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	• შვილობილი	კომპანიების,	
ფილიალების	და	
წარმომადგენლობების	რეგისტრაცია	
საქართველოში	

	• კორპორაციული	შესაბამისობა

	• კომპანიების	რეორგანიზაცია

	• კომპანიების	შერწყმა

	• აქციონერთა	შეთანხმებები

	• შეძენა,	გამოყოფა	და	ერთობლივი	
საწარმოები

	• სამართლებრივი	წინასაინვესტიციო	
ანალიზი	(Legal due diligence)

	• შერწყმა-შეძენის	შემდგომი	
ინტეგრაცია

	• მიწოდების	ჯაჭვის	სამართლებრივი	
და	სახელშეკრულებო	ფარგლები

	• ფინანსური	სამართალი

	• საბაჟო	სამართალი

	• ბიზნესის	რესტრუქტურიზაცია	და	
აუთსორსინგი

	• უძრავი	ქონების	შეძენა,	გასხვისება	

	• ინტელექტუალური	საკუთრება,	მათი		
რეგისტრაცია	და	დაცვა

	• კონკურენციის	სამართალი

	• საგადასახადო	დავები

	• გაკოტრება,	გადახდისუუნარობა	

	• ლიცენზიები	და	ნებართვები		

	• ფასიანი	ქაღალდების	გამოშვება

	• მობილობა	და	იმიგრაცია 	• შრომითი	ხელშეკრულებები

	• დავების	გადაწყვეტა

	• აუთსორსინგი

	• ადამიანური	რესურსების	

მართვასთან	დაკავშირებული	სხვა	
მომსახურებები

Deloitte Legal	მჭიდროდ	თანამშრომლობს	დელოიტის	გადასახადების,	აუდიტის,	
საკონსულტაციო	და	კორპორატიული	ფინანსების	სპეციალისტებთან.	ეს	მიდგომა	
კლიენტებს	საშუალებას	აძლევს	შეხედონ	საკითხებს	სხვადასხვა	პერსპექტივიდან	და	
მიიღონ	მათთვის	ოპტიმალური	ბიზნეს	გადაწყვეტილებები.	

დელოიტის	საქართველოს	ოფისი	არის	დელოიტ	ტუშ	ტომაცუ	ლიმიტედის	
წევრი	კომპანია,	რომელიც	150-ზე	მეტ	ქვეყანაში	მოღვაწე	წევრი	
კომპანიების	მეშვეობით,	კლიენტებს	უზრუნველყოფს	მსოფლიო	მასშტაბის	
შესაძლებლობებითა	და	უმაღლესი	ხარისხის	მომსახურებით. Deloitte 
Legal ადგილობრივი	რეგულაციებისა	და	ბიზნეს	გარემოს	კარგი	ცოდნით	
უზრუნველყოფს	კლიენტებს	მულტი-სამართლებრივი	დახმარებით	50-ზე	მეტ	
ქვეყანაში	1100-ზე	მეტ	გამოცდილ	იურისტთან	ერთად.

Deloitte Legal სთავაზობს	კლიენტებს	სამართლებრივ	მხარდაჭერას	
ყოველდღიურ	საქმიანობაში,	ასევე	დახმარებას	მსხვილ	სამეწარმეო	
სამართლებრივ	ტრანზაქციებში.

სამეწარმეო სამართალი 

კომერციული სამართალი

შრომის სამართალი

საგადასახადო სამართალი

ადამიანური რესურსები
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ჩვენი	თანამშრომლები

გიორგი თავართქილაძე
საგადასახადო და იურიდიული 
დეპარტამენტის დირექტორი

ტელ: +995 (32) 224 45 66 
მობილური: +995 (59) 950 60 50
ელ-ფოსტა: gtavartkiladze@deloitte.ge 
ადგილმდებარეობა:	თბილისი

გიორგი	არის	დელოიტის	საქართველოს	ოფისის	
საგადასახადო	და	იურიდიული	დეპარტამენტის	
დირექტორი.	მას	აქვს	დელოიტში	ადგილობრივ	
და	საერთაშორისო	კლიენტებთან	მუშაობის	16	
წლიანი		გამოცდილება.

გიორგი	ხელმძღვანელობს	საგადასახადო	და	
იურიდიული	დეპარტამენტის	ყოველდღიურ	
საქმიანობას,	გასცემს	კონსულტაციებს	
სამეწარმეო	სამართალის,	სატრანსფერო	
ფასწარმოქმნის	რეგულაციების,	საერთაშორისო		
დაბეგვრის,	საქართველოს	საბაჟო	სამართლის	
და	საერთაშორისო	კომპანიების	პოლიტიკის	
საინვესტიციო	დაგეგმარებაზე,	მათ	შორის	
წინასაინვესტიციო	ანალიზისა	და	ბიზნესის	
შეძენის	დაგეგმარებასთან	დაკავშირებით.

გიორგი	დელოიტის	ადგილობრივ	და	
საერთაშორისო	კლიენტებს	ეხმარება	
საგადასახადო	აუდიტის	პროცესში,	
გადასახადების	ოპტიმიზაციის	დაგეგმარებაში, 
საბუღალტრო	აღრიცხვის	მოწესრიგებასა	და	
საგადასახადო	დეკლარაციის	მომზადებაში.
	
გიორგის	დამთავრებული	აქვს	ივანე	
ჯავახიშვილის	სახელობის	თბილისი	
სახელმწიფო	უნივერსიტეტის	იურიდიული	
ფაკულტეტი	და	არის	იურისტი,	სამოქალაქო	
სამართლის	მიმართულებით.

გიორგი ხუროძე
იურიდიული სამსახურის უფროსი

ტელ: +995 (32) 224 45 66 
მობილური: +995 (57) 740 00 54
ელ-ფოსტა: gkhurodze@deloitte.ge
ადგილმდებარეობა:	თბილისი	

გიორგი	ხელმძღვანელობს	Deloitte Legal-ს	საქართველოში.	
ის	კონსულტაციას	გასცემს	ზოგადი	სამეწარმეო	სამართლის, 
ხელშეკრულებების	მომზადებასთან	დაკავშირებით	ადგილობრივი	
და	საერთაშორისო	სამართლის	მიხედვით,	წინასაინვესტიციო	
ანალიზის	პროცედურის,	საერთაშორისო	კერძო	სამართლისა	
და	კომერციული	არბიტრაჟის	საკითხებთან	დაკავშირებით.	
მას	სამუშაო	გამოცდილება	მიღებული	აქვს	საქართველოში	და	
ამერიკის	შეერთებულ	შტატებში.

საქმიანობის	სფერო:	

	• საწარმოს	შერწყმა	და	შესყიდვა	

	• წინასაინვესტიციო	ანალიზი	

	• ხელშეკრულებების	მომზადება

	• სამეწარმეო	და	საბანკო	სამართალი

	• ნავთობი	და	გაზი

	• შრომითი	სამართალი	

	• უძრავი	ქონება
	
გიორგის	მოპოვებული	აქვს	თბილისის	სახელმწიფო	
უნივერსიტეტის	იურიდიული	ფაკულტეტის	სამართლის	
ბაკალავრის	ხარისხი	და	სამართლისა	და	ბიზნესის	მაგისტრის	
ხარისხი	ბუცერიუსის	სამართლის	სკოლასა	და	ოტო	ბეიშემის	
მენეჯმენტის	სკოლაში,	ჰამბურგი/ვალენდერ,	გერმანია.
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დელოიტი გულისხმობს ერთ ან რამოდენიმე დელოიტ ტუშ ტომაცუ ლიმიტედის კომპანიას ("DTTL"), მისი 
წევრი კომპანიების გლობალურ ქსელს და მასთან დაკავშირებულ ორგანიზაციებს. DTTL (რომელიც 
ასევე მოიხსენიება როგორც გლობალური ქსელი „დელოიტი“) და მისი ყოველი წევრი წარმოადგენს 
იურიდიულად დამოუკიდებელ ცალკე პირს. DTTL კლიენტებს არ უზრუნველყოფს სერვისის მიწოდებით. 
მეტი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ჩვენს ვებ-გვერდს

დელოიტი არის წამყვანი გლობალური მიმწოდებელი აუდიტორული, საკონსულტაციო, ფინანსური 
რჩევების, რისკების მართვის, საგადასახადო და მასთან დაკავშირებული მომსახურებების. ჟურნალ 
„Fortune“-ს მიერ გამოქვეყნებული მსოფლიოს 500 უმსხვილესი კომპანიიდან დელოიტი დაახლოებით 
400-ს ემსახურება, 150-ზე მეტ ქვეყანაში არსებული წევრი კომპანიების მეშვეობით. ჩვენ ვამაყობთ, რომ 
დელოიტში დასაქმებული 312 000-ზე მეტი პროფესიონალი გამსჭვალულია მიზნის მიღწევის იდეით. მეტი 
ინფორმაციის მისაღებად ეწვიეთ ჩვენს ვებ-გვერდს www.deloitte.com.

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. დელოიტის ქსელის არცერთი წევრი 
კომპანია არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი პირის რაიმე სახის დანაკარგზე, რომელიც ეყრდნობა ამ 
შეტყობინებას.
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