
 

 
 

 

 
 

ბინადრობის ნებართვა და მისი მიღების საფუძვლები 

 
 

 ბინადრობის ნებართვა და მისი სახეები; 

 ბინადრობის ნებართვა წარმოადგენს უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის საქართველოში შემოსვლისა და 

ლეგალურად ყოფნის ერთ-ერთ საფუძველს. უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე, ბინადრობის ნებართვისთვის 

განსაზღვრული საფუძვლის არსებობის გათვალისწინებით ნებართვა გაიცემა ცხოვრების 

უფლებით,რომელიც არის ორი სახის: 

1. დროებითი; 

2. მუდმივი.  

 

 ვის მივმართავ ბინადრობის ნებართვის მისაღებად? 

 

 საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მიღების ან მისი მოქმედების ვადის გაგრძელების მიზნით, 

უცხოელი განცხადებით მიმართავს  იუსტიციის სახლის ან საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიული პირს – სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტოს (შემდგომში „სააგენტო“). 

 

 საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მისაღებად ან მისი მოქმედების ვადის გასაგრძელებლად, 

სააგენტოს განცხადება წარედგინება მატერიალური ან ელექტრონული ფორმით, სააგენტოს 

ინტერნეტგვერდზე განთავსებული განცხადების ფორმის შევსების საშუალებით. 

 

 უცხოელი ვალდებულია, საქართველოში ბინადრობის ნებართვის გაცემის მოთხოვნით სააგენტოს 

მიმართოს საქართველოს ტერიტორიაზე კანონიერად ყოფნის ვადის ამოწურვამდე 40 კალენდარული 

დღით ადრე. 

 

 

 ცხოვების უფლებით ბინადრობის ნებართვის სახეები; 

 

 შრომითი ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

საქართველოში სამეწარმეო ან შრომითი საქმიანობის განსახორციელებლად; 

 სასწავლო ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა საქართველოში ავტორიზებულ საგანმანათლებლო 

დაწესებულებაში სწავლის მიზნით; 

 ბინადრობის ნებართვა ოჯახის გაერთიანების მიზნით - გაიცემა ბინადრობის ნებართვის მქონე 

უცხოელის ოჯახის წევრებზე; 

 საქართველოს ყოფილი მოქალაქის ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა უცხოელზე, რომელსაც 

შეუწყდა საქართველოს მოქალაქეობა; 

 მოქალაქეობის არმქონე პირის ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა პირზე, რომელსაც საქართველოში 

დაუდგინდა მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსი; 

 საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა უცხოელზე, რომელმაც საქართველოში 

განახორციელა არანაკლებ 300 000 აშშ დოლარის ექვივალენტს ლარში ოდენობის ინვესტიცია 

„საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ“ საქართველოს კანონის 

შესაბამისად, და მის ოჯახის წევრებზე. 



 

 
 

 

 დროებითი ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა უცხოელზე, რომელსაც „ოჯახში ძალადობის 

აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს 

კანონის შესაბამისად მინიჭებული აქვს მსხვერპლის სტატუსი; 

 მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა უცხოელზე და მისი ოჯახის წევრებზე, თუ 

უცხოელი საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს კანონმდებლობით  დადგენილი წესით 

ფლობს საკუთრებას უძარვ ნივთზე (გარდა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისა), 

რომლის ღირებულება აღემატება 100 000 აშშ დოლარის ექვივალენტს ლარში. 

 სპეციალური ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა:  ა) უცხოელზე, რომლის შესახებაც არსებობს 

საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ იგი შეიძლება იყოს ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 

დანაშაულის მსხვერპლი ან დაზარალებული;ბ) უცხოელზე, რომელზეც საქართველოში 

დროებითი  ბინადრობის ნებართვის გაცემის თაობაზე წერილობით ინიციატივას წარადგენს 

საქართველოს მთავრობის წევრი; გ) უცხოელზე,  რომელის გაძევებაც ვერ მოხერხდა და 

შესაბამისად გაიცა დროებითი საიდენტიფიკაციო მოწმობა და დროებითი საიდენტიფიციო 

მოწმობის მიღებიდან გასულია 5  წელი;  დ) უცხოელზე, რომელიც  არის თანამემამულის 

სტატუსის მქონე. 

 

 

 მუდმივი ცხოვრების უფლებით ბინადრობის სახეები; 
 

 მუდმივი ცხოვრების ნებართვა - გაიცემა საქართველოს მოქალაქის მეუღლეზე, არასრულწლოვან 

შვილზე, საქართველოს არასრულწლოვანი მოქალაქის მშობელზე. აგრეთვე უცხოელზე, 

რომელმაც საქართველოში დროებითი ბინადრობის ნებართვის საფუძველზე იცხოვრა ბოლო 10 

წლის განმავლობაში. ამ ვადაში არ ითვლება საქართველოში სწავლის ან მკურნალობის მიზნით 

ცხოვრებისა და დიპლომატიურ და მათთან გათანაბრებულ წარმომადგენლობებში მუშაობის 

პერიოდი; 

 უვადო ბინადრობის ნებართვა - გაიცემა 300 000 აშშ დოლარის ლარში ეკვივალენტის ოდენობის 

ინვესტიციის განხორციელების საფუძველზე გაცემული საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვის 

მქონე იმ უცხოელზე და მისი ოჯახის წევრებზე, რომელსაც უდასტურდება საქართველოში 

განხორციელებული სამეწარმეო საქმიანობიდან პირველი წლის განმავლობაში არანაკლებ 50 000 

აშშ დოლარის ლარში ეკვივალენტის წლიური ბრუნვა, მეორე წლის განმავლობაში − არანაკლებ 

100 000 აშშ დოლარის ლარში ეკვივალენტის წლიური ბრუნვა, ხოლო მესამე, მეოთხე და მეხუთე 

წლების განმავლობაში − არანაკლებ 120 000 აშშ დოლარის ლარში ეკვივალენტის წლიური 

ბრუნვა, ან 300 000 აშშ დოლარის ლარში ეკვივალენტზე მეტი ღირებულების უძრავი ნივთის 

საკუთრებაში ქონის საფუძველზე გაცემული საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვის მქონე იმ 

უცხოელზე და მისი ოჯახის წევრებზე, რომელსაც საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვის 

მიღებიდან 5 წლის განმავლობაში აქვს ამ უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლება. 

 

 ბინადრობის ვადა; 

 დროებითი ბინადრობის ნებართვა პირველად გაიცემა არანაკლებ 6 თვით და არა უმეტეს 1 წლის 

ვადით.  

 საინვესტიციო ბინადრობის ნებართვა შესაძლებელია გაიცეს 5 წლის ვადით; 

 მოკლევადიანი ბინადრობის ნებართვა გაიცემა ყოველ ჯერზე 1 წლის ვადით; 

 პირს, რომელსაც საქართველოში დაუდგინდა მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსი, 

ბინადრობის ნებართვა გაიცემა 3 წლის ვადით ან მუდმივი ცხოვრების უფლებით.  

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ბმულს: https://psh.gov.ge/main/page/6/507  

https://psh.gov.ge/main/page/6/507


 

 
 

 

 

სამეწარმეო საქმიანობა და რეგისტრაცია მეწარმეთა და არასამეწარმეო  

(არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში 

 

 

       მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონი აწესრიგებს მეწარმის სამართლებრივ ფორმებს, მათი 

დაფუძნებისა და რეგისტრაციის პროცედურებს და მათ საქმიანობასთან დაკავშირებულ საკითხებს.  

      მეწარმის რეგისტრაცია სავალდებულოა. მეწარმის რეგისტრაცია მოიცავს როგორც სახელმწიფო 

რეგისტრაციას, ისე საგადასახადო რეგისტრაციას. მეწარმის რეგისტრაციას ახორციელებს 

მარეგისტრირებელი ორგანო, რომელიც არის საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში შემავალი 

მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრი. 

      მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში დაცული მონაცემების 

რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაციას მარეგისტრირებელი ორგანო ელექტრონულად უგზავნის 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ 

პირს − შემოსავლების სამსახურს. 

 

სამეწარმეო საქმიანობა შეიძლება განხორციელდეს: 

1. ინდივიდუალური მეწარმის ფორმით; 

 

2. სამეწარმეო საზოგადოების შემდეგი ფორმებით: 

ა) სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება,  

ბ) კომანდიტური საზოგადოება,  

გ) შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება,  

დ) სააქციო საზოგადოება,  

ე) კოოპერატივი.  

 

      სამეწარმეო საქმიანობად არ მიიჩნევა: 

 ფიზიკური პირების სახელოვნებო 

 სამეცნიერო  

 სამედიცინო 

 არქიტექტურული  

 საადვოკატო  

 საარბიტრაჟო  

 სამედიატორო  

 სანოტარო  

 აუდიტორული ან საკონსულტაციო (მათ შორის, საგადასახადო კონსულტანტთა) საქმიანობა 

 ფიზიკური პირების ან იურიდიული პირების ან სხვა ორგანიზაციული წარმონაქმნების მიერ 

ელექტროენერგიის გამანაწილებელ ქსელთან მიერთებული მიკროსიმძლავრის ელექტროსადგურით 

სარგებლობა შესაბამისი კანონმდებლობით დადგენილი წესით. 

    

   შესაბამისად, თუ პირი ეწევა ზემოთ ჩამოთვლილი საქმიანობიდან რომელიმეს, მისი ინდივიდუალურ 

მეწარმედ რეგისტრაცია სავალდებულო არ არის. თუმცა, საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად თუ ის 

ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას და მისი შემოსავალი განეკუთვნება საქართველოში არსებული წყაროდან 

მიღებულ შემოსავალს და არ იბეგრება საგადასახადო აგენტის მიერ გადახდის წყაროსთან, მაშინ 

ვალდებულია დარეგისტრირდეს შემოსავლების სამსახურში გადასახადის გადამხდელ პირად. 

 

 ვინ არის ინდივიდუალური მეწარმე ? 

       ინდივიდუალური მეწარმე არ არის იურიდიული პირი. იგი საქმიან ურთიერთობაში თავის უფლებებს 

ახორციელებს და მოვალეობებს ასრულებს, როგორც ფიზიკური პირი.  



 

 
 

 

 

 ვის მივმართო ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციისთვის? 

   ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციისთვის საჭიროა მივმართოთ მარეგისტრირებელი ორგანო, 

რომელიც არის საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტო. ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაცია 

შეუძლია როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეს და მოქალაქეობის არმქონე  ფიზიკურ 

პირებს.რეგიტრაციისთვის წარსადენი დოკუმენტაციაა:  

 განცხადება  

 პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტი, რომელიც გამოიყენება სანოტარო მოქმედებების 

შესრულების დროს პირის იდენტიფიკაციისთვის. 

 

 როგორ შევარჩიო ინდივიდუალური მეწარმის სახელწოდება? 

 

      ინდივიდუალური მეწარმის საფირმო სახელწოდებად შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს როგორც 

ინდივიდუალური მეწარმის სახელი და გვარი, ასევე შესაძლებელია საფირმო სახელწოდება იყოს 

ფანტაზიის ნაყოფიც. 

 

 როგორ დავარეგისტრირო სამეწარმეო საზოგადოების სხვა ფორმები? 

     სამეწარმეო საზოგადოების დასაფუძნებლად აუცილებელია დაინტერესებულმა პირმა მიმართოს 

საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს და  წარადგინოს:  

a) სამეწარმეო საზოგადოების სადამფუძნებლო შეთანხმება; 

b) სამეწარმეო საზოგადოების ხელმძღვანელობასა და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი 

თითოეული პირის თანხმობა აღნიშნული ფუნქციის შესრულებაზე, გარდა იმ შემთხვევისა, 

როდესაც მათი ნება გამოხატულია სამეწარმეო საზოგადოების სადამფუძნებლო შეთანხმებაში. 
 

    საქართველოს კანონმდებლობით შეიძლება დადგინდეს სამეწარმეო საზოგადოების რეგისტრაციის სხვა 

წინაპირობებიც. 

 

 

საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირის აღრიცხვა 

შემოსავლების სამსახურში  

 

 

 ვინ ექვემდებარება საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვას? 

 

საგადასახადო ორგანოს მიერ გადასახადის გადამხდელად აღრიცხვას ექვემდებარება: 

1. საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირი;  

2. გაერთიანება, ამხანაგობა და სხვა მსგავსი წარმონაქმნი, რომელსაც შეიძლება წარმოეშვას 

საგადასახადო ვალდებულება 

3. უცხოური საწარმო/ორგანიზაცია, მისი მუდმივი დაწესებულება, არარეზიდენტი ფიზიკური 

პირის მუდმივი დაწესებულება; 

4. დიპლომატიური სტატუსის მქონე ორგანიზაცია. 

5. უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბმისად შექმნილი კორპორაციები, კომპანიები, ფირმები 

და სხვა წარმონაქმნები, მიუხედავად იმისა აქვს თუ არა იურიდიული პირის სტატუსი,  

რომელსაც, მართვის ადგილი გადმოაქვს საქართველოში.  

 

 

 ვის მივმართავ რეგისტრაციის მიზნით?  

     გადასახადის გადამხდელთა საგადასახადო რეგისტრაციის მიზნით დაინტერესებული პირი მიმართავს 

შემოსავლების სამსახურს.  



 

 
 

 

 რეგისტრაციის პროცედურის გავლის შემდგომ გადასახადის გადამხდელ ფიზიკურ პირზე 

გაიცემა გადასახადის გადამხდელის მოწმობა. 

 საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკურ პირს რეგისტრაციისას ენიჭება ცხრა ნიშნა 

ნომერი.   ასევე, პირს შეუძლია რეგისტრაცია გაიაროს მინდობილი პირის საშუალებით.  

 

 რა სახის გადასახადები მოქმედებს საქართველოში?  

 საქართველოში მოქმედებს საერთო სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გადასახადები. ადგილობრივი 

გადასახადი არის  ქონების გადასახადი. ხოლო, საერთო-სახელმწიფოებრივია:  

 საშემოსავლო; 

 მოგების; 

 დამატებითი ღირებულების;  

 იმპორტის გადასახადი; 

 აქციზი. 

 

  საქართველოში ასევე მოქმედებს სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები.  სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები 

ვრცელდება: 

 მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკურ პირებზე; 

 მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე მეწარმე ფიზიკურ პირებზე; 

 ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირებზე. 

 

 

სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები/სტატუსები 

მიკრო ბიზნესის სტატუსი 

 

 ვის ენიჭება მიკრო ბიზნესის სტატუსი? 

 

მიკრო ბიზნესის სტატუსი ენიჭება გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებულ ფიზიკურ პირს. მიკრო 

ბიზნესის სტატუსის მისანიჭებლად არ არის სავალდებულო, პირი იყოს რეგისტრირებული მეწარმე 

ფიზიკურ პირად.  

 

 ვის მივმართავ მიკრო ბიზნესის სტატუსის მისანიჭებლად? 

სტატუსის მისანიჭებლად საჭიროა დაინტერესებულმა პირმა მიმართოს განცხადებით შემოსავლების 

სამსახურს.  

   მიკრო ბიზნესის საქმიანობისა და სტატუსის მინიჭების საკითხი განსაზღვრულია საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის 84- 87 -ე მუხლებით და სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ 2010 წლის 29 

დეკემბრის საქართველოს მთავრობის N 415  დადგენილებით.  

 

 

 

მცირე ბიზნესის სტატუსი 

 

 ვის ენიჭება მცირე ბიზნესის სტატუსი? 

  მცირე ბიზნესის სტატუსი შესაძლებელია მიენიჭოს ფიზიკურ პირს (მათ შორის, დღგ-ის გადამხდელად 

რეგისტრირებულ პირს), რომელიც არის მეწარმე ფიზიკური პირი და იმყოფება საგადასახადო 

აღრიცხვაზე. 

 

 ვის მივმართავ მცირე ბიზნესის სტატუსის მისანიჭებლად? 



 

 
 

 

  სტატუსის მისანიჭებლად საჭიროა დაინტერესებულმა პირმა მიმართოს განცხადებით შემოსავლების 

სამსახურს. 

 

   მცირე ბიზნესის საქმიანობისა და სტატუსის მინიჭების საკითხი განსაზღვრულია საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის 88-ე და 92-ე მუხლებით და სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ 2010 წლის 

29 დეკემბრის საქართველოს მთავრობის N 415  დადგენილებით. 

 

 

 

გადამხდელი პირის ფიქსირებული გადასახადი 

 

 ვის ენიჭება ფისქირებული გადასახადი გადამხდელი პირის სტატუსი? 

 

  ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სტატუსი  შეიძლება მდრიენიჭოს  პირს, რომელიც  

ერთდროულად აკმაყოფილებს  შემდეგ პირობებს: 

 რეგისტრირებულია ინდივიდუალურ მეწარმედ; 

 არ არის დამატებული ღირებულების გადასახადის გადამხდელი;  

 ახორციელებს ფიქსირებული გადასახადით დასაბეგრ ერთ ან ერთზე მეტ საქმიანობას. 

 

 

 ვის მივმართავ ფისქირებული გადასახადი გადამხდელი პირის სტატუსის მისანიჭებლად? 

 

 სტატუსის მისანიჭებლად საჭიროა დაინტერესებულმა პირმა მიმართოს განცხადებით შემოსავლების 

სამსახურს. 

 

  ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის საქმიანობისა და სტატუსის მინიჭების საკითხი 
განსაზღვრულია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 951 -956  მუხლებით და სპეციალური 

დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ 2010 წლის 29 დეკემბრის საქართველოს მთავრობის N 415  

დადგენილებით. 

 

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ბმულს: https://www.rs.ge/TaxPayer-en?cat=1&tab=1  

 

User Persona 1:  
ლილიანა სენდბერგი 

Bio: ლილიანა არის ამერიკის მოქალაქე,  31 წლის. 2 თვის წინ ჩამოვიდა საქართველოში და 

ცხოვრობს თბილისში, ნაქირავებ ბინაში.  პროფესიით არის ქოლორისტი. ლილიანას არ აქვს 

საქართველოს ბინადრობის მოწმობა.  

Wants: ლილიანას გადაწყვეტილი აქვს, რომ თბილისში დაიწყოს ბიზნეს საქმიანობა და გახსნას 

სილამაზის სალონი.  

 

ბიზნესი/საქმიანობა: სილამაზის სალონი  

ბიზნესის სახელი:  The Beauty Experts 

სამართლებრივი ფორმა: ინდივიდუალური მეწარმე, მცირე ბიზნესის სტატუსი  

 

ნაბიჯი 1.  
ლილიანა მიდის იუსტიციის სახლში ბიზნესის დასარეგისტრირებლად და წარადგენს შემდეგ 

დოკუმენტებს/ინფორმაციას: 

1. განცხადება რეგისტრაციის თაობაზე (ივსება ადგილზე); 

https://www.rs.ge/TaxPayer-en?cat=1&tab=1


 

 
 

 

2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საერთაშორისო პასპორტი). 

 

 
ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრაციის შესახებ განცხადების წარდგენისას ლილიანა განცხადებაში 

უთითებს საფირმო სახელწოდებას „The Beauty Experts” , რომლითაც ის მომავალში  განახორციელებს 

საქმიანობას. 

 
 რეგისტრაციის პროცედურის წარმატებით დასრულების შემდგომ ლილიანას ენიჭება 9  ნიშნა კოდი 

საჯარო რეესტრის მიერ, რომელიც წარმოადგენს მის საიდენტიფიკაციო მონაცემს.  

 
Public Service Hall: Tbilisi,  2 Zviad Gamsakhurdia, Named Right Bank        

 Phone:   0322 405 405 

 

ნაბიჯი 2:  
ლილიანა  მიდის ბანკში და ხსნის სილამაზის სალონისთვის ანგარიშს. ანგარიშის გასახსნელად 

ლილიანას დაჭირდება: საერთაშორისო პასპორტი და ბიზნესის რეგისტრაციის საბუთი/მოწმობა 

(ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან). 

დაზუსტება 2.1: ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან საჯაროა და ინფორმაციას თავად მოიძიებს ბანკი 

დაზუსტება 2.2  ინდივიდუალურად შესაძლოა ბანკმა მოითხოვოს სხვა დოკუმენტაციაც ანგარიშის 

გასახსნელად 

 

ნაბიჯი 3  
სალარო აპარატის შეძენა და შემოსავლსების სამსახურში რეგისტრაცია/ბიზნეს საქმიანობის დაწყება 

ნაღდი და უნაღდო ანგარიშსწორების აპარტის შეძენის შემდეგ უნდა მოხდეს ამ აპარატის შემოსავლების 

სამსახურში რეგისტრაცია.  რეგისტრაციას ახორციელებს აპარატის გამყიდველი კომპანია.  

 

ნაბიჯი 4 
რადგან ლილიანამ გადაწყვიტა, რომ სილამაზის სალონს მიანიჭოს მცირე ბიზნეს სტატუსი,  ლილიანა 

ელექტრონულად (https://eservice.rs.ge/Login.aspx?redirect_url=https://eservice.rs.ge/Login.aspx) 
მიმართავს შემოსავლების სამსახურს და შესაბამის განაცხადს აგზავნის.   

განცხადების პასუხით განისაზღვრება მისი დაბეგვრის რეჟიმი  

დაზუსტება 4.1 განცხადებას აგზავნის ელექტრონული ვებ გვერდის საშუალებით,  სადაც ჯერ უნდა 

გაიაროს რეგისტრაცია/ავტორიაზაცია ამავე გვერდზე მითითებული ინსტრუქციის შესაბმისად და 

შემდგ საკუთარი მომხმარების საშუალებით აგაზავნის განცხადებას 

 

ნაბიჯი 5 დეკლარაციები / დაბეგვრის რეჟიმი  

შემდეგი ნაბიჯი არის საქმიანობის ფაქტობრივი  დაწყებიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 

შესაბამის ვადებში და ოდენობით დეკლარაციების წარდგენა და გადასახადების გადახდა.  

 

დამატებით: ბიზნესის განსახორციელებლად ლილიანას არ ჭირდება ბინადრობის მოწმობა  

 

User Persona 2 
მატეო ესპანეთიდან  

Bio: მატეო ცხოვრობს საქართველოში და მომსახურების ხელშეკრულების საფუძველზე დისტანციურად 

უწევს მომსახურებას ესპანურ კომპანიას. მას მომსახურების საფასური ერიცხება საქართველოში 

რეგისტრირებულ ბანკში.   

Wants: მატეოს  აინტერესებს საქართველოში რაიმე გადასახადის გადახდა ან სადმე აღრიცხვა უწევს თუ 

https://eservice.rs.ge/Login.aspx?redirect_url=https://eservice.rs.ge/Login.aspx


 

 
 

 

არა.  

 

მატეო უნდა დარეგისტრირდეს გადასახადის გადამხდელ პირად და სამეწარმო საქმიანობა 

განახორციელოს ინდივიდუალური მეწარმის ან სამეწარმეო საზოგადოების ფორმის სახით მისი 

საქმიანობის  სპეციფიკიდან გამომიდანარე. 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამის ვადებში და ოდენობით დეკლარაციების წარდგენა 

უნდა განახორციელოს  ელექტრონული ფორმით შემდეგი საიტის საშულებით: 

https://eservice.rs.ge/Login.aspx?redirect_url=https://eservice.rs.ge/Login.aspx  

 
 

 

თუ ხართ კრედო ბანკის მომხმარებელი, გაეცანით პარტნიორი კომპანიების 
შეთავაზებებს, გაიარეთ დეტალური კონსულტაცია და ისარგებლეთ 15-20%-იანი  
ფასდაკლებებით სხვადასხვა მომსახურებებზე 
 

 

 

 

კომპანიის დასახელება  მისამართი 
საკონტაქტო 

ნომერი  

Gelbakhiani Legal Services LLC 
GLS, 1 Shevchenko Str.Tbilisi 

0107.Georgia 
+995 532 2 90 77 44  

MKD GROUP CONSULTING AND PROJECT 

FINANCE LLC 

18, Gazapkhuli Str.Tbilisi 

0177.Georgia, 
 +995 577 525535  

https://eservice.rs.ge/Login.aspx?redirect_url=https://eservice.rs.ge/Login.aspx

