორის 

ამხანაგობა ან იურიდიული პირის სტატუსის 

არმქონე ორგანიზაციული წარმონაქმნი. 

ფინანსური გირავნობის გარიგების მიმართ 

კანონპროექტი ითვალისწინებს სავალდებულო 

წერილობით ფორმას, ამასთანავე მისი 

ნამდვილობის კიდევ ერთ წინაპირობას 

წარმოადგენს ის, რომ ფინანსური გირავნობის 

საგანს უნდა აკონტროლებდეს მოგირავნე 

კანონპროექტით გათვალისწინებული ერთ-

ერთი ფორმით. რაც შეეხება საკუთრების 

გადაცემის ფინანსურ გირავნობას, მისთვის 

დადგენილი მოთხოვნაა, რომ გირავნობის 

საგანი საკუთრებაში გადაეცეს კრედიტორს ან 

მისი სახელით მოქმედ პირს. კანონპროექტის 

მიხედვით დამგირავებელს არ შეეძლება 

გირავნობის საგნის გამოყენება სხვა 

ვალდებულებების უზრუნველსაყოფად, გარდა 

ცალკეული გამონაკლისისა.  

სპეციალური წესი შემოდის ფინანსური 

გირავნობის აღსრულებასთან დაკავშირებით, 

დგინდება ის, თუ როგორ უნდა მოხდეს 

კრედიტორის მოთხოვნების დაკმაყოფილება 

ფინანსური გირავნობის შემთხვევაში 

გირავნობის საგნის რეალიზაციის ან 

საკუთრებაში მიღების გზით. კანონპროექტის 

მიხედვით თუ ფინანსური გირავნობის საგნის 

რეალიზაციით მიღებული თანხა არასაკმარისია 

ფინანსური გირავნობის მეშვეობით 

უზრუნველყოფილი ვალდებულებების 

სრულად დასაფარავად, ნარჩენი 

ვალდებულების ნაწილში მოგირავნე 

სარგებლობს არაუზრუნველყოფილი 

კრედიტორისათვის საქართველოს 

კანონმდებლობით გათვალისწინებული 

უფლებებით. 

ურთიერთგაქვითვა და დერივატივი 

ისევე როგორც ფინანსური გირავნობის 

შემთხვევაში, დერივატივის შემთხვევაშიც 

გარიგების ერთი მხარე აუცილებლად უნდა 

იყოს საჯარო დაწესებულება, საქართველოს 

ეროვნული ბანკი, უცხოური ცენტრალური 

ბანკი, საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტი, 

საფინანსო სექტორის წარმომადგენელი, 

ადგილობრივი ან უცხოური ფინანსური 

ინსტიტუტი, საინვესტიციო ფონდი, 

ცენტრალური კონტრაჰენტი, ანგარიშსწორების 

აგენტი და საკლირინგო დაწესებულება. რაც 

შეეხება გარიგების მეორე მხარეს, ის შეიძლება 

იყოს ნებისმიერი პირი, მათ შორის ამხანაგობა ან 

იურიდიული პირის სტატუსის არმქონე 

ორგანიზაციული წარმონაქმნი. ფინანსური 

გირავნობისგან განსხვავება ის არის, რომ 

დერივატივის შემთხვევაში ფიზიკური პირი არ 

გამოირიცხება გარიგებაში მონაწილეობისგან 

(თუმცა შესაძლოა კანონპროექტის განხილვის 

შედეგად დერივატივის შემთხვევაშიც 

გამოირიცხოს ფიზიკური პირი გარიგებაში 

მონაწილე მხარეთაგან).  

ფინანსური გირავნობისგან განსხვავებით 

დერივატივის გარიგება ფორმათავისუფალია და 

ის შეიძლება დაიდოს როგორც ზეპირად, ისე 

წერილობით. ზეპირი ფორმით დერივატივის 

გარიგების დადების შემთხვევაში უნდა იყოს 

შესაძლებელი მისი შინაარსის დადგენა.  

კანონპრექტი ხელშეკრულების მხარეებს 

უფლებამოსილებას აძლევს თავად აარჩიონ 

დერივატივის გარიგების მარეგულირებელი 

სამართალი, ის ასევე აწესებს სამართლებრივ 

გარანტიას ასეთი გარიგებების ნამდვილობისა 

და აღსრულებადობის უზრუნველსაყოფად.  

 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში 

დაგეგმილი ცვლილებები 

კანონპროექტით გათვალისწინებული 

ცვლილებებიდან საყურადღებოა 

პირგასამტეხლოს და ურთიერთგაქვითვის ან 

საბოლოო ურთიერთგაქვითვის 

განხორციელების შედეგად გამოთვლილი 

მხარის ნეტვალდებულების ერთმანეთისგან 



გამიჯვნა და მითითებულია, რომ ეს 

უკანასკნელი არ უნდა იქნას განხილული 

პირგასამტეხლოდ ან სხვა სახის საჯარიმო 

სანქციად. კანონპროექტით ასევე ხდება 

დერივატივის და დაზღვევის 

ურთიერთგამიჯვნა. 

მნიშვნელოვანი სიახლეა ის, რომ თამაშობის ან 

სანაძლეოს მიზნით განზრახ სესხის ან ავანსის  

გაცემა მოთხოვნის უფლებას აღარ წარმოშობს. 

 

ცვლილება საქართველოს სამოქალაქო 

საპროცესო კოდექსში 

 

ცვლილება იგეგმება სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსშიც, რომლის მიხედვით სარჩელის 

უზრუნველყოფის ღონისძიებების გამოყენება 

დაუშვებელი გახდება ფინანსური გირავნობის 

საგანზე ასევე საგადასახადო სისტემის და 

საგადასახადო მომსახურების შესახებ კანონით 

გათვალისწინებულ სისტემის მონაწილის 

ანგარიშსწორების ანგარიშზე. ცვლილება არ 

ითვალისწინებს შეზღუდვას გადაწყვეტილების 

აღსრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებების 

გამოყენებაზე, თუმცა იმდენად რამდენადაც 

ასეთი შეზღუდვა „ფინანსური გირავნობის, 

ურთიერთგაქვითვისა და დერივატივების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტით არის 

გათვალისწინებული, შესაბამისმა ცვლილებამ 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსშიც უნდა 

ჰპოვოს ასახვა.  
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