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ნაწილი 1

საგადასახადო დავის წარმოება
მუხლი 296. ზოგადი დებულებანი
1. საგადასახადო დავა შესაძლებელია განხილულ იქნეს საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს სისტემასა და სასამართლოში.
2. ამ კარით დადგენილია საგადასახადო დავის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
სისტემაში განხილვის წესი.
3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საგადასახადო დავის ნებისმიერ ეტაპზე
მომჩივანს უფლება აქვს, მიმართოს სასამართლოს.
4. სასამართლოში საგადასახადო დავის წარმოების წესი განისაზღვრება საქართველოს
ადმინისტრაციული საპროცესო კანონმდებლობით.

საგადასხადო დავის განხილვისათვის ორი ინსტანციაა, პირველი ინსტანცია არის
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემა, ხოლო მეორე სასამართლო, სადაც ასევე
შესაძლოა იქნას განხილული საგადასახადო დავა.
საგადასხადო კოდექსი ასევე მიუთითებს რომ საგადასახადო დავის ნებისმიერ სტადიზე
მომჩივან პირს უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს.
საგადასახადო დავის წარმოებას არეგულირებს საქართველოს ადმინისტრაციული
საპროცესო კანონმდებლობა, ეს იმ შემთხვევისთვის, როდესაც დავა სასამართლოში
მიმდინარეობს.

მუხლი 297. საგადასახადო დავის განმხილველი ორგანოები
1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საგადასახადო დავის განმხილველი
ორგანოები არიან შემოსავლების სამსახური და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან
არსებული დავების განხილვის საბჭო (შემდგომში – დავის განმხილველი ორგანოები).
2. დავების განხილვის საბჭო არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული
საგადასახადო დავის განმხილველი ორგანო.
3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საგადასახადო დავა ორეტაპიანია და
იწყება საჩივრის შემოსავლების სამსახურში წარდგენით.
4. დავების განხილვის საბჭოს შემადგენლობას განსაზღვრავს საქართველოს მთავრობა.
5. დავის განმხილველ ორგანოებს აქვთ საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული
რეგლამენტი, რომელიც განსაზღვრავს საჩივრის განხილვისა და მომჩივნებთან
ურთიერთობის წესს.
6. დავების განხილვის საბჭოს ჰყავს აპარატი, რომელიც უზრუნველყოფს საბჭოში შესული
საჩივრების განსახილველად მომზადებას, მომჩივნებისთვის სამართალწარმოებასთან
დაკავშირებული ინფორმაციის მიწოდებას და საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების
გაფორმებას.
7. დავების განხილვის საბჭოს აპარატს უფლება აქვს, თავისი ხელმძღვანელის
გადაწყვეტილებით დავის მხარეებთან ჩაატაროს მოსამზადებელი შეხვედრა საჩივართან
დაკავშირებული გარემოებების დასაზუსტებლად.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საგადასახადო დავის განმხილველი
ორგანოები არიან შემოსავლების სამსახური და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან
არსებული დავების განხილვის საბჭო (შემდგომში - დავის განმხილველი ორგანოები) .
დავების განხილვის საბჭო არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული
საგადასახადო დავის განმხილველი ორგანო. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
სისტემაში საგადასახადო დავა ორ ეტაპიანია და იწყება საჩივრის შემოსავლების სამსახურში

წარდგენით. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საგადასახადო დავის
განმხილველი ორგანო. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საგადასახადო
დავის განმხილველი ორგანოებია შემოსავლების სამსახური და საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის საბჭო (შემდგომში - დავის განმხილველი
ორგანოები). დავების განხილვის საბჭო წარმოადგენს საქართველოს ფინანსთა
სამინისტრისთან არსებული საგადასახადო დავების განმხილველ ორგანოს. დავების
განხილვის საბჭოს თავჯდომარეობს საქართველოს ფინანსთა მინისტრი, ხოლო მისი
შემადგენლობა განისაზღვრება აღმსრულებებლი ხელისუფლების და არასამთავრობო
სექტორის წარმომადგენლებისაგან. საბჭო საჩივრის განხილვისას ხელმძღანელობს
სამართლიანობის, ობიექტურობის, მხარეთა თანასწორობისა და მიუკერძოებლობის
პრინციპებით, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საგადასახადო დავა
ორეტაპიანია და იწყება საჩივრის შემოსავლების სამსახურში წარდგენით, ხოლი
არასასურველი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში დავა გრძელდება ფინანსთა
სამინისტროს დავების საბჭოში, გადაწყვეტილება დავების ნებისმიერ ეტაპზე შესაძლებელია
გასაჩივრდეს
სასამართლოში. საჩივარი დავის განმხილველ ორგანოს წარედგინება
წერილობით ან ელექტრონულად. მომჩივნის მიერ დავის განმხილველ ორგანოში
ელექტრონული ფორმით წარდგენის ინფორმაციას აქვს ისეთივე ძალა. როგორიც
წერილობითი ფორმით წარდგენილს.

მუხლი 298. საგადასახადო დავის პრინციპები
1. დავის განმხილველი ორგანო საჩივრის განხილვისას ხელმძღვანელობს სამართლიანობის,
ობიექტურობის, მხარეთა თანასწორობისა და მიუკერძოებლობის პრინციპებით.
2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში საგადასახადო დავის შედეგად
დაუშვებელია მომჩივნის საგადასახადო ვალდებულებების დამძიმება, გარდა გადამხდელის
თანხმობით ამავე დავის ფარგლებში ჩატარებული შემოწმების შემთხვევისა.

საგადასახადო ორგანოს მიერ პირის მიმართ მიღებული გადაწყვეტილება შეიძლება
გასაჩივრდეს დავის განმხილველ ორგანოში ამ თავით დადგენილი წესით. საგადასხადო
შემოწმების აქტი და მის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება საჩივრდება,
დოკუმენტების საფუძველზე გამოცემულ საგადასახადო მოთხოვნასთან ერთად.
საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი/ბრძანდება საჩივრება ამ თავით დადგენილი
წესით. მაკონტროლებელი ან სამართალდამცავი ორგანოების მიერ საგადასახადო
ორგანოსათვის მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოცემული საგადასახადო
მოთხოვნა საჩივრდება დავების განხილვის საბჭოში.
გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვის წესის დარღვევისათვის და საგადასახადო
დეკლარაციის ან გაანგარიშების წარდგენის ვადის დარღვევისათვის გათვალისწინებულ
სამართალდარღვევებთან
დაკავშირებით
გადასახადის
გადამხდელის
საჩივარზე
შემოსავლების სამსახურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საჩივრდება სასამართლოში.

მუხლი 299. საგადასახადო დავის დაწყება
1. საგადასახადო ორგანოს მიერ პირის მიმართ ამ კოდექსის საფუძველზე მიღებული
გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს დავის განმხილველ ორგანოში ამ თავით
დადგენილი წესით.
2. საგადასახადო შემოწმების აქტი და მის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება
საჩივრდება ამ დოკუმენტების საფუძველზე გამოცემულ საგადასახადო მოთხოვნასთან
ერთად. საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმი/ბრძანება საჩივრდება ამ თავით
დადგენილი წესით. (20.05.2011. N4705)

3. მაკონტროლებელი ან სამართალდამცავი ორგანოების მიერ საგადასახადო ორგანოსათვის
მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე გამოცემული საგადასახადო მოთხოვნა
საჩივრდება დავების განხილვის საბჭოში.
4. პირს უფლება აქვს, გაასაჩივროს საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილება მისი
ჩაბარებიდან 30 დღის ვადაში. (20.12.2011. N5556)
5. პირს უფლება აქვს, საგადასახადო ან/და დავის განმხილველი ორგანოს მიერ
გადაწყვეტილების მიღებისათვის დადგენილი ვადის დარღვევა მიიჩნიოს მისი მიმართვის
დაკმაყოფილებაზე უარის თქმად და გაასაჩივროს იგი ამ თავით დადგენილი წესით. ვადის
დარღვევით გამოცემული გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადა აითვლება პირისთვის მისი
ჩაბარებიდან.
6. 30-დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ დავის დაწყება დასაშვებია ახლად აღმოჩენილი ან
ახლად გამოვლენილი გარემოებების ან მტკიცებულებების საფუძვლით. (20.12.2011. N5556)
7. ახლად აღმოჩენილად ან ახლად გამოვლენილად ჩაითვლება ისეთი გარემოებები ან
მტკიცებულებები, რომლებიც მომჩივანმა არ იცოდა და არ შეეძლო სცოდნოდა მისთვის
არასასურველი გადაწყვეტილების მიღებამდე და რომელთა დროულად წარდგენა
გამოიწვევდა მომჩივნისათვის ხელსაყრელი გადაწყვეტილების მიღებას.
8. დავის დაწყება ასევე დასაშვებია, თუ დადგინდება, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილება
არ გაგზავნია მომჩივანს. ასეთ შემთხვევაში გასაჩივრების ვადა აითვლება იმ დღიდან,
როდესაც გასაჩივრებული გადაწყვეტილება ცნობილი გახდა მომჩივნისათვის.
9. საჩივარი დავის განმხილველ ორგანოს წარედგინება წერილობით ან ელექტრონულად.
მომჩივნის მიერ დავის განმხილველ ორგანოში ელექტრონული ფორმით წარდგენილ
ინფორმაციას აქვს ისეთივე ძალა, როგორიც წერილობითი ფორმით წარდგენილს.
10. საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს საჩივრის წარდგენის
ვადის გასვლის შემდეგაც, თუ მომჩივანი დაამტკიცებს, რომ გასაჩივრების ვადის დარღვევა
მისგან დამოუკიდებელი მიზეზით იყო გამოწვეული.
11. საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება არ აჩერებს მის მოქმედებას.

პირს უფლება აქვს, გაასაჩივროს საგადასხადო ორგანოს გადაწყვეტილება მისი
ჩაბარებიადნ 30 დღის ვადაში. ვადა აითვლება პირისთვის მისი ჩაბარების თარიღიდან.
30 დღიანი ვადის გასვლის შემდეგ დავის დაწყება დასაშვებია ახლად აღმოჩენილი ან
ახლად გამოვლენილი გარემოებების ან მტკიცებულებების საფუძვლით.
დავის დაწყება ასევე დასაშვებია, თუ დადგინდება, რომ გასაჩივრებული
გადაწყვეტილება არ გაგზავნია მომჩივანს. ასეთ შემთხვევაში გასაჩივრების ვადა აითვლება
იმ დღიდან, როდესაც გასაჩივრებული გადაწყვეტილება ცნობილი გახდა მომჩივნისათვის.
საჩივარი დავის განმხილველ ორგანოს წარედგინება წერილობით ან ელექტრონულად.
მომჩივნის მიერ დავის განმხილველ ორგანოში ელექტრონული ფორმით წარდგენილ
ინფორმავიას აქვს ისეთივე ძალა, როგორიც წერილობითი ფორმით წარდგენილს.
საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს საჩივრის წარდგენის
ვადის გასვლის შემდეგაც, თუ მომჩივანი დაამტკიცებს, რომ გასაჩივრების ვადის დარღვევა
მისგან დამოუკიდებელი მიზეზით იყი გამოწვეული. საგადასახადო ორგანოს
გადაწყვეტილების გასაჩივრება არ აჩერებს მის მოქმედებას.

მუხლი 300. საჩივრის წარმოებაში მიღება
1. დავის განმხილველი ორგანო საჩივარს წარმოებაში არ იღებს, თუ იგი არ აკმაყოფილებს
შემდეგ პროცედურულ მოთხოვნებს:
ა) საჩივარში არ არის მითითებული მომჩივნის საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომერი;
ბ) საჩივარში არ არის მითითებული მომჩივნის საკონტაქტო მონაცემები;
გ) საჩივრიდან არ ირკვევა მოთხოვნის არსი;

დ) საჩივარს არ ერთვის გასაჩივრებული გადაწყვეტილების ან მის გამოცემასთან
დაკავშირებული დოკუმენტის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ე) საჩივრის ან მისთვის დართული დოკუმენტების გვერდები დაუნომრავია;
ვ) საჩივარი ან მისთვის დართული დოკუმენტაცია არ იკითხება;
ზ) საჩივარი ან მისთვის დართული დოკუმენტი არ არის შედგენილი საქართველოს
სახელმწიფო ენაზე;
თ) საჩივარი ხელმოუწერელია (გარდა ელექტრონულად წარმოდგენილი საჩივრისა).
2. თუ საჩივარი არ აკმაყოფილებს პროცედურულ მოთხოვნებს, მომჩივანს წერილობით
ეცნობება ამის შესახებ და მიეცემა არანაკლებ 5 დღე საჩივარში არსებული ხარვეზის
გამოსასწორებლად. დავის განმხილველ ორგანოს უფლება აქვს, მომჩივნის მოტივირებული
მოთხოვნის შემთხვევაში გააგრძელოს ხარვეზის გამოსასწორებლად მიცემული ვადა.
3. დავის განმხილველი ორგანო უფლებამოსილია ხარვეზის არსებობის მიუხედავად მიიღოს
საჩივარი წარმოებაში, თუ იგი არსებითად არ უშლის ხელს საჩივრის განხილვას.

თუ საჩივარში არ არის მითითებული მომჩივნის საიდენტიფიკაციო/პირადი
ნომერი; ასევე როდესაც საჩივარში არ არის მითითებული მომჩივნის საკონტაქტო
მონაცემები, საჩივრიდან არ ირკვევა მოთხოვნის არსი, საჩივარს არ ერთვის
გასაჩივრებული გადაწყვეტილების ან მის გამოცემასთან დაკავშრებული
დოკუმენტის ასლი ასეთის არსებობის შემთხვევაში თუ საჩივრის ან მისთვის
დართული დოკუმენტების გვერდები დაუნომრავია და საჩვარი ან მისთვის
დართული დოკუმენტაცია არ იკითხება საჩივარი ან მისთვის დართული
დოკუმენტი არ არის შედგენილი ქართულ ენაზე და საჩივარი ხელმოუწერელია
(გარდა ელექტრონულად წარმოდგენილი საჩივრისა) დავის განმხილველი ორგანო
საჩივარს წარმოებაში არ იღებს.
ასეთი ხარვეზების შესახებ მომჩივანს წერილობით ეცნობება და მიეცემა
არანაკლებ 5 დღე საჩივარში არსებული ხარვეზის გამოსასწორებლად. დავის
განმხილველ ორგანოს უფლება აქვს, მომჩივნის მოტივირებული მოთხოვნის
შემთხვევაში გააგრძელოს ხარვეზის გამოსასწორებლად მიცემული ვადა.
მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ დავის განმხილველი ორგანო უფლებამოსილია
ხარვეზის არსებობის მიუხედავად მიიღოს საჩივარი წარმოებაში, თუ იგი არსებითად
არ უშლის ხელს საჩივის განხილვას.
მუხლი 301. საჩივრის განხილვაზე უარის თქმა
დავის განმხილველი ორგანო საჩივარს არ განიხილავს, თუ:
ა) მომჩივანი უარს აცხადებს დავის გაგრძელებაზე;
ბ) მოთხოვნის საგანი სცილდება დავის განმხილველი ორგანოს განსჯად საკითხებს;
გ) საჩივარი წარდგენილია არაუფლებამოსილი პირის მიერ;
დ) არ არსებობს საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილება;
ე) გასულია საჩივრის წარდგენის ვადა;
ვ) საჩივარი არ აკმაყოფილებს პროცედურულ მოთხოვნებს და მომჩივანმა ხარვეზი არ
გამოასწორა დავის განმხილველი ორგანოს მიერ დადგენილ ვადაში;
ზ) არსებობს იმავე მომჩივნის მიმართ იმავე დავის საგანზე იმავე ორგანოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილება;
თ) გასაჩივრებული გადაწყვეტილება გამოცემულია იმავე პირის მიმართ იმავე დავის
განმხილველი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად;
ი) მომჩივანმა იმავე დავის საგანზე მიმართა სასამართლოს;
კ) მომჩივანი გარდაიცვალა;

ლ) გასაჩივრებულ საგადასახადო მოთხოვნაში ასახულია აღიარებული საგადასახადო
დავალიანება. საჩივარი არ განიხილება აღიარებული საგადასახადო დავალიანების ნაწილში;
მ) მომჩივნის მოძიება შეუძლებელია;
ნ) საჩივარი ანონიმურია;
ო) გასაჩივრებულ საგადასახადო დავალიანებაზე გაფორმდა საგადასახადო შეთანხმება.

დავის განმხილველი ორგანო საჩივარს არ განიხილავს, იმ შემთხვევაში როდესაც
მომჩივანი უარს აცხადებს დავის გაგრძელებაზე; როცა მოთხოვნის საგანი სცილდება დავის
განმხილველი ორგანოს განსჯად საკითხებს; დავის განხილვის ორგანოში საჩივარი
წარდგენილია არაუფლებამოსილი პირის მიერ; როდესაც არ არსებობს საგადასახადო
ორგანოს გადაწყვეტილება; საჩივრის წარდგენის ვადა არის გასული, წარდგენილი საჩივარი
არ აკმაყოფილებს პროცედურულ მოთხოვნებს და მომჩივანმა ხარვეზი არ გამოასწორა დავის
განმხილველი ორგანოს მიერ დადგენილ ვადაში, თუ პირმა რომელმაც საჩივარი წარადგინა
იმავე დავის საგანზე უკვე მიმართა სასამართლოს, თუ მომჩივანი გარდაიცვალა, ასევე
როდესაც გასაჩივრებულ საგადასახადო მოთხოვნაში ასახულია აღიარებული საგადასახადო
დავალიანება. საჩივარი არ განიხილება აღიარებული საგადასახადო დავალიანების ნაწილში,
როდესაც ვერ ხდება მომჩივანი პირის მოძიება. ბოლო გარემოება როდესაც საჩივარი არ
განიხილება არის ის რომ გასაჩივრებულ საგადასახადო დავალიანებაზე გაფორმდა
საგადასახადო შეთანხმება.

