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იხელმძღვანელეთ
კანონმდებლობით

საქართველოსა და პოლონეთს შორის ორმაგი 
დაბეგვრის შეთანხმება

2021 წლის 7 ივლისს ხელი მოეწერა საქართველოსა და 
პოლონეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებზე 
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და 
გადასახადების გადაუხდელობისა და 
გადასახადებისთვის თავის არიდების აღკვეთის შესახებ 
შეთანხმებას, რომელიც 2021 წლის 4 ოქტომბერს 
რატიფიცირებისთვის წარედგინა საქართველოს 
პარლამენტს. 

შეთანხმების ძალაში შესვლისთანავე, მისი მოქმედება 
გავრცელდება 

• საქართველოს შემთხვევაში – საშემოსავლო 
გადასახადსა და მოგების გადასახადზე;

• პოლონეთის შემთხვევაში – საწარმოს მოგების 
გადასახადსა და ფიზიკური პირის საშემოსავლო 
გადასახადზე. 

შეთანხმების ძალაში შესვლის შემდეგ, ის ჩაანაცვლებს 
1999 წლის 5 ნოემბერს, ქ. ვარშავაში ხელმოწერილ 
შეთანხმებას „პოლონეთის რესპუბლიკის მთავრობასა 
და საქართველოს მთავრობას შორის შემოსავლებსა და 
კაპიტალზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და 
გადასახადების გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ“.
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კანონპროექტი დემატერიალიზებული
ფასიანი ქაღალდების ფლობის შესახებ

2021 წლის 16 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტში 
ინიცირებულ იქნა კანონპროექტი 
დემატერიალიზებული ფასიანი ქაღალდების ფლობის 
შესახებ. მისი მიზანია დემატერიალიზებული ფასიანი 
ქაღალდების ფლობისა და მიმოქცევასთან 
დაკავშირებული ურთიერთობების რეგულირება. 
კანონპროექტი განსაზღვრავს დემატერიალიზებული
ფასიანი ქაღალდების ცნებას და ამგვარად, ის ადგენს 
საქართველოში არსებულ ფასიანი ქაღალდების მესამე 
კატეგორიას.

მატერიალური ფორმით არსებობს საწარმდგენლო და 
საორდერო ფასიანი ქაღალდები. საწარმდგენლო
ფასიან ქაღალდებზე საკუთრების უფლება 
დასტურდება დოკუმენტის ფლობით, ხოლო 
საორდერო ფასიანი ქაღალდების შემთხვევაში 
მესაკუთრის ვინაობა დოკუმენტზეა მითითებული. 

რეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდი
რეგისტრირებული ფასიანი ქაღალდების რეესტრში 
და მასზე საკუთრების უფლებაც დასტურდება 
რეესტრში ჩანაწერით ან „სერთიფიკატით“.

დემატერიალიზებული ფასიანი ქაღალდები არსებობს 
მხოლოდ ანგარიშზე ჩანაწერის სახით ( book-entry) და 
მათზე საკუთრების უფლება დასტურდება სისტემის 
ამონაწერით. დემატერიალიზებული ფასიანი 
ქაღალდები თანამედროვე ტექნოლოგიების 
განვითარების შედეგად გაჩნდა, რომლის წყალობითაც 
აღარაა საჭირო ფასიანი ქაღალდების მატერიალური 
ფორმით ფლობა ან მათი რეგისტრაცია. ეს საშუალებას 
იძლევა ყოველდღიურად ფასიან ქაღალდებზე 
მარტივად განხორციელდეს უამრავი ტრანზაქცია, რაც 
კაპიტალის ბაზრის სწრაფი განვითარებისა და 
საბოლოოდ, ეკონომიკური ზრდის წინაპირობაა.

მიუხედავად იმისა, რომ ფასიანი ქაღალდების ბაზრის 
შესახებ საქართველოს კანონით განსაზღვრულია 
„არამატერიალიზებული“ ფასიანი ქაღალდის ცნება, მას 
საერთო არ აქვს  დემატერიალიზებულ ფასიან 
ქაღალდებთან. არამატერიალიზებული ფასიანი 
ქაღალდი განიმარტება, როგორც ფასიანი ქაღალდი, 
რომელიც არ არსებობს ქაღალდის ფორმით, მაგრამ 
არსებობს ჩანაწერის სახით ფასიანი ქაღალდების 
რეესტრში ან ნომინალური მფლობელების ჩანაწერებში 
რეგისტრირებული მესაკუთრის ან ნომინალური 
მფლობელის სახელზე, ანუ არამატერიალიზებული
ფასიანი ქაღალდი არის რეგისტრირებული ფასიანი 
ქაღალდი.

შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ მიმართოთ დელოიტის საქართველოს
ოფისის შესაბამის თანამშრომლებს: 

საკონტაქტო ინფორმაცია

გიორგი თავართქილაძე

საგადასახადო და იურიდიული
დეპარტამენტის დირექტორი

gtavartkiladze@deloitte.ge
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დელოიტის შესახებ

დელოიტი გულისხმობს ერთ ან რამოდენიმე დელოიტ ტუშ ტომაცუ ლიმიტედის კომპანიას, რომელიც
წარმოადგენს გარანტიით უზრუნველყოფილ ბრიტანულ კერძო კომპანიას (DTTL), მისი წევრი კომპანიების ქსელს
და მასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებს. DTTL და მისი ყოველი წევრი წარმოადგენს იურიდიულად
დამოუკიდებელ ცალკე პირს. DTTL (რომელიც ასევე მოიხსენიება როგორც გლობალური ქსელი „დელოიტი“) 
კლიენტებს არ უზრუნველყოფს სერვისის მიწოდებით. DTTL-ისა და მისი წევრი კომპანიების დეტალური
აღწერისთვის გთხოვთ იხილოთ www.deloitte.com/about.

დელოიტი ახორციელებს აუდიტორულ, საკონსულტაციო, ფინანსური რჩევების, რისკების მართვის, 
საგადასახადო და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების მიწოდებას, სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე როგორც
სახელმწიფო, ასევე კერძო კომპანიებისთვის. დელოიტი - კომპანიების გლობალური ქსელი, ჟურნალ „Fortune“-ს
მიერ გამოქვეყნებული მსოფლიოს 500 უმსხვილესი კომპანიიდან დაახლოებით 400-ს ემსახურება 150-ზე მეტ
ქვეყანაში მოღვაწე წევრი კომპანიების მეშვეობით.დელოიტი კლიენტებს უზრუნველყოფს მსოფლიო მასშტაბის
შესაძლებლობებითა და უმაღლესი ხარისხის მომსახურებით, ურთულესი ბიზნეს-ამოცანების გადასაჭრელად. 
დელოიტში დასაქმებული 330 000-ზე მეტი პროფესიონალი გამსჭვალულია მიზნის მიღწევის იდეით. მეტი
ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ჩვენს გვერდებს სოციალურ ქსელებში Facebook, LinkedIn, Twitter.

ეს შეტყობინება მოიცავს მხოლოდ ზოგად ინფორმაციას და შესაბამისად არცერთი, დელოიტ ტუშ ტომაცუ
ლიმიტედი (DTTL), მისი წევრი კომპანიები და დაკავშირებული ორგანიზაციები (ერთობლივად წოდებულნი
როგორც „დელოიტის ქსელი“) ამ შეტყობინების საფუძველზე არ იღებს პასუხისმგებლობას საკონსულტაციო ან
პროფესიული მომსახურების მიწოდებაზე.რაიმე გადაწყვეტილების მიღებამდე ან ქმედების განხორციელებამდე, 
რომელიც გავლენას იქონიებს თქვენს ფინანსებსა და ბიზნესზე, უმჯობესია კონსულტაცია გაიაროთ
კვალიფიციურ კონსულტანტთან.“დელოიტი”-ს ქსელის არცერთი წევრი კომპანია არ არის პასუხისმგებელი
ნებისმიერი პირის რაიმე სახის დანაკარგზე, რომელიც ეყრდნობა ამ შეტყობინებას. 
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