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მუხლი 302. საჩივრის განხილვა
1. დავის განმხილველი ორგანო საჩივარს განიხილავს 20 დღის ვადაში.
2. დავის განმხილველი ორგანო საჩივარს განიხილავს მხოლოდ მომჩივნის მოთხოვნის
ფარგლებში.
3. თუ ამ თავით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, დავების განხილვის საბჭო საჩივარს
განიხილავს შემოსავლების სამსახურში გასაჩივრებული დავის საგნის ფარგლებში.
4. დავის განმხილველ ორგანოს ან მის აპარატს უფლება აქვს, მოსთხოვოს მომჩივანს ან
საგადასახადო ორგანოს საჩივრის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის
წარმოდგენა, რა დროსაც ჩერდება საჩივრის განხილვა.
5. საჩივარი განიხილება მომჩივნის მონაწილეობით.
6. შემოსავლების სამსახურს უფლება აქვს, მომჩივნის დაუსწრებლად განიხილოს საჩივარი,
თუ საქმეში არსებული მასალებიდან სრულად დგინდება დავის საგანთან დაკავშირებული
ფაქტობრივი გარემოებები.
7. საჩივრის ზეპირი განხილვის დროისა და ადგილის შესახებ მომჩივანს ეცნობება დავის
განმხილველი ორგანოს ხელთ არსებული საშუალებით, მათ შორის, ტელეფონით,
დაზღვეული ან ელექტრონული ფოსტით, მოკლე ტექსტური შეტყობინებით და სხვა.
8. მომჩივანთან დაკავშირების შეუძლებლობის, მისი მოუძიებლობის ან საჩივრის ზეპირ
განხილვაზე მომჩივნის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში საჩივარი მის დაუსწრებლად
განიხილება.
9. მომჩივანს უფლება აქვს, თავისი ინტერესები დაიცვას პირადად ან უფლებამოსილი
წარმომადგენლის მეშვეობით.
10. სხდომის მიმდინარეობისას მომჩივანს ან/და მის წარმომადგენელს უფლება აქვს, სხდომას
დაესწროს პირადად ან დისტანციურად, ტექნიკურ საშუალებათა გამოყენებით.

დავის განმხილველი საბჭო საჩივარს განიხილავს 20 დღის ვადაში, მხოლოდ მომჩივნის
მოთხოვნის ფარგლებში. დავა განიხილება შემოსავლების სამსახურში გასაჩივრებული დავის
საგნის ფარგლებში.
დავის განმხილველ ორგანოს ან მის აპარატს უფლება აქვს, მოსთხოვოს მომჩივანს ან
საგადასახადო ორგანოს საჩივრის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის ან დოკუმენტაციის
წარმოდგენა, რა დროსაც ჩერდება საჩივრის განხილვა.
ყველა საჩივარი განიხილება მომჩივნის მონაწილეობით.
ამ წესიდან გამონაკლისია გარემოება როდესაც შემოსავლების სამსახურს უფლება
აქვს, მომჩივნის დაუსწრებლად განიხილოს საჩივარი, თუ საქმეში არსებული მასალებიდან
სრულად დგინდება დავის საგანთან დაკავშრებული ფაქტობრივი გარემოებები.
ყველა შემთხვევაში საჩივრის ზეპირი განხილვის დროისა და ადგილის შესახებ
მომჩივანს ეცნობება დავის განმხილველი ორგანოს ხელთ არსებული საშუალებით, მათ
შორის, ტელეფონით.
მომჩივანს უფლება აქვს, თავისი ინტერესები დაიცვას პირადად ან უფლებამოსილი
წარმომადგენლის მეშვეობით.
დავის განხილვის სხდომის მიმდინარეობას მომჩივანს ან/და მის წარმომადგენელს
უფლება აქვს, სხდომას დაესწროს პირადად ან დისტანციურად, ტექნიკურ საშუალებათა
გამოყენებით.

მუხლი 303. საჩივრის განხილვის შეჩერება
1. დავის განმხილველი ორგანო უფლებამოსილია საკუთარი ინიციატივით ან მხარის
მოტივირებული შუამდგომლობით შეაჩეროს საჩივრის განხილვა დამატებითი ინფორმაციის
ან/და დოკუმენტაციის მოსაპოვებლად.
2. საჩივრის განხილვის შეჩერებისას დავის განმხილველი ორგანო უფლებამოსილია
დაავალოს მომჩივანს ან/და საგადასახადო ორგანოს, წარმოადგინოს დამატებითი
ინფორმაცია ან დოკუმენტაცია საჩივრის ფარგლებში განსახილველი საკითხების შესახებ.
3. თუ დავის განმხილველი ორგანოს დავალების შესრულება დადგენილ ვადაში ვერ
ხერხდება, ამის შესახებ გონივრულ ვადაში უნდა ეცნობოს დავის განმხილველ ორგანოს.
4. დამატებითი ინფორმაციის ან/და დოკუმენტაციის მოპოვების საფუძვლით საჩივრის
განხილვის შეჩერების საერთო ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 45 დღეს.
5. დავების განხილვის საბჭოს სხდომის ჩაუტარებლობის შემთხვევაში საბჭოს
თავმჯდომარეს ან მის მოადგილეს, ხოლო მათი არყოფნის შემთხვევაში – საბჭოს სხდომაზე
დამსწრე წევრს, უფლება აქვს, მიიღოს გადაწყვეტილება აღნიშნულ საბჭოს სხდომაზე
განსახილველი საჩივრის განხილვის არა უმეტეს 30 დღით შეჩერების თაობაზე, რის
შესახებაც ეცნობება მომჩივანს.

დავის განმხილველი ორგანო უფლებამოსილია საკუთარი ინიციატივით ან მხარის
მოტივირებული შუამდგომლობით შეაჩეროს საჩივრის განხილვა დამატებითი ინფორმაციის
ან დოკუმენტაციის მოსაპოვებლად. იმ შემთხვევაში როდესაც საჩივრის განხილვის შეჩერება
ხდება დავის განმხილველი ორგანო უფლებამოსილია დაავალოს მომჩივანს ან/და
საგადასხადო ორგანოს, წარმოადგინოს დამატებითი ინფორმაცია ან დოკუმენტაცია
საჩივრის ფარგლებში განსახილველი საკითხების შესახებ.
როდესაც დავის განმხილველი ორგანოს დავალების შესრულება დადგენილ ვადაში
ვერ ხერხდება, ამის შესახებ გონივრულ ვადაში უნდა ეცნობოს დავის განმხილველ ორგანოს.
კონკრეტული ვადა კანონმდებლის მიერ მითითებული არ არის. დამატებითი ინფორმაციის,
ასევე დოკუმენტაციის მოპოვების საფუძვლით საჩივრის განხილვის შეჩერების საერთო
ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს 45 დღეს.
დავების განხილვის საბჭოს სხდომის ჩაუტარებლობის შემთხვევაში საბჭოს
თავჯდომარეს ან მის მოადგილეს, ხოლო მათი არყოფნის შემთხვევაში - საბჭოს სხდომაზე
დამსწრე წევრს, უფლება აქვს, მიიღოს გადაწყვეტილება აღნიშნულ საბჭოს სხდომაზე, რის
თაობაზეც უნდა ეცნობოს მომჩივანს.

მუხლი 304. დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილება
1. დავის განმხილველი ორგანო უფლებამოსილია:
ა) დააკმაყოფილოს საჩივარი;
ბ) ნაწილობრივ დააკმაყოფილოს საჩივარი;
გ) არ დააკმაყოფილოს საჩივარი;
დ) განუხილველად დატოვოს საჩივარი;
ე) მიიღოს შუალედური გადაწყვეტილება და შეაჩეროს საჩივრის განხილვა;
ვ) მიიღოს გადაწყვეტილება ამ ნაწილის „ა“–„დ“ ქვეპუნქტებში მითითებული შინაარსების
გაერთიანებით.
2. დავის განმხილველი ორგანოს შუალედური გადაწყვეტილება საჩივრდება საბოლოო
გადაწყვეტილებასთან ერთად.
3. საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების გაუქმებული ნაწილის პროპორციულად
უქმდება ამავე ორგანოს მიერ გამოცემული ის აქტები, რომლებიც საფუძვლად დაედო
გამოცემულ გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებას.

4. დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლი მისი მიღებიდან 5
სამუშაო დღის ვადაში ეგზავნება მხარეებს.
5. თუ საგადასახადო ორგანოს გასაჩივრებული გადაწყვეტილების გაუქმების საფუძველი
გახდა ამ ორგანოს თანამშრომლის დისციპლინური გადაცდომა, აღნიშნულ ფაქტზე
სათანადო რეაგირების მიზნით დავის განმხილველი ორგანო შესაბამის ორგანოს მიაწვდის
ინფორმაციას ამ პირის პასუხისმგებლობის საკითხის გადასაწყვეტად.
6. თუ დავების განხილვის საბჭოს მიერ საჩივრის სრულად ან ნაწილობრივ დაკმაყოფილების
საფუძველია საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობაში არსებული ჩანაწერი, რომელიც
სხვადასხვაგვარი განმარტების საფუძველს იძლევა, საბჭოს გადაწყვეტილებაში აღინიშნება
ნორმატიულ აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ რეკომენდაცია, რომელიც რეაგირებისთვის
ეგზავნება შესაბამის ორგანოს.

დავის განმხილველი ორგანო უფლება აქვს განხილვის შესაბამისად დააკმაყოფილოს
საჩივარი, შესაძლოა ნაწილობრივ დააკმაყოფილოს საჩივარი, ან თუნდაც არ დააკმაყოფილოს
საჩივარი; შესაძლებელია დავის განხილვის ორგანომ განუხილველად დატოვოს საჩივარი; ან
მიიღოს შუალედური გადაწყვეტილება და შეაჩეროს საჩივრის გახილვა, ასეთ შემთხვევაში
დავის განმხილველი ორგანოს შუალედური გადაწყვეტილება საჩივრდება საბოლოო
გადაწყვეტილებასთან ერთად.
დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლი მისი
მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში ეგზავნება მხარეებს.
თუ საგადასახადო ორგანოს გასაჩივრებული გადაწყვეტილების გაუქმების
საფუძველი გახდა ამ ორგანოს თანამშრომლის დისციპლინური გადაცდომა, აღნიშნულ
ფაქტზე სათანადო რეაგირების მიზნით დავის განმხილველი ორგანო შესაბამის ორგანოს
მიაწვდის ინფორმაციას ან პირის პასუხისმგებლობის საკითხის გადასაწყვეტად.

მუხლი 305. გადაწყვეტილების გასაჩივრება
1. შემოსავლების სამსახურის მიერ მომჩივნისთვის არასასურველი გადაწყვეტილების
მიღების შემთხვევაში ამ მომჩივანს უფლება აქვს, გადაწყვეტილება მისი ჩაბარებიდან 20
დღის ვადაში გაასაჩივროს დავების განხილვის საბჭოში ან სასამართლოში. (20.12.2011.
N5556)
2. მომჩივანს უფლება აქვს, დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება მისი ჩაბარებიდან
20 დღის ვადაში გაასაჩივროს სასამართლოში. (20.12.2011. N5556)
3. საჩივრის საგადასახადო ორგანოში ან სხვა რომელიმე სახელმწიფო ორგანოში
გასაჩივრებისათვის დადგენილ ვადაში წარდგენა ითვლება გასაჩივრების ვადის დაცვად.
4. მომჩივნის მიერ გასაჩივრების ვადის დარღვევის შესახებ მტკიცების ტვირთი ეკისრება
საგადასახადო ორგანოს.
5. მომჩივნის მიერ საგადასახადო დავის დადგენილ ვადაში გაუგრძელებლობა ითვლება
გასაჩივრებული საგადასახადო დავალიანების აღიარებად.

შემოსავლების სამსახურის მიერ მომჩივნისთვის გადაწყვეტილების მიღების
შემდგომ, პირს უფლება აქვს, გადაწყვეტილება მისი ჩაბარებიდან 20 დღის ვადაში
გაასაჩივროს დავების განხილვის საბჭოში ან სასამართლოში. მომჩივანს უფლება აქვს,
დავების განხილვის საბჭოს გადაწყვეტილება მისი ჩაბარებიდან 20 დღის ვადაში
გაასაჩივროს სასამართლოში. საჩივრის საგადასახადო ორგანოში ან სხვა რომელიმე
სახელმწიფო ორგანოში გასაჩივრებისათვის დადგენილ ვადაში წარდგენა ითვლება
გასაჩივრების ვადის დაცვად. მომჩივნის მიერ საგადასხადო დავის დადგენილ ვადაში

გაუგრძელებლობა ითვლება გასაჩივრებული საგადასახადო დავალიანების აღიარებად და
იგი უნდა დაემორჩილოს მიღებულ გადაწყვეტილებას.

მუხლი 306. გადაწყვეტილების ძალაში შესვლა და შესრულება
1. დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილება ძალაში შედის მომჩივნისთვის
ჩაბარებიდან 21-ე დღეს, მისი გაუსაჩივრებლობის შემთხვევაში. (20.12.2011. N5556)
2. დავის განმხილველი ორგანოს ძალაში შესული გადაწყვეტილების შესრულება
სავალდებულოა.
3. მომჩივანს უფლება აქვს, მიმართოს დავის განმხილველ ორგანოს და მიაწოდოს მას
ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გადაწყვეტილების აღსრულების შეფერხების
შესახებ.
4. დავის განმხილველი ორგანოს შუალედური ან საბოლოო გადაწყვეტილების
აღუსრულებლობა ან აღსრულების არამართლზომიერი შეფერხება ითვლება დისციპლინურ
გადაცდომად და იწვევს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ
პასუხისმგებლობას.
5. გადაწყვეტილების აღსრულება შეიძლება გადავადდეს გადაწყვეტილების აღმსრულებელი
ორგანოს მოტივირებული წერილობითი მოთხოვნისა და დავის განმხილველი ორგანოს
გადაწყვეტილების საფუძველზე

მომჩივნის მიერ დავის განხილვის გადაწყვეტილების დადგენილ 20 დღიან ვადაში არ
გასაჩივრდება იწვევს
გადაწყვეტილების ძალაში შესვლას.
ძალაში შესული
გადაწყვეტილების შესრულება სავალდებულო ხდება.
მომჩივანს უფლება აქვს, მიმართოს დავის განმხილველ ორგანოს და მიაწოდოს მას
ინფორმაცია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გადაწყვეტილების აღსრულების შეფერხების
შესახებ. დავის განმხილველი ორგანოს შუალედური ან საბოლოო გადაწყვეტილების
აღუსრულებლობა ან აღსრულების არამართლზომიერი შეფერხება ითვლება დისციპლინურ
გადაცდომად
და
იწვევს
საქართველოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებულ
პასუხისმგებლობას.

მუხლი 307. გადაწყვეტილების განმარტება
1. მომჩივანსა და საგადასახადო ორგანოს უფლება აქვთ, მიმართონ დავის განმხილველ
ორგანოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების განმარტების მიზნით.
2. დავის განმხილველი ორგანო გადაწყვეტილების განმარტებისას ხელმძღვანელობს იმავე
ვადებით, რომლებიც დადგენილია საჩივრის განხილვისათვის.
3. განმარტება გადაწყვეტილების განუყოფელი ნაწილია და იგი ეგზავნება დავაში მონაწილე
პირებსა და ორგანოებს.
4. გადაწყვეტილების აღსრულების შემდეგ მისი განმარტება დაუშვებელია.

დავის განხილვის მხარეებს – მომჩივანსა და საგადასხადო ორგანოს უფლება აქვთ,
მიმართონ დავის განმხილველ ორგანოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების
განმარტებისას ხელმძღვანელობს იმავე ვადებით, რომლებიც დადგენილია საჩივრის
განხილვისათვის. განმარტება გადაწყვეტილების განუყოფელი ნაწილია და იგი ეგზავნება
დავაში მონაწილე პირებსა.
გადაწყვეტილების აღსრულების შემდეგ მისი განმარტება დაუშვებელია

მუხლი 308. დავის განახლება
1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში დავის განახლება დასაშვებია მხოლოდ
ახლად აღმოჩენილი ან ახლად გამოვლენილი გარემოების შემთხვევაში, გადაწყვეტილების
მიღებიდან 6 წლის ვადაში.
2. დავის განახლების მოთხოვნით დავის განმხილველი ორგანოსათვის მიმართვის უფლება
აქვს მხოლოდ მომჩივანს.
3. მომჩივანი ახლად აღმოჩენილი ან ახლად გამოვლენილი გარემოებით მიმართავს დავის
განმხილველ ბოლო ორგანოს, რომელმაც არსებითად იმსჯელა მომჩივნის მიერ მითითებულ
დავის საგანზე.

დასაშვებია 6 წლის ვადაში უკვე განხილული დავის განახლება, რაც დავის ერთგვარ
ხელმეორედ განხილვას გულისხმობს ანუ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში
დავის განახლება დასაშვებია მხოლოდ ახლად აღმოჩენილი ან ახლად გამოვლენილი
გარემოების შემთხვევაში, გადაწყვეტილების მიღებიდან 6 წლის ვადაში. აღნიშნული
უფლებით მხოლოდ ერთი მხარე-მომჩივანი სარგებლობს. მომჩივანი ახლად აღმოჩენილი ან
ახლად გამოვლენილი გარემოებით მიმართავს დავის განმხილველ ბოლო ორგანოს,
რომელმაც არსებითად იმსჯელა მომჩივნის მიერ მითითებულ დავის საგანზე, ანუ ფინანსთა
სამინისტროს დავების საბჭოს

