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SUMMARY
In the article - “Taxes - in terms of fairness, utility or solvency?” – it is discussed about the tax regime used 

in Georgia, which, despite many changes, has not become a stimulus for business development yet. The author 
notes that neither the preferential taxation of micro and small enterprises nor the Estonian model of taxation 
has caused a “Boom” of business prosperity in Georgia.

According to the author of the article, Georgia should immediately iimplement a progressive regime of taxa-
tion, ie taxation according to the solvency of the taxpayer. It will be  fair and beneficial to the country’s budget.
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სტა ტი ა ში - „გადასახადები - სა მარ თ ლი ა ნო ბის, სარ გებ ლი ა ნო ბის თუ გა დახ დის  უ ნა  რი ა ნო ბის მი ხედ-
ვით?“ - სა უ ბა რია სა ქარ თ ვე ლო ში გა მო ყე ნე ბულ და ბეგ ვ რის რე ჟიმ ზე, რო მე ლიც მრა ვა ლი ცვლი ლე ბე ბის 
მი უ ხე და ვად, ჯერ - ჯე რო ბით ვერ იქ ცა ბიზ ნე სის გან ვი თა რე ბის მას ტი მუ ლი რე ბელ ფაქ ტო რად. ავ ტო რი 
აღ ნიშ ნავს, რომ არც მიკ რო და მცი რე სა წარ მო თა შე ღა ვა თი ან მა და ბეგ ვ რამ და არც და ბეგ ვ რის ეს ტო-
ნურ მა მო დელ მა სა ქარ თ ვე ლო ში ბიზ ნე სის აყ ვა ვე ბის „ბუმი“ ვერ გა მო იწ ვი ა.

სტა ტი ის ავ ტო რის აზ რით, სა ქარ თ ვე ლომ და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და და ნერ გოს და  ბეგ ვ რის პროგ რე სუ ლი 
რე ჟი მი, ანუ და ბეგ ვ რა გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის გა დახ დის  უ ნა რი ა ნო ბის მი ხედ ვით. ეს სა მარ თ ლი ა ნიც 
იქ ნე ბა და ქვეყ ნის ბი უ ჯე ტის თ ვის სა სარ   გებ ლოც.

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: გა და სა ხა დე ბი; სა მარ თ ლი ა ნო ბა; სარ გებ ლი ა ნო ბა; გა დახ დის  უ ან რი ა ნო ბა.

შე სა ვა ლი
30 წე ლია სა ქარ თვე ლომ და მო უკ იდ ებ ლო ბა 

მო იპ ოვა და 20 წე ლია სა ბაზ რი ეკ ონ ომ იკ აზე გა-
დას ვლის გზას ად გას. ის იმ ედი და მო ლო დი ნი, რაც 
სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ას სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ-
ის აგ ან ჰქონ და, დღი თი-დღე დნე ბა. აშ კა რაა, რომ 

მო სახ ლე ობ ის ძი რი თა დი მა სა დღეს უფ რო გა ჭირ-
ვე ბუ ლად ცხოვ რობს, ვიდ რე, გუ შინ ცხოვ რობ და. ეს 
„გუ შინ“ კი, „გუ შინ წინ დელ ზე“ უარ ესი იყო. ცხა დია, 
არც „გუ შინ“ და არც „გუ შინ წინ“ დღე ები არ არ ის, 
ეს წლე ბია...

წლე ბი მი დის სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის სი-
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ღა რი ბე ში და უიმ ედ ობ აში. გვე გო ნა, გა ვუძ ლებ დით 
სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ აზე გა დას ვლის ქა ოსს და გა მოჩ-
ნდე ბო და მწვა ნე შუ ქი გვი რა ბის ბო ლოს. ფაქ ტია, 
რომ ეს არ მოხ და. არც მა შინ და არც ეხ ლა, არ ავ ინ 
ამ ბობ და რამ დე ნი წე ლი სჭირ დე ბო და ამ გა დას-
ვლას. რო გორც ჩანს, არ გა დავ სუ ლართ, რად გა, 
ის ევ ქა ოსი და ის ევ გა სა ჭი რია - მა ტე რი ალ ურ იც 
და სუ ლი ერ იც.

აშ კა რაა, რომ ვერ ავ ირ ჩი ეთ სწო რი გზა, უფ რო 
სწო რად გზა კი სწო რად ავ ირ ჩი ეთ, მაგ რამ გა და-
სად გმე ლი ნა ბი ჯე ბი აგ ვე რია - პი რა დი ინ ტე რე სი 
წინ და ვა ყე ნეთ სა ხელ მწი ფო ებ რივ ზე. კი, ას ეთი 
სხვა გა ნაც მომ ხდა რა - სამ ხრეთ კო რე აშ იც, სინ გა-
პურ შიც, მაგ რამ, მათ აღი არ ეს, დაძ ლი ეს და „აზი ის 
ვეფხვე ბად“ იქ ცნენ. ჩვენ? ჩვენ, ამი ერ კავ კა სი ის 
რე გი ონ ის პირ ვე ლი სა ხელ მწი ფოს ამ ბი ცია გვქონ-
და ყო ველ თვის და, ვი ყა ვით კი დეც, ეხ ლა კი - რე-
გი ონ ში მა ში ნაც ყვე ლა ზე ჩა მორ ჩე ნი ლი სომ ხე თიც 
კი გვჯობ ნის - მო სახ ლე ობ ის და საქ მე ბი თაც და 
ცხოვ რე ბის დო ნი თაც. 

ას ეთ დროს, მთავ რო ბის მხრი დან მხო ლოდ ის 
გვეს მის, თუ რო გო რი ზრდა არ ის სა ქარ თვე ლო ში. 
ეტყო ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ რე ბის ზრდა-გან ვი თა რე-
ბა-გა ფარ თო ება აქ ვთ მხედ ვე ლო ბა ში, რომ ლებ შიც 
თა ვი სი ოჯ ახ ის წევ რე ბი, მე გობ რე ბი, ნა თე სა ვე ბი 
და მა თი ახ ლოს მყო ფი ად ამი ან ები ჰყავთ და საქ მე-
ბულ ნი. ეს, ალ ბათ, სა ქარ თვე ლოს მო სახ ლე ობ ის 
1-5%-ია, და, არა 95-99%. სა ოც არია, სა ქარ თვე ლოს 
მთავ რო ბა ში რო გორ არ ავ ის არ უჩ ნდე ბა კითხვა 
- რა ქნას ქვეყ ნის მო სახ ლე ობ ის ამ და ნარ ჩენ მა ნა-
წილ მა, რო გორ და რით იცხოვ როს, მით უფ რო, ამ 
პან დე მი ის პი რო ბებ ში?

ძი რი თა დი ტექ სტი
საზღვარ გა რეთ მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე-

ბის 200-300 წლის ის ტო რია გვამც ნობს, რომ სა ბაზ-
რო ეკ ონ ომ იკ ის პი რო ბებ ში ძი რი თა დი მო სახ ლე ობა 
კერ ძო სექ ტორ ში (ბიზ ნეს ში) საქ მდე ბა. სა ხელ მწი-
ფოს ევ ალ ება მხო ლოდ მათ ას ეთი თვით და საქ მე-
ბის თვის სა თა ნა დო პი რო ბე ბი შე უქ მნას. დღი დან 
და მო უკ იდ ებ ლო ბის გა მოცხა დე ბი სა სა ქართ ვე ლომ 
ოთხი მთავ რო ბა გა მო იც ვა ლა და, ვერ ცერ თმა მათ-
გან მა მო სახ ლე ობ ას ეს პი რო ბე ბი ვერ შე უქ მნა.

რა პი რო ბე ბი იყო ეს? ეს პი რო ბე ბი იყო: მარ ტი ვი 
ბიზ ნე სის სწავ ლე ბა და და ბა ლი გა და სა ხა დე ბი. ყვე-
ლა ქვე ყა ნამ, ვინც ჩვენ თან ერ თად და ად გა სა ბაზ რო 
ეკ ონ ომ იკ ის გზას, მა გა ლი თად, უნ გრე თი, ჩე ხე თი, 
პო ლო ნე თი და სხვე ბი, გახ სნა ბიზ ნე სინ კუ ბა ტო რე ბი 
და მათ ში მო სახ ლე ობ ას მა სი ურ ად უფ ას ოდ ას წავ ლა 

მარ ტი ვი ბიზ ნე სი. ჩვენ, არ ცერ თი ინ კუ ბა ტო რი არ 
გაგ ვიხ სნია. რაც შე ეხ ება გა და სა ხა დებს, მხო ლოდ 
დი დი დრო ის გას ვლის შემ დეგ, ჯერ 2011 წელს და, 
შემ დეგ, 2018 წელს მი ვე ცით შე ღა ვა თე ბი მხო ლოდ 
მიკ რო და მცი რე სა წარ მო ებს, ის იც არა ყვე ლა ბიზ-
ნეს საქ მი ან ობ ას, არ ამ ედ, მხო ლოდ ზო გი ერ თს.

2018 წლის შემ დეგ, ამ სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა-
თე ბის მი უხ ედ ავ ად, მცი რე ბიზ ნე სის „აყ ვა ვე ბა“ 
მა ინც არ ჩანს (2018-2020 წლებ ში რე გის ტრი რე-
ბულ მცი რე სა წარ მოს რიცხვი გა იზ არ და მხო ლოდ 
12,8%-ით, ბრუნ ვა - 18%-ით, ხო ლო და საქ მე ბა შემ-
ცირ და 12%-ით) [1. გვ. 25, 27, 109]. გა მო დის რომ, 
ამ „მაშ ველ მა რგოლ მაც“ მცი რე ბიზ ნესს ვე რა ფე რი 
ვერ უშ ვე ლა. სა ქარ თვე ლოს ყვე ლა ზე დი დი პრობ-
ლე მა არ ის უმ უშ ევ რო ბა. ას ეთ დროს, 2018-2020 
წლებ ში სა ქარ თვე ლოს მცი რე ბიზ ნეს ში ზრდის 
ნაც ვლად, და საქ მე ბა 12%-ით არ ის შემ ცი რე ბუ ლი. 
რომ იტყვი ან კო მენ ტა რე ბი ზედ მე ტია.

გვე ბა დე ბა ას ეთი აზ რი: იქ ნე ბა აჯ ობ ებს ეს 1%-
იანი გა და სა ხა დიც გა ვუ უქ მოთ ახ ლად გახ სნილ მცი-
რე ბიზ ნეს სტა ტუს მი ნი ჭე ბულ სა წარ მო ებს პირ ვე ლი 
5-10 წლის გან მავ ლო ბა ში (თა ნაც, გა ვა ფარ თო ვოთ 
მიკ რო და მცი რე სტა ტუ სის მი სა ნი ჭე ბელ საქ მი ან-
ობ ათა სია) და ამ მი ზე ზით ბი უჯ ეტ ის შე მო სავ ლებ ში 
გა მოწ ვე ული შემ ცი რე ბა ავ ან აზღა ურ ოთ პროგ რე-
სუ ლი გა და სა ხა დის შე მო ღე ბით, რო მე ლიც შე ეხ ებ ათ 
მა ღალ შე მო სავ ლი ან სა წარ მო ებს (და ად ამი ან ებს).

ცნო ბი ლია, რომ ქვე ყა ნა ში მოქ მე დი და ბეგ ვრის 
სის ტე მა სა მარ თლი ან ობ ისა და თა ნას წო რო ბის 
პრინ ცი პებს უნ და ეფ უძ ნე ბო დეს. ამ პრინ ცი პე ბის 
გან ხორ ცი ელ ება ორი გზით ხდე ბა. პირ ვე ლი ეფ-
უძ ნე ბა გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თა სარ გე ბელს, 
რაც მათ გა და სა ხა დის გა დახ დის ექ ვი ვა ლენ ტად 
მი იღ ეს სა ხელ მწი ფო მომ სა ხუ რე ბით, ხო ლო მე ორე 
- გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლის შე საძ ლებ ლო ბას გა-
მო ხა ტულს გა დახ დის უნ არია ნო ბა ში.

მა ღალ გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში ორ ივე ეს მიდ-
გო მა დი დი ხა ნია გა მო იყ ენ ეს. ჩვენ ვაცხა დებთ ევ-
რო პის კენ სწრაფ ვას, მაგ რამ ამ სფე რო ში 30 წე ლია 
მა თი პრაქ ტი კა, კერ ძოდ, და ბეგ ვრა გა და სა ხა დის 
გა დამ ხდე ლის გა დახ დი სუ ნა რი ან ობ ის მი ხედ ვით, 
ჯე რაც ვერ დავ ნერ გეთ. 

ას ეთი და ბეგ ვრა პროგ რე სულ და ბეგ ვრად იწ ოდ-
ება., ანუ მე წარ მე ები იბ ეგ რე ბი ან მა თი შე მო სავ ლე-
ბის სი დი დის მი ხედ ვით. სა ქარ თვე ლო ში და ბეგ ვრა 
პრო პორ ცი ულია, ანუ ყვე ლა გა დამ ხდე ლი იბ ეგ რე ბა 
ერ თნა ირი გა ნაკ ვე თით - სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი - 
20%, მო გე ბის გა და სა ხა დი - 15% (მხედ ვე ლო ბა ში არ 
გვაქ ვს სტა ტუს მი ღე ბუ ლი მიკ რო და მცი რე სა წარ-
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მო ები). ას ეთ დროს, ამ ერ იკ ის შე ერ თე ბულ შტა ტებს, 
რო მელ საც მსოფ ლი ოს ლი დე რო ბა ზე აქ ვს პრე ტენ-
ზია და, ჯერ-ჯე რო ბით არ ის კი დეც, ფი ზი კურ პირ თა 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი პროგ რე სუ ლი შკა ლით 
აქ ვს დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი, ხო ლო მო გე ბის გა და სა-
ხა დი - პროგ რე სულ-რეგ რე სუ ლის ჰიბ რი დით (ჯერ 
პროგრ ეს ული გა ნაკ ვე თე ბი, შემ დეგ რეგ რე სუ ლი). 
ამ ით აშშ-ს მთავ რო ბა ბა რი ერ ებს უქ მნის მსხვილ, 
მა ღალ მომ გე ბი ან კორ პო რა ცი ებს, რომ მათ დი დი გა-
და სა ხა დე ბის გან თა ვის ას არ იდ ებ ლად კორ პო რა ცია 
არ და ყონ მცი რე სა წარ მო ებ ად [2. გვ. 21].

იგ ივე მდგო მა რე ობაა ევ რო პის ქვეყ ნებ ში. დიდ 
ბრი ტა ნეთ ში სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის 3 გა ნაკ ვე-
თი მოქ მე დებს 0%-დან 50%-მდე დი აპ აზ ონ ით, საფ-
რან გეთ ში სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის დი აპ აზ ონია 
0-დან 50%-მდე, იტ ალი აში - 23%-0დან 43%-მდე, 
პორ ტუ გა ლი აში - 0%-დან 42%-მდე, შვე დეთ ში - 0%-
დან 56%-მდე, და ნი აში - 38%-დან 59%-მდე და ა. შ. 
[3. გვ. 62]. ევ რო პის ქვეყ ნებ ში დი ფე რენ ცი რე ბუ ლია 
იურ იდი ული პი რე ბის მო გე ბის გა და სა ხა დის გა ნაკ-
ვე თე ბიც. ერ თი სიტყვით, აშშ-იც და ევ რო პა შიც 
მოქ მე დი სა გა და სა ხა დი სის ტე მა სა მარ თლი ან ობ ის 
პრინ ციპ ზეა აგ ებ ული. იგ ივე ით ქმის აზი ის ქვეყ ნებ-
ზე - ჩი ნეთ ზე, იაპ ონი აზე, ინ დო ეთ ზე, სინ გა პურ ზე, 
სამ ხრეთ კო რე აზე და სხვებ ზე. ყვე ლა ზე მოთ და სა-
ხე ლე ბულ ქვეყ ნებ ში პროგ რე სუ ლი სა გა და სა ხა დო 
სის ტე მე ბია და ნერ გი ლი და მა თი გან ვი თა რე ბის 
პრაქ ტი კა გვიჩ ვე ნებს ას ეთი სა გა და სახ დო სის ტე-
მე ბის სა მარ თლი ან ობ ას და ვარ გი სი ან ობ ას.

აუც ილ ებ ლად უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ ჩვენ ას ეთი 
სა მარ თლი ანი სა შე მო სავ ლო გდა სა ხა დი გვქონ და.

სა ბაზ რო ეკ ონ ომ იკ აზე გა დას ვლის პირ ველ 
წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში პროგ რე სუ ლი და ბეგ ვრის 
წე სი მოქ მე დებ და. ფი ზი კურ პირ თა სა შე მო სავ ლო 
გა და სა ხა დის გა ნა კვე თე ბი შემ დეგ ნა ირ ად იყო დი-
ფე რენ ცი რე ბუ ლი (ცხრი ლი 1).

ამ ცხრი ლი დან ჩანს, რომ ამ პე რი ოდ ში სა ქარ-
თვე ლო ში მოქ მე დებ და სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის 
რთუ ლი პროგ რე სუ ლი წე სი, რაც ნა ზარ დი თან ხის 
და ბეგ ვრა ში გა მო იხ ატ ება. ეს ჩანს შემ დე გი გა ან-
გა რი შე ბე ბი დან:

 y 10 000 000 კუ პო ნამ დე შე მო სავ ლის მქო ნე 
ფი ზი კუ რი პი რე ბი იხ დიდ ნენ მის 12%-ს ანუ 1 200 
000 კუ პონს;

 y 20 000 000 კუ პო ნამ დე შე მო სავ ლის მქო ნე ნი 
პირ ველ 10 000 000 კუ პონ ზე კვლა ვაც იბ ეგ რე ბოდ-
ნენ 12%-ით ანუ 1 200 000 კუ პო ნით, შემ დეგ კი მას 
ემ ატ ებ ოდა მე ორე 10 000 000 კუ პო ნის 15%-იანი 
გა და სა ხა დი ანუ 1 500 000 ანუ ამ შე მო სავ ლის მქო-
ნე ნი მთლი ან ად გა და იხ დიდ ნენ 1 200 000 + 1 500 
000 = 2 700 000 კუ პონს;

 y 30 000 000 კუ პო ნამ დე შე მო სავ ლის მქო ნე ნი 20 
000 000 კუ პონ ზე გა და იხ-დიდ ნენ 2 700 000 კუ პონს, 
რო მელ საც და ემ ატ ებ ოდა შე მო სავ ლის დარ ჩე ნი ლი 
წი ლის ანუ 10 000 000-ის 17%, რაც შე ად გენ და 1 
700 000 კუ პონს, ანუ ას ეთი შე მო სავ ლის მქო ნე ნი 
მთლი ან ად გა და იხ დიდ ნენ 2 700 000 + 1 700 000 = 
4 400 000 კუ პონს;

 y 30 000 001 და მე ტი კუ პო ნის შე მო სავ ლის მქო-
ნე ფი ზი კუ რი პი რე ბი, 30 000 000 კუ პონ შე მო სა ვალ-
ზე გა და იხ დიდ ნენ 4 400 000 კუ პონს, რო მელ საც 
და ემა ტე ბო და 20%-იანი გა და სა ხა დი გა მო ან გა რი-
შე ბუ ლი მხო ლოდ იმ შე მო სავ ლის მი მართ რო მე ლიც 
ამ 30 000 000 ლარ ზე მე ტი აღ მოჩ ნდე ბო და. თუ ეს 
ნა მა ტი იქ ნე ბო და, და ვუშ ვათ 15 000 000 კუ პო ნი, 
მა შინ გა და სა ხა დის გა დამ ხდე ლი ამ თან ხა ზე გა-
და იხ დი და მის 20%-ს ანუ 3 000 000 კუ პონს, ხო ლო 
მთლი ან ობ აში გა და სახ დე ლი ექ ნე ბო და 4 400 000 + 
3 000 000 = 7 400 000 კუ პო ნი.

ამ წლებ ში სა ქარ თვე ლო ში არ სე ბობ და და უბ ეგ რა-
ვი მი ნი მუ მიც. ეს იყო შრო მის ან აზღა ურ ებ ის თვი ური 
მი ნი მა ლუ რი ოდ ენ ობა, რო მე ლიც არ იბ ეგ რე ბო და.

ცხრი ლი 1
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი სა ქარ თვე ლო ში 1994 წელს [4, გვ. 18]

ერ თობ ლი ვი და სა ბეგ რი შე მო სავ ლის ოდ ენ ობა 
კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში გა და სა ხა დის სი დი დე

10 000 000 კუ პო ნამ დე შე მო სავ ლის თან ხის 12%

10 000 001 კუ პო ნამ დე _ 20 000 000 კუ პო ნამ დე 12 00 000 კუ პონს + 10 000 000 კუ პონ ზე მე ტი 
თან ხის 15%

20 000 001 კუ პო ნამ დე _ 30 000 000 კუ პო ნამ დე 2 700 000 კუ პონს + 20 000 000 კუ პონ ზე მე ტი 
თან ხის 17%

30 000 001 კუ პო ნი და მე ტი 4 400 000 კუ პონს + 30 000 000 კუ პონ ზე მე ტი 
თან ხის 20% 
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პროგ რე სუ ლი იყო სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი 
ქარ თუ ლი ფუ ლის ერ თე ულ ის - ლა რის შე მო ღე ბის 
(1995 წ.) შემ დე გაც 2005 წლამ დე. ამ პე რი ოდ ში 
სა ქარ თვე ლო ში მოქ მედ სა გა და სა ხა დო კო დექ სით 
200 ლა რამ დე შე მო სა ვალ ზე ფი ზი კუ რი პი რე ბი იხ-
დიდ ნენ შე მო სავ ლის 12%-ს, ანუ 24 ლარს, 201 ლა-
რი დან 350 ლა რამ დე შე მო სა ვალ ზე იხ დიდ ნენ 200 
ლარ ზე კვლა ვაც 12%-ს, ხო ლო ნა მეტ 150 ლარ ზე 
(350 – 200 = 150) _ 15%-ს და ა. შ.

2004 წლის 22 დე კემ ბერს სა ქარ თვე ლო პრე-
ზი დენტ მი ხე ილ სა აკ აშ ვი ლის ხელ მო წე რით ას ამ-
ოქ მე დებ ლად დამ ტკი ცე ბულ ახ ალ სა გა და სა ხა დო 
კო დექ სში ფი ზი კურ პირ თა პროგ რე სუ ლი სა შე-
მო სავ ლო გა და სა ხა დი შე იც ვა ლა პრო პორ ცი ული 
გა და სა ხა დით და ყვე ლა რან გის შე მო სავ ლის მქო-
ნე თათ ვის და წეს და 12%-ის ტო ლად [5, გვ. 123]. 
ასე გაგ რძელ და 2008 წლამ დე. 2008 წელს გა უქ მდა 
რა 20%-იანი სო ცი ალ ური გა და სა ხა დი, 12%-იანი 
სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი გა იზ არ და 25%-მდე 
და მთლია ნო ბა ში თუ 2008 წლამ დე ორ ივე გა და სა-
ხა დი ჯა მუ რად შე ად გენ და 20 + 12 = 32%-ს, 2008 
წელს იგი დარ ჩა 25%. 2008 წლი დან სო ცი ალ ური 
გა და სა ხა დი აღ არ არ სე ბობს, 25%-მა სა შე მო სავ ლო 
გა და სა ხად მა კი იარ სე ბა 2009 წლამ დე, შემ დეგ კი, 
შემ ცირ და 20%-მდე და ასეა დღე საც.

არც 2005 წელს და არც შემ დეგ წლებ ში, არ ავ ის 
და უს აბ უთ ებია, რა ტომ შე იც ვა ლა სა შე მო სავ ლო 
პროგ რე სუ ლი გა და სა ხა დი პრო პორ ცი ულ ით, ან 
რით სა ბუთ დე ბა მი სი გა ნაკ ვე თის ას ეთი ცვლა: 12% 
→ 25% → 20%. ეკ ონ ომ იკ ური თე ორი ის კლა სი კო-

სე ბი მი უთ ით ებ ენ, რომ სა გა და სა ხა დო და ბეგ ვრა 
უნ და იყ ოს ზო მი ერი. ჩვენ შემ თხვე ვა ში რო მე ლია 
ზო მი ერი 12, 25 თუ 20%?

ჯერ კი დევ 2007 წელს, რო ცა გაჟღერ და მო-
სახ ლე ობ ის ად მი სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის 
და პი რე ბა, რომ იგი 2008 წლი დან სა შე მო სავ ლო და 
სო ცი ალ ურ ჯა მურ გა და სა ხადს 32%-დან 25%-მდე 
და წე ვას აპ ირ ებ და, რაც კი დეც მოხ და სო ცი ალ ური 
გა და სა ხა დის მთლი ანი გა უქ მე ბით და სა შე მო სავ-
ლო გა და სა ხა დის 12%-დან 25%-მდე ამ აღ ლე ბით, 
ეკ ონ ომ იკ ის ექ სპერ ტმა გია ხუ ხაშ ვილ მა, მას ზე 
ას ეთი კო მენ ტა რი გა აკ ეთა: „თუ ვინ მეს სურ და, 
რომ ორ ივე მხა რის თვის (იგ ულ ის ხმე ბა დამ ქი რა-
ვე ბე ლი და და ქი რა ვე ბუ ლი - გ. ა.) შე ღა ვა თი გა ეწია, 
ორ ივე გა და სა ხა დი უნ და და ეტ ოვ ებ ინა, რად გან 
თი თოეულს სხვა დას ხვა ფუნ ქცია და და ნიშ ნუ ლე ბა 
აქ ვს, და ორ ივ ეს გა ნაკ ვე თი უნ და შე ემ ცი რე ბი ნა - 
სა შე მო სავ ლო - 10, სო ცი ალ ური კი - 15 პრო ცენ ტი 
უნ და ყო ფი ლი ყო. ამ შემ თხვე ვა ში ყვე ლა ფე რი გარ-
კვე ული იქ ნე ბო და. ის რომ ამ ორი გა და სა ხა დის გა-
ერ თი ან ებ ით დამ ქი რა ვე ბელს საქ მე უმ არ ტივ დე ბა 
არ აკ ვა ლი ფი ცი ური არ გუ მენ ტია“ [6, გვ. 27]. ას ეთი 
მიდ გო მა და აღ ნიშ ნუ ლი კო მენ ტა რი ჩვენ სრუ ლი-
ად სა მარ თლი ან ად მიგ ვაჩ ნია, თუმ ცა აქ აც არ ჩანს, 
რა ტომ სა შე მო სავ ლო - 10 და სო ცი ალ ური - 15, ხომ 
არ აჯ ობ ებ და პი რი ქით თუ იქ ნე ბო და?

დას კვნა. დაგ ვი ან ებ ის მი უხ ედ ავ ად, სა ქარ თვე-
ლო ში უნ და და ინ ერ გოს და ბეგ ვრის პროგ რე სუ ლი 
სის ტე მა. ეს სა მარ თლი ან იც იქ ნე ბა და სარ გებ ლი-
ან იც ქვეყ ნის ბი უჯე ტის თვის.

REFERENCES:
1.	 Business Sector in Georgia. Statistical publication. Tb., 2021. (In Georgian)
2.	 Bakradze T. The tax system of Georgia and the main directions of its improvement, journal: «Social 

Economy». # 2. 2012. (In Georgian)
3.	 Chitanava N., Takalandze L. Social economy, formation and development. part 1. Tbilisi, 2008. (In 

Georgian)
4.	 Bukia I. Small Business Support Tax Policy in Georgia. Journal: «Economy and Business». # 1. 2019. (In 

Georgian)
5.	 Tax Code of Georgia. Tbilisi, 2005. (In Georgian)
6.	 Tax relief or public deception? Newspaper “ Kviris Palitra». January 4-10. 2007. (In Georgian)
7.	 Bolkvadze B. For the issue of the relationship between traditional and Estonian models of taxation. 

journal: «Economy and Business». # 2. 2018. (In Georgian)
8.	 Supporting the Development of More Effective Tax Systems, Report G-20. 2019.
9.	 Viera Bestvinova, Financial and Tax Management in Small and Medium Sized Industrial Enterprises. 

2012. (In Georgian)
10.	Khalkhelauri Kh. The Results of profit tax reform in Georgia. GTU Conference Proceedings. V. 2. 2021. 

(In Georgian)
11.	Chkhaidze I. Improving the budget-tax system. Tbilisi, 2013. (In Georgian)


