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„მედიაციის შესახებ“ საქართველოს კანონი

2019 წლის 27 სექტემბერს ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი
„მედიაციის შესახებ“. კანონი განსაზღვრავს მედიაციის
წარმართვის პრინციპებს, მედიატორთა საქმიანობის წესებსა და
მათ უფლებამოსილებებს.

კანონის მიხედვით მედიაციის პროცესის დაწყების წინაპირობა
შეიძლება იყოს მხარეთა შორის მედიაციის თაობაზე შეთანხმება
ან/და სასამართლოს ან სხვა უფლებამოსილი ორგანოს მიერ
საქმის მედიატორისთვის გადაცემა. მედიატორი შეიძლება იყოს
მედიატორთა ერთიან რეესტრში რეგისტრირებული ფიზიკური
პირი, რომელიც აკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.

აღსანიშნავია, რომ კერძო მედიაციის დაწყება შეაჩერებს
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული
მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადის დენას მედიაციის
დასრულებამდე, თუმცა არაუმეტეს კერძო მედიაციის
დაწყებიდან ორი წლის ვადისა. მედიაციის უშედეგოდ
დასრულების შემთხვევაში, დრო, რომლის განმავლობაშიც
მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადის დენა შეჩერებული იყო,
აღნიშნულ ვადაში არ ჩაითვლება.

„არბიტრაჟის შესახებ“ საქართველოს კანონი

2019 წლის 27 სექტემბერს გამოქვეყნდა „არბიტრაჟის შესახებ“
საქართველოს კანონში შესული ცვლილება. ცვლილების
თანახმად პირს ეკრძალება დაინიშნოს არბიტრად თუკი იგი
არის ან იყო მედიატორი იმავე საქმეზე ან ამ საქმესთან
არსებითად დაკავშირებულ სხვა საქმეზე. აღნიშნული
ცვლილება ამოქმედდება 2020 წლის 1 იანვრიდან.
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“ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების
აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონი

2019 წლის 30 ოქტომბერს ძალაში შევიდა საქართველოს კანონი
„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის
ხელშეწყობის შესახებ“. კანონი განსაზღვრავს ანგარიშვალდებულ
პირთა წრეს, რომელთაც ეკისრებათ ვალდებულება დანერგონ
ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების
შეფასებისა და მართვის ეფექტიანი სისტემა. გარდა ამისა, ფულის
გათეთრების ან ტერორიზმის დაფინანსების ეჭვის არსებობის
შემთხვევაში, ანგარიშვალდებულმა პირმა უნდა შეაფასოს
კლიენტთან დაკავშირებული ფულის გათეთრებისა და
ტერორიზმის დაფინანსების რისკები და განსაზღვროს კლიენტის
რისკის დონე ერთჯერადი გარიგების დადებამდე და საქმიანი
ურთიერთობის დამყარებამდე. კანონი ასევე ითვალისწინებს
ანგარიშვალდებული პირის მიერ განსახორციელებელი
პრევენციული ღონისძიებების სახეებსაც.

კანონის თანახმად, ანგარიშვალდებული პირი ვალდებულია სსიპ
საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს წარუდგინოს
ანგარიშგება საეჭვო გარიგების ან ასეთი გარიგების მომზადების,
დადების ან შესრულების მცდელობის შესახებ. ამასთან,
ანგარიშვალდებულმა პირმა უნდა შეინახოს კანონის
მოთხოვნების შესაბამისად მოპოვებული ინფორმაცია
(დოკუმენტი) და ჩატარებული ანალიზის შედეგები, აგრეთვე
კლიენტის ანგარიშთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია და
საქმიანი კორესპონდენცია საქმიანი ურთიერთობის შეწყვეტიდან
ან ერთჯერადი გარიგების დადებიდან ხუთი წლის განმავლობაში.

ამ კანონის მიღებამ ცვლილებები გამოიწვია საქართველოს რიგ
საკანონმდებლო აქტებში. ამასთან, კანონის ამოქმედებისთანავე
ძალადაკარგულად გამოცხადდა 2003 წლის 6 ივნისის
საქართველოს კანონი „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის
აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“.



ცვლილებები საგადასახადო კანონმდებლობაში

 საქართველოს საგადასახადო კოდექსში („სსკ“) ამოქმედდა რიგი
ცვლილებები, კერძოდ :

− 2019 წლის 22 ნოემბრიდან ძალაშია თამბაქოს
ნედლეულის/ნაწარმის აქციზითა და იმპორტის გადასახადით
დაბეგვრის მარეგულირებელი შემდეგი ნორმები:

• აქციზის გადამხდელად დამატებით განისაზღვრა პირი,
რომელიც ახორციელებს მის მიერ იმპორტირებული,
თამბაქოს ნედლეულის, თამბაქოს ნარჩენების (სესნ კოდით
2401), ყალიონით მოსაწევი თამბაქოს (2403 11 000 00),
ჰომოგენიზებული ან აღდგენილი თამბაქოს (2403 91 000 00)
და სხვა ტიპის თამბაქოს (2403 19 000 00) მიწოდებას;

• თამბაქოს ნედლეულის, თამბაქოს ნარჩენებისათვის (2401) და
ჰომოგენიზებული ან აღდგენილი თამბაქოსთვის (2403 91 00
00) აქციზის განაკვეთი განისაზღვრა 1 კგ-ზე 60 ლარი;
ამასთანავე, 1 კილოგრამზე 35 ლარიდან 60 ლარამდე
გაიზარდა აქციზის განაკვეთი შემდეგ სუბპოზიციებით
განსაზღვრული საქონლისათვის: ყალიონით მოსაწევი
თამბაქო (2403 11 000 00), დანარჩენი (2403 19 000 00),
საღეჭი ან საყნოსი (ბურნუთი) თამბაქო (2403 99 100 00);

• 2402 20 კოდში მითითებულ უფილტრო სიგარეტებზე
გავრცელდება ფილტრიანი სიგარეტებისთვის განსაზღვრული
აქციზის თანხის გაანგარიშების წესი;

• იმპორტის გადასახადის აქციზური მარკებით სავალდებულო
ნიშანდებას დაექვემდებარა ასევე თამბაქოს
ნედლეული/თამბაქოს ნარჩენები, ასევე სითხეები ნიკოტინის
შემცველობით ან ნიკოტინის შემცველობის გარეშე,
განკუთვნილი ელექტრონული სიგარეტით მოხმარებისთვის;

• 12-პროცენტიანი განაკვეთით დაიბეგრება 2403 11 000 00
(ყალიონით მოსაწევი თამბაქო) და 2403 19 000 00
(დანარჩენი) სუბპოზიციებით განსაზღვრული საქონელი,
განურჩევლად მისი დაფასოების ფორმისა.

− 2020 წლის პირველი იანვრიდან სპორტული დანიშნულების
ავტომობილისათვის აქციზის გადასახადი აღარ იქნება
დამოკიდებული ავტომობილის წლოვანებასა და ძრავის
მოცულობაზე და იგი განისაზღვრა ფიქსირებულად 100 ლარის
ოდენობით.



 2019 წლის ოქტომბერში (გარდა მითითებულ შემთხვევებში
ამოქმედების თარიღისა) რიგი ცვლილებები განხორციელდა
,,გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის N996 ბრძანებაში, კერძოდ:

− დაქირავებულის მიერ დამქირავებლის ავტომობილის პირადი
სარგებლობისათვის გამოყენების სსკ-ში საშემოსავლო
გადასახადით დაბეგვრის წესის ცვლილების პარალელურად,
2019 წლის სექტემბრის და შემდგომი საანგარიშო
პერიოდებისათვის განისაზღვრა შემდეგი:

• ავტომობილის პირადი სარგებლობისათვის გამოყენებად
ჩაითვლება შრომითი ხელშეკრულების, წესდების ან სხვა
დოკუმენტის საფუძველზე დაქირავებულის
უფლებამოსილება აღნიშნული მიზნით გამოიყენოს
დამქირავებლის საკუთრებაში ან ფაქტობრივ
მფლობელობაში (მათ შორის, ლიზინგი, იჯარა, ა.შ.)
არსებული ავტომობილი;

• საანგარიშო პერიოდში (თვე) დაქირავებულის მიერ
ავტომობილის პირადი სარგებლობისათვის გამოყენების
ფაქტობრივი დღეების რაოდენობის მიუხედავად,
საშემოსავლო გადასახადი გადაიხდება სრულად;

• თუ დაქირავებული ერთდროულად იყენებს ორ ან მეტ
ავტომობილს - საშემოსავლო გადასახადი გადაიხდება ცალ-
ცალკე, თითოეული ავტომობილის მიხედვით;

• თუ ერთსა და იმავე ავტომობილს იყენებს ორი ან მეტი
დაქირავებული - საშემოსავლო გადასახადი გადაიხდება
თითოეული დაქირავებულის მიხედვით;

• თუ დაქირავებული დროის სხვადასხვა მონაკვეთში იყენებს
ორ ან მეტ ავტომობილს - საშემოსავლო გადასახადი
გადაიხდება იმ ავტომობილის მიხედვით, რომელსაც უფრო
ხანგრძლივი პერიოდით იყენებდა საანგარიშო პერიოდში,
ხოლო თანაბარი ხანგრძლივობის შემთხვევაში - უფრო დიდი
მოცულობის ძრავის მქონე ავტომობილის მიხედვით.

• ამასთანავე, გადახდის წყაროსთან დაკავებული
გადასახადების დეკლარაციას დაემატა დანართი, რომელიც
მოიცავს დაქირავებული პირისა და მის მიერ პირადი
სარგებლობისათვის გამოყენებული ავტომობილის
მონაცემებს (სარეგისტრაციო ნომერი, ძრავის მოცულობა);

– გადასახადის გადამხდელთა ელექტრონული კომუნიკაცია
შეიძლება შეიზღუდოს ან აღდგეს შემოსავლების სამსახურის
უფროსის ბრძანებით განსაზღვრულ შემთხვევებში;
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წინამდებარე დოკუმენტში მოცემული ინფორმაცია არის ზოგადი ხასიათის და არ არის განკუთვნილი კონკრეტული ინდივიდის ან ორგანიზაციის საჭიროებებისთვის. 
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვცდილობთ მოგაწოდოთ ზუსტი და დროული ინფორმაცია, წინამდებარე დოკუმენტი არ შეიძლება იქნას გაგებული, როგორც გარანტია, რომ

ინფორმაცია ზუსტია დოკუმენტის თქვენ მიერ მიღების თარიღზე ან იქნება ზუსტი მომავალში. არავინ არ უნდა დაეყრდნოს აქ მოცემულ ინფორმაციას კონკრეტული
შემთხვევის სათანადო ანალიზის შედეგად მიღებული პროფესიული რჩევის გარეშე.
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− საბაჟო ორგანო უფლებამოსილი გახდა გადასახადის
გადამხდელად აღრიცხოს არარეზიდენტი ფიზიკური პირი, თუ
მისთვის ცნობილია აღნიშნული პირის საგადასახადო ან/და
საბაჟო ვალდებულების შესახებ;

− 2020 წლის პირველი იანვრიდან შეიცვლება გადახდის
წყაროსთან დაკავებული გადასახადისა და მოგების გადასახადის
ყოველთვიური დეკლარაციების ფორმა, კერძოდ:

• მოგების გადასახადის დეკლარაციას დაემატება დანართი,
რომლის მიხედვითაც მოხდება შესამცირებელი
(დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშება;

• გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის
დეკლარაციის დანართი საანგარიშო თვეში
განხორციელებული განაცემების შესახებ გახდა უფრო
კომპლექსური, რის შედეგადაც გაუქმდა გადამხდელის
ვალდებულება ზემოაღნიშნულ დეკლარაციასთან ერთად
ყოველთვიურად წარადგინოს „ინფორმაცია საანგარიშო
თვის მიხედვით განაცემებისა და დაკავებული გადასახადის
შესახებ“.
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Law of Georgia on Mediation

On 27 September 2019, Law of Georgia on Mediation came into
force. The law establishes principles of mediation, rules for the
activities of the mediators and their respective rights.

A precondition for initiating mediation under the law is a mediation
agreement and/or a referral of the case to a mediator by the court or
other authorized body. A natural person who meets qualification
requirements and is registered in the Unified Register of Mediation
is entitled to act as a mediator.

Herewith, the initiation of the private mediation suspends running of
statute of limitation of a claim determined by the Civil Code of
Georgia. The period of limitation of a claim shall be considered
suspended until the completion of private mediation, but for no more
than two years after the initiation of private mediation. If private
mediation is not successful, the time, during which the period of
limitation of a claim has been suspended, shall not be included in
that period.

Law of Georgia on Arbitration

On 27 September 2019, amendment to the Law of Georgia on
Arbitration was published. According to the amendment, person
may not be appointed as an arbitrator if he/she acts or was acting
as a mediator on the same case or other case that is substantially
related to the case. The amendment will enter into force from 1
January 2020.
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Law of Georgia on Facilitating the Prevention of Money 
Laundering and Terrorism Financing

On 30 October 2019, Law of Georgia on Facilitating the Prevention
of Money Laundering and Terrorism Financing came into force. The
law determines accountable persons who are obliged to implement
an effective system for risk assessment and management of money
laundering and terrorism financing. Besides, if there is a suspicion
regarding money laundering and terrorism financing, accountable
persons shall evaluate client related money laundering and
terrorism financing risks and define the level of risk before
concluding one-time transaction and starting business relations. The
law also determines preventive measures to be applied by the
accountable persons.

According to the law, accountable person shall submit report to the
LEPL Financial Monitoring Service of Georgia on suspicious
transactions or an attempt to prepare, conclude or implement such
transactions. In addition, accountable person shall keep information
(document) obtained in compliance with the requirements of the law
and results of the conducted analysis, also documentation related to
the client’s accounts and business correspondence for five years
after the termination of business relations or concluding one-time
transaction.

Adoption of this law resulted in changes to the various Georgian
legislative acts. Furthermore, the Law of Georgia on Facilitating the
Prevention of Illicit Income Legalization, dated 6 June 2003, was
abolished upon the entry of the law into force.



Tax Legislation of Georgia

 Number of amendments have been made to the Tax Code of
Georgia (“TCG”):

− The following provisions related to excise tax and import tax
applicable to unmanufactured tobacco/tobacco products became
effective from 22 November 2019:

• A person selling self-imported unmanufactured tobacco,
tobacco refuse (HS code - 2401), smoking tobacco for pipes
(2403 11 000 00), homogenized or reconstructed tobacco
(2403 91 000 00) and other types of tobacco (2403 19 000 00)
is added to the list of excise payers;

• For unmanufactured tobacco, tobacco refuse (2401) and
homogenized or reconstructed tobacco (2403 91 000 00) the
excise rate of GEL 60 per kg is determined. In addition, the
excise rate is increased from GEL 35 to GEL 60 per kg for the
following tobacco products: tobacco for pipes (2403 11 000
00), other types of tobacco (2403 19 000 00) and chewing
tobacco & snuff (2403 99 100 00);

• The same rules of excise calculation apply to non-filter
cigarettes as to filter cigarettes (HS code 2402 20);

• Unmanufactured tobacco, tobacco refuse as well as liquids
with or without nicotine content, intended for use in electronic
cigarettes became subject to the mandatory affix of excise
marks;

• Import tax of 12% applies to tobacco for pipes (2403 11 000
00) and other types of tobacco (2403 19 000 00) regardless of
their packing form;

− Starting from 1 January 2020, fixed excise tax rate of GEL 100
will apply to race cars instead of excise tax rates calculated
based on the car’s age and engine volume.

 Number of amendments have been made to the Ministry of
Finance Order #996 on Administration of Taxes with effect from
October 2019 (unless otherwise indicated), in particular:

− In accordance with the amendments in TCG related to the
taxation of the private use of employer’s car by Individual Income
Tax (IIT) the following will apply to the reporting periods starting
from September 2019:
• The private use of the car will be considered an entitlement of

the employee to use a car owned by/at the disposal of (by
means of leasing, rent, etc.) the employer, based on the
employment contract, charter of the company or any other
document;
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• Despite the actual number of days during the reporting period
(a month) when the company car was in the private use of the
employee, IIT will be payable in full;

• When two or more cars are used by the employee
simultaneously – IIT will be payable separately for each car;

• When the same car is used by two or more employees - IIT
will apply to each employees;

• When two or more cars are used by the employee during
different periods of time – IIT will be payable based on the car
which has been in private use for a longer period of time, or in
case of equal duration of use– based on the car with the
largest engine volume.

• Furthermore, a new section including the information
regarding the employees and cars (registration number,
engine volume) under their private use, is added to the return
of taxes withheld at the source of payment.

− Electronic communication with the taxpayer might be terminated
or restored under the circumstances established by the Head of
the Revenue Service of Georgia;

− Customs Authority became authorized to register a non-resident
individual as a taxpayer in case it is aware of a customs/tax
liability of the latter;

− The format of the monthly returns of Corporate Income Tax (CIT)
and taxes withheld at the source of payment will be change from
1 January 2020, namely:
• A new section for calculating CIT subject to reduction (refund)

will be added to CIT return;
• A taxpayer will no longer be obliged to submit a separate

monthly form of “information on payments and taxes withheld
at the source of payment”, as the form will be integrated into
the return of taxes withheld at the source of payment.

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although 
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