ექსპორტი/თავისუფალ
მიმოქცევაში გაშვება
(იმპორტი)

urTierToba martivia

eqsporti
ექსპორტის პროცედურაში მოსაქცევად საჭირო
ძირითადი დოკუმენტები:
საქონლის ნასყიდობის დოკუმენტი
(ხელშეკრულება ან ანგარიშ-ფაქტურა ან სხვა
საანგარიშსწორებო დოკუმენტი);
სატრანსპორტო დოკუმენტი (სატრანსპორტო
ზედნადები ან TIR წიგნაკი/კონოსამენტი/
ავიაზედდებული/ სარკინიგზო ზედნადები).
ექსპორტის პროცედურაში მოსაქცევად საჭირო
დამატებითი დოკუმენტები:
ლიცენზია/ ნებართვა/ სერტიფიკატი კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში.
საბაჟო გამშვებ პუნქტში ექსპორტის პროცედურაში
შესაძლებელია გაფორმდეს:
ავტოსატრანსპორტო საშუალებით
გადაადგილებული საქონელი (გარდა შავი,
ფერადი ლითონების ჯართის ან სატრანსპორტო
საშუალებების ექსპორტისა) სასაქონლო
ზედნადების/ხე-ტყის სასაქონლო ზედნადების/
ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი ფორმის
საგადასახადო დოკუმენტის წარდგენით;
პირის მიერ საქართველოს საბაჟო
ტერიტორიიდან გასატანი 15, 000 ლარზე
ნაკლები საბაჟო ღირებულების საქონელი
(გარდა შავი, ფერადი ლითონების ჯართის ან
სატრანსპორტო საშუალებების ექსპორტისა),
რომელიც დეკლარირდება ზეპირად ან ფიზიკური
პირის საბაჟო დეკლარაციით ან საბაჟო
დეკლარაცია - ფორმა 4-ით;
მრგვალი ხე-ტყის (მორი), ხე-მცენარის ან მათი
პირველადი გადამუშავების პროდუქტის
შემთხვევაში - ხე-ტყის სასაქონლო ზედნადების ან
ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი ფორმის
საგადასახადო დოკუმენტის წარდგენით,
რომელთან ერთადაც წარედგინება შესაბამისი
უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ხეტყის წარმოშობის ან შეძენის დამადასტურებელი
დოკუმენტი;
ფიზიკური პირის მიერ საქართველოდან
მუდმივსაცხოვრებლად გასვლისას პირადი ნივთები
(გარდა სატრანსპორტო საშუალებისა), ავეჯი და
საყოფაცხოვრებო დანიშნულების საქონელი.
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მომსახურების ტარიფები
საქონლის ექსპორტი გათავისუფლებულია
გადასახადებისა და მომსახურების საფასურისგან,
გარდა შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის
და შავი ან/და ფერადი ლითონების ნარჩენის
ექსპორტისა, რომელზეც მომსახურების ტარიფი
შეადგენს:
შავი ან/და ფერადი ლითონების ჯართის და შავი
ან/და ფერადი ლითონების ნარჩენის (შავი
ლითონის წამოების ნარჩენის, ფერადი
ლითონების დაუმუშავებელი შენადნობისა და შიდა
გადამუშავების პროცედურაში მოქცეული
სარკინიგზო ვაგონების გადამუშავებით მიღებული
შავი ლითონის ჯართის გარდა) ექსპორტისათვის 160 ლარის ოდენობით (1 ტონაზე);
შავი ლითონის წარმოების ნარჩენის
ექსპორტისათვის - 40 ლარის
ოდენობით (1 ტონაზე);
ფერადი ლითონების დაუმუშავებელი
შენადნობის ექსპორტისათვის - 50 ლარის
ოდენობით (1 ტონაზე);
შიდა გადამუშავების პროცედურაში მოქცეული
სარკინიგზო ვაგონების გადამუშავებით მიღებული
შავი ლითონის ჯართის ექსპორტისათვის - 10
ლარის ოდენობით (1 ტონაზე).

Tavisufal mimoqcevaSi gaSveba (importi)
თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში
(იმპორტში) მოსაქცევად საჭირო ძირითადი
დოკუმენტები:
საქონლის ნასყიდობის დოკუმენტი (ხელშეკრულება
ან ანგარიშ-ფაქტურა ან სხვა საანგარიშსწორებო
დოკუმენტი);
სატრანსპორტო დოკუმენტი (სატრანსპორტო
ზედნადები ან TIR-წიგნაკი/კონოსამენტი/
ავიაზედდებული/სარკინიგზო ზედნადები).
თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში
(იმპორტში) მოსაქცევად საჭირო დამატებითი
დოკუმენტები:
ლიცენზია/ ნებართვა/ სერტიფიკატი კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევებში;
ფიტოსანიტარიულ ან/და ვეტერინარულ
სასაზღვრო კონტროლს დაქვემდებარებული
საქონლის შემთხვევაში (გარდა ტრანზიტისათვის
განკუთვნილისა) - წინასწარი შეტყობინება.
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ამასთან, დამატებით წარედგინება:
ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი
პარკების Tavisufal mimoqcevaSi gaSvebis
პროცედურის (იმპორტის) შემთხვევაში:
- შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ
ბიოდეგრადირებადი ან/და კომპოსტირებადი
პარკების მწარმოებელზე გაცემული სერტიფიკატი,
რომელიც ადასტურებს მწარმოებლის
უფლებამოსილებას, აწარმოოს სტანდარტიზაციის
ევროპული კომიტეტის EN 13432:2000
სტანდარტის შესაბამისი ბიოდეგრადირებადი
ან/და კომპოსტირებადი პარკები;
- მწარმოებლის მიერ გაცემული,
ბიოდეგრადირებადი ან/და კომპოსტირებადი
პარკების სტანდარტიზაციის ევროპული კომიტეტის
EN 13432:2000 სტანდარტთან შესაბამისობის
დამადასტურებელი დოკუმენტი.

gaiTvaliswineT!
ნებისმიერი სისქის პლასტიკის პარკის თავისუფალ
მიმოქცევაში გაშვება (იმპორტი) აკრძალულია,
გარდა:
– საქონლის ან/და პროდუქტის შეფუთვისთვის
გათვალისწინებული პლასტიკის პარკებისა,
როდესაც პლასტიკის პარკი გამოიყენება
მწარმოებლიდან მომხმარებლამდე ჯაჭვში
როგორც ნედლეულის, ასევე დამუშავებული
პროდუქტის მოსათავსებლად, დასაცავად,
გადასატანად, მისაწოდებლად და მისი მოცილება
უშუალოდ ნედლეულის/პროდუქტის მოხმარების
დროს ხდება;
– არანაკლებ 50 მიკრონი სისქისა და არანაკლებ
45X70 სმ ზომის პლასტიკის პარკებისა;
სამშენებლო პროდუქტების (ცემენტი,
ელექტროკაბელები, არმატურა, პლასტმასის
მილები) თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების
პროცედურის (იმპორტის) შემთხვევაში საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების მინისტრის 2019 წლის 17 ივლისის
ერთობლივი №224/№1-1/349 ბრძანებით
დამტკიცებული წესის შესაბამისად შევსებული და
დადასტურებული „სამშენებლო პროდუქტის
იმპორტის წინასწარი შეტყობინება“.
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სამშენებლო პროდუქტების (ცემენტი,
ელექტროკაბელები, არმატურა, პლასტმასის
მილები) თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების
პროცედურის (იმპორტის) შემთხვევაში საქართველოს ფინანსთა მინისტრისა და
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების მინისტრის 2019 წლის 17 ივლისის
ერთობლივი №224/№1-1/349 ბრძანებით
დამტკიცებული წესის შესაბამისად შევსებული და
დადასტურებული „სამშენებლო პროდუქტის
იმპორტის წინასწარი შეტყობინება“.

gaiTvaliswineT!
„სამშენებლო პროდუქტის იმპორტის წინასწარ
შეტყობინებასთან“ ერთად ელექტრონულად
წარდგენილი დოკუმენტები, რომლითაც
დასტურდება საქონლის ტექნიკურ
რეგლამენტთან შესაბამისობა, მატერიალური
სახით ინახება დეკლარანტთან, რომელიც
ვალდებულია, მოთხოვნისამებრ წარუდგინოს
ისინი საბაჟო ორგანოს.
საბაჟო გამშვებ პუნქტში თავისუფალ მიმოქცევაში
გაშვების პროცედურაში (იმპორტში) შესაძლებელია
გაფორმდეს:
საჰაერო ტრანსპორტით ბარგით ან/და
ხელბარგით შემოტანილი საქონელი;
პირის მიერ საქართველოს საბაჟო საზღვარზე
(გარდა საბაჟო გამშვები პუნქტებისა: "სამთაწყარო",
"ახკერპი", და "მტკვარი") გადაადგილებული
10 000 ლარამდე ღირებულების საქონელი;
უცხოეთში ყოველ 6 თვეზე მეტი ხნით ყოფნის
შემდეგ, საქართველოში შემოსული ფიზიკური
პირის მიერ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის
ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 28-ე 97-ე ჯგუფების (გარდა 87-ე ჯგუფისა) შესაბამისი
15 000 ლარის ღირებულების საქონელი,
რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური
საქმიანობისათვის, ხოლო საზღვარგარეთ
საქართველოს დიპლომატიური
წარმომადგენლობიდან ან საკონსულო
დაწესებულებიდან, როტაციის წესით, სამუშაო
მივლინებიდან გამოწვეული დიპლომატიური
თანამდებობის პირისათვის - დამატებით მის მიერ
პირადი სარგებლობისათვის განკუთვნილი
საქონელი (ოჯახზე თითო მაცივარი, კომპიუტერი,
ტელევიზორი);
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საქართველოში მუდმივად საცხოვრებლად
შემოსვლისას (რაც დასტურდება საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით
გაცემული შესაბამისი დოკუმენტით), შემოტანილი
საქონელი (მათ შორის, ავეჯი, საყოფაცხოვრებო
დანიშნულების საქონელი) რომელიც არ არის
განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის;
თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში
(იმპორტში) გაცხადებული გადამუშავებული
საქონელი, რომელიც მიღებულია გარე
გადამუშავების პროცედურაში დეკლარირებული
3 000 ლარზე ნაკლები საბაჟო ღირებულების
საქონლის გადამუშავების შედეგად;
თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში
(იმპორტში) გაცხადებული დაბრუნებული
საქონელი, რომელიც საქართველოს საბაჟო
ტერიტორიიდან გატანილი იყო საბაჟო
დეკლარაცია – ფორმა 4-ის ან ზედნადების ან
ფინანსთა მინისტრის მიერ დადგენილი ფორმის
საგადასახადო დოკუმენტის წარდგენით ან
აქციზური მარკით სავალდებულო ნიშანდებას
დაქვემდებარებული აქციზური საქონლის
შემთხვევაში - ზეპირი დეკლარირებით;
არარეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ
საქართველოს ტერიტორიაზე დროებით
(სამსახურებრივი მივლინებით ან შრომითი
ხელშეკრულებით) შემოსვლისას შემოტანილი,
პირადი სარგებლობისათვის განკუთვნილი
საქონელი;
საბაჟო გამშვებ პუნქტში "ბათუმის პორტი" ან
საბაჟო გამშვებ პუნქტში "ფოთისა და ყულევის
პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული
ზონა " კონტეინერით სატრანსპორტო
საშუალებებთან ერთად შემოტანილი სხვა
საქონელი.
იმპორტის გადასახდელი
იმპორტის გადასახადი - საბაჟო ღირებულების 0%,
5%, 12% ან ფიქსირებული განაკვეთი
(საგადასახადო კოდექსის თავი XXVIII);
დღგ - საქონლის იმპორტის თანხის 18%
(საგადასახადო კოდექსის 169-ე მუხლი);
აქციზი - განაკვეთი დიფერენცირებულია
(საგადასახადო კოდექსის 188-ე და 1881 მუხლები).

5

მომსახურების საფასურები
საქონლის გაფორმება
3 000 ლარამდე საბაჟო ღირებულების საქონელზე
- 100 ლარი (ერთ საბაჟო დეკლარაციაზე);
3 000-დან 15 000 ლარამდე საბაჟო ღირებულების
საქონელზე - 300 ლარი (ერთ საბაჟო
დეკლარაციაზე);
15 000 ლარის ზევით საბაჟო ღირებულების
საქონელზე - 400 ლარი (ერთ საბაჟო
დეკლარაციაზე).

საქონლის საქართველოს საბაჟო საზღვრის
გადმოკვეთამდე პირის მიერ „eCustoms”-ის
მეშვეობით რეგისტრირებული, საბაჟო დეკლარაციით
გაცხადებული საქონლის გაფორმება:
3 000 ლარამდე საბაჟო ღირებულების
საქონელზე - 100 ლარი (ერთ საბაჟო
დეკლარაციაზე);
3 000-დან 15 000 ლარამდე საბაჟო
ღირებულების საქონელზე - 200 ლარი (ერთ
საბაჟო დეკლარაციაზე);
15 000 ლარის ზევით საბაჟო ღირებულების
საქონელზე - 300 ლარი (ერთ საბაჟო
დეკლარაციაზე).

შენიშვნა: არასამუშაო დროს მომსახურების
გაწევისას, მომსახურების დადგენილი ტარიფები
ორმაგდება, გარდა:
– საქონლის ელექტრონულად წინასწარ
დეკლარირების შემთხვევისა;
– „ფოთის“ გაფორმების ეკონომიკური ზონის მიერ
მომსახურების გაწევის შემთხვევისა;
– ქ. ბათუმში, ბაქოს ქ. №11-ში მდებარე
გაფორმების ადგილზე „ბათუმის“ გაფორმების
ეკონომიკური ზონის მიერ საბაჟო დეკლარაციის
– ფორმა 4-ის ან კონტეინერით შემოტანილ
სატრანსპორტო საშუალებაში განთავსებული
საქონლის გაფორმების მიზნით საბაჟო
დეკლარაციის შევსების შემთხვევისა.
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თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურის
(იმპორტის) გამოყენებისას იმპორტის გადასახდელი
გადაიხდება:
საქონლის გაშვებიდან არაუგვიანეს
5 კალენდარული დღისა;
საბაჟო დეკლარაცის – ფორმა 4-ისათვის
რეგისტრაციის ნომრის მინიჭების თარიღიდან
არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა:
საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საჰაერო
ტრანსპორტით ბარგით ან/და ხელბარგით
შემოტანილ საქონელზე;
საფოსტო გზავნილით შემოტანილ 10 000
ლარამდე ღირებულების საქონელზე
(საქონელთა ჯგუფზე);
საქონლის გაშვებიდან არაუგვიანეს 45
კალენდარული დღისა - "ოქროს სიის" მონაწილის
კუთვნილ, სეს ესნ-ის 1001 სასაქონლო პოზიციით
გათვალისწინებულ ხორბალზე;
საქონლის გაშვებიდან არაუგვიანეს 45 დღისა საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 12
სექტემბრის N431 დადგენილებით დამტკიცებული
ნუსხით გათვალისწინებული, საგარეოეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო
ნომენკლატურის 8401-9033 კოდებში მითითებული
საქონლის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვებისას
(იმპორტისას) დარცხული დღგ.

