დროებითი შემოტანა
რა დოკუმენტები უნდა წარედგინოს დროებითი შემოტანისას?
დროებითი
შემოტანის
სასაქონლო
შესაძლებელია განხორციელდეს:

ოპერაციაში საქონლის დეკლარირება

საბაჟო დეკლარაციის წარდგენით, ან
ავტოსატრანსპორტო საშუალების დეკლარაციით - მექანიკური ავტოსატრანსპორტო
საშუალების დროებითი შემოყვანისას;
გამარტივებული დეკლარაციით - უცხოეთის დიპლომატიურ და მათთან
გათანაბრებულ წარმომადგენლობათა ოფიციალური ან პირადი სარგებლობისათვის
განკუთვნილი საქონლის დროებითი შემოტანისას;
იმპორტის გადასახდელებისაგან სრულად გათავისუფლებული საქონლის დროებითი
შემოტანისას:
ფიზიკური პირის დეკლარაციით – ფიზიკური პირის ბარგით ან ხელბარგით
გადაადგილებული საქონლის საბაჟო გამშვებ პუნქტში დეკლარირებისას;
მოწმობის
გაცემით
–
უცხო
ქვეყნის მოქალაქის/რეზიდენტის მიერ
საქონლის ავტოსატრანსპორტო საშუალებით შემოტანისას.

საბაჟო დეკლარაცაზე დამატებით წარედგინება:


საავტომობილო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს – სატრანსპორტო ზედნადები ან
TIR-წიგნაკი



საზღვაო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს – კონოსამენტი



საჰაერო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს – ავიაზედნადები



სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს – სარკინიგზო ზედნადები



საქონლის ნასყიდობის დოკუმენტი:


საქონლის ნასყიდობის ხელშეკრულება



ანგარიშ-ფაქტურა (ინვოისი)



სხვა საანგარიშსწორებო დოკუმენტი



დროებით შემოტანისას გადასახდელი თანხის გადახდის განრიგი − დროებითი
შემოტანის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცეული იმპორტის გადასახდელების
გადახდისაგან ნაწილობრივ გათავისუფლებულ საქონელზე



საჭიროების შემთხვევაში ლიცენზია /ნებართვა /სერტიფიკატი

ნებართვები, რომლებიც გაიცემა შემოსავლების სამსახურის მიერ:
გადაშენების
საფრთხის
წინაშე
მყოფი
ველური ფლორისა და ფაუნის
სახეობებით საერთაშორისო ვაჭრობის შესახებ“ კონვენციის (CITES) დანართებში შეტანილი
სახეობების, მათი ნაწილებისა და დერივატების იმპორტის ნებართვა;
ფიტოსანიტარიულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის ნებართვა;
ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული საქონლის ნებართვა.

ნებართვები, რომლებიც გაიცემა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ:
იარაღისა

და

საბრძოლო

მასალის

იმპორტის რეექსპორტის ან ტრანზიტის ნებართვა;

სამხედრო-საბრძოლო იარაღის დროებითი შემოტანის

ნებართვა.

ნებართვები, რომლებიც გაიცემა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მომსახურების სააგენტოს მიერ:
უცხო ქვეყნის
მოქალაქის
მიერ სანადირო
ან სპორტული ცეცხლსასროლი იარაღის
ან/და საბრძოლო მასალის საქართველოში შემოტანის ან საქართველოდან გატანის ნებართვა;
უცხო ქვეყნისა და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელთა, აგრეთვე სხვა
მნიშვნელოვან პირთა ვიზიტის დროს მათ თანმხლებ პირთა მიერ იარაღ ისა და საბრძოლო
მასალის საქართველოში შემოტანისა და საქართველოდან გატანის ნებართვა;
საქართველოს მოქალაქის მიერ სამოქალაქო ცეცხლსასროლი ან/და გაზის (აირის) იარაღის,
მისი/მათი ძირითადი ელემენტების ან/და საბრძოლო მასალის საქართველოში შემოტანისა
და საქართველოდან გატანის ნებართვა;
შესაბამისი პროფილის სპორტული დაწესებულების მიერ საზღვარგარეთ სპორტულ
ღონისძიებაში მონაწილეობისათვის სპორტული ან სანადირო ცეცხლსასროლი იარაღის
დროებით საქართველოდან გატანისა და საქართველოში შემოტანის ნებართვა.

შენიშვნა: ფიტოსანიტარულ და ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებული
პროდუქციის შემოტანისას დამატებით მოითხოვება იმ ქვეყნის სერტიფიკატი, საიდანაც
მოდის საქონელი.

რა ვადაში უნდა წარედგინოს ზემოაღნიშნული დოკუმენტები?
საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონლის ზოგადი დეკლარირება
ხორციელდება საბაჟო გამშვებ პუნქტში, სასაზღვრო კონტროლის განხორციელების
დასრულებიდან არა უგვიანეს 3 სამუშაო დღისა, ხოლო გაფორმების ეკონომიკური
ზონის დანიშნულებით სხვა სატრანსპორტო საშუალებით (მათ შორის, კონტეინერით)
გადაადგილებული ან საბაჟო დეპარტამენტის გაფორმების სამმართველოს სარკინიგზო
ტრანსპორტით
გადაადგილებული
საქონლის
გაფორმების
განყოფილების
დანიშნულებით
სარკინიგზო
ტრანსპორტით
გადაადგილებული,
საგარეოეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის (შემდგომში – სეს
ესნ) 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 და 8711 სასაქონლო პოზიციებით გათვალისწინებული
მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების (რომლის შიგაწვის ძრავას ცილინდრის მუშა
მოცულობა 50 სმ3-ზე მეტია, ხოლო ელექტროძრავას შემთხვევაში − მაქსიმალური
გამომუშავებული სიმძლავრე 4 კვტ-ზე მეტია) ან 8716 სასაქონლო პოზიციით
გათვალისწინებული მისაბმელის და ნახევრადმისაბმელის ზოგადი დეკლარირება
ხორციელდება გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში ან სარკინიგზო ტრანსპორტით
გადაადგილებული საქონლის გაფორმების განყოფილებაში, საგადასახადო ორგანოს
უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მონაცემთა ავტომატიზებულ ბაზაში ინფორმაციის ასახვისას.
თუ ზოგადი დეკლარირების ვადაში არ იქნა წარდგენილი შესაბამისი
ნებართვა/სერტიფიკატი, დეკლარანტს მათ წარსადგენად ან საქონლის უკან გასატანად
დამატებით ეძლევა 3 სამუშაო დღის ვადა, ხოლო საზღვაო გზით შემოტანილ
საქონელზე –აღნიშნული ვადა ემთხვევა სასაქონლო ოპერაციის განსაზღვრის ვადას
თუ ზემოაღნიშნულ ვადებში დეკლარანტმა არ წარმოადგინა შესაბამისი
ნებართვა/სერტიფიკატი, ან არ განახორციელა საქონლის უკან გატანა, შემოსავლების
სამსახური ახორციელებს საქონლის სახელმწიფოს საკუთრებაში გადაცემას ან
განადგურებას.

რა ვადაში მიიტანება საქონელი საბაჟო გამშვები პუნქტიდან დანიშნულების
ადგილამდე:


საბაჟო გამშვები პუნქტიდან დანიშნულების ადგილამდე საქონლისა და სატრანსპორტო
საშუალების მიტანის ვადებია:
o

სატვირთო ავტომანქანით შემოტანილ საქონელზე არა უმეტეს 10 კალენდარული
დღე (100 კმ-ზე ერთი დღის გათვლით)

o

სარკინიგზო ტრანსპორტით შემოტანილ საქონელზე 10 კალენდარულ დღე

o

ნავთობპროდუქტების შემოტანისას 5 კალენდარული დღე

o

ავტოსატრანსპორტო საშუალების შემოყვანისას 45 კალენდარული დღე

o უცხო ქვეყნის მოქალაქის მიერ უცხოეთში რეგისტრირებული მსუბუქი
ავტოსატრანსპორტო
საშუალების,
ავტობუსის
ან
მოტოციკლეტის
შემოტანისას 90 კალენდარული დღე

რა უნდა იცოდეს სატრანსპორტო საშუალების მძღოლმა დამატებით:
ავარიის ან სხვა ფორსმაჟორული სიტუაციების დროს მძღოლმა უნდა აცნობოს
(თუ ეს შესაძლებელია) საბაჟო ორგანოს და იმოქმედოს მისი მითითებების შესაბამისად;
სატრანსპორტო საშუალების დაზიანების შემთხვევაში საქონლის სხვა სატრანსპორტო
საშუალებაში (ან სხვა კონტეინერში) გადატვირთვა შესაძლებელია საბაჟო ორგანოს
უფლებამოსილი თანამშრომლის
ზედამხედველობით ,
რომელიც ახორციელებს
სატრანსპორტო საშუალების (კონტეინერის) დალუქვას და
შესაბამის მონაცემებს
აფიქსირებს აღრიცხვის მოწმობაში.
თუ საქონელი განადგურდა ან დაზიანდა, საქონლის მფლობელი ვალდებულია,
დაუყოვნებლივ შეატყობინოს უახლოეს საგადასახადო ორგანოს და წარუდგინოს მას
საქონლის განადგურების ან დაზიანების უტყუარი მტკიდებულებები, რომლებიც
დამოწმებულია შესაბამისი უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოს მიერ. წინააღმდეგ
შემთხვევაში საქონელი ჩაითვლება სახელმწიფო ზედამხედველობიდან უკანონოდ
გასულად.

რა პროცედურები ხორციელდება იმპორტის გადასახდელების გადახდისაგან
ნაწილობრივ გათავისუფლებული საქონლის დროებით შემოტანისას?


იმპორტის გადასახდელების გადახდისაგან
საქონლის დროებით შემოტანისას დეკლარანტი:
o
o

ნაწილობრივ

გათავისუფლებული

ავსებს „დროებით შემოტანისას გადასახდელი თანხის გადახდის განრიგს“
გარანტიის სახით დებს იმპორტის გადასახდელების შესაბამის თანხას, რომელიც
გადაიხდევინებოდა დროებითი შემოტანის საბაჟო დეკლარაციის რეგისტრაციის
დღეს ამ საქონლის იმპორტში მოქცევისას

როგორ იბეგრება ნაწილობრივ გათავისუფლებული საქონლის დროებითი
შემოტანა?


ნაწილობრივ გათავისუფლებული საქონლის დროებითი შემოტანისას:
o

o

o

o

o

დღგ-ს განაკვეთი შეადგენს საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე ყოფნის
ყოველ სრულ და არასრულ კალენდარულ თვეზე დროებითი შემოტანის თანხის 0.54 პროცენტს (არაუმეტეს დროებითი შემოტანის თანხის 18 პროცენტისა)
იმპორტის გადასახადი შეადგენს - საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე
განთავსების ყოველ სრულ და არასრულ კალენდარულ თვეზე იმპორტის
გადასახადის თანხის - 3 პროცენტს
დარიცხული დღგ-ის და იმპორტის თანხა გადახდილი უნდა იქნეს არა უგვიანეს
ყოველი თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა
ბოლო გადახდა უნდა განხორციელდეს საქონლის დროებითი შემოტანის სასაქონლო
ოპერაციის დასრულების დღეს
დეკლარანტს
გადაიხადოს.

უფლება

აქვს,

მთელი

გადასახდელი

თანხა

ერთდროულად

დროებით
შემოტანილი,
იმპორტის
გადასახდელებისგან
ნაწილობრივ
გათავისუფლებული საქონლის დროებითი შემოტანის ვადის გასვლამდე რეექსპორტის
შემთხვევაში, დაბრუნებას ან/და მომავალ ვალდებულებათა ანგარიშში ჩათვლას
ექვემდებარება სხვაობა მთელ გადახდილ თანხასა და საქონლის საქართველოს
ტერიტორიაზე ფაქტობრივად ყოფნის ყოველ სრულ და არასრულ კალენდარულ თვეზე
კუთვნილ იმპორტის გადასახდელებს შორის დროებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაცია
დასრულებულად ითვლება, თუ:
ა) საქონელი გატანილია შესაბამისი პროცედურების დაცვით. ამასთან, საქონელი
შეიძლება გატანილ იქნეს ნაწილ-ნაწილ, პარტიების სახით. დასაშვებია საქონელი გატანილ
იქნეს ნებისმიერი საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით;
ბ) საქონელი მოექცა სხვა სასაქონლო ოპერაციაში;
გ) საქონელი განადგურდა ავარიის ან დაუძლეველი ძალის მოქმედების შედეგად,
რის შესახებაც დეკლარანტმა საგადასახადო ორგანოს წარუდგინა სათანადო
მტკიცებულება.
დროებით შემოტანილი საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანის
დამადასტურებელ დოკუმენტებს წარმოადგენს სათანადოდ გაფორმებული ფიზიკური
პირის საბაჟო დეკლარაცია/სასაქონლო საბაჟო დეკლარაცია ან/და გამარტივებული საბაჟო
დეკლარაცია ან/და ავტოსატრანსპორტო საშუალების საბაჟო დეკლარაცია ან/და
კონტროლიდან მოხსნილი აღრიცხვის მოწმობა.

რომელი საქონლის დროებითი შემოტანაა აკრძალული?
დროებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაციაში არ დაიშვება შემდეგი საქონლის
მოქცევა:

აქციზური საქონელი (საგადასახადო კოდექსის 188-ე მუხლის შესაბამისად), გარდა
სეს ესნ-ის 8703 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი მსუბუქი ავტომობილებისა და ამ მუხლის
„ბ” ქვეპუნქტით განსაზღვრული ღონისძიებებისათვის განკუთვნილი თამბაქოსი და
ალკოჰოლური ნაწარმისა;

მასალები, ნედლეული, ნახევარფაბრიკატები და მაკომპლექტებელი ნაწილები
(გარდა გამოფენების, საჩვენებლად და გამოსაცდელად, სარეკლამო, სასწავლო, სამეცნიერო,
სხვადასხვა სახის შეხვედრების და მსგავსი ღონისძიებებისათვის განკუთვნილი
საქონლისა);

კვების პროდუქტები (გარდა ამ მუხლის „ბ” ქვეპუნქტში მითითებული მიზნებით
შემოტანილისა);

აკრძალული ან მკაცრად შეზღუდული საშიში ქიმიური ნივთიერებები
საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

საქონლის ადგილწარმოშობის დასახლებაზე ან გეოგრაფიულ აღნიშვნაზე უფლების
დარღვევით წარმოებული ან/და კონტრაფაქციული საქონელი;

სახიფათო (მათ შორის, ტოქსიკური) და რადიაქტიური, სამრეწველო,
საყოფაცხოვრებო და სხვაგვარი ნარჩენები (ბაზელის კონვენციის მე-4 დანართით
დადგენილი ნარჩენების განთავსების ოპერაციების ჩათვლით);

არასახიფათო (მათ შორის, არატოქსიკური) და არარადიაქტიური სამრეწველო,
საყოფაცხოვრებო და სხვაგვარი ნარჩენები (ბაზელის კონვენციის მე-4 დანართით
განსაზღვრული ნარჩენების განთავსების ოპერაციათა „ა” ჯგუფი);

საქართველოში რეგისტრირებული სამკურნალო საშუალების უკანონო ასლი,
ფალსიფიცირებული სამკურნალო საშუალებები;

პესტიციდები და აგროქიმიკატები (გარდა ამ მუხლის „ბ” ქვეპუნქტში მითითებული
მიზნებით შემოტანილისა);

სასაქონლო ნიშნის მფლობელის ნებართვის გარეშე მესამე პირის მიერ ამ სასაქონლო
ნიშნის იდენტური ან მსგავსი ნიშნით ნიშანდებული შესაფუთი მასალა ან შეფუთვა;

ფუტკრის ოჯახი, დედა ფუტკარი, ფუტკრის ამონაყარი, ფუტკრის სპერმა, ფუტკრის
ჭია და კვერცხი;

ასაფეთქებელი
ნივთიერებები,
სამრეწველო
დანიშნულების
დენთი
და
პიროტექნიკური ნაკეთობები (გარდა ამ მუხლის „ბ” ქვეპუნქტში მითითებული მიზნებით
შემოტანილისა), უტილიზებული საბრძოლო მასალები, მათი წარმოების ნარჩენები;

„ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებების, პრეკურსორებისა
და ნარკოლოგიური დახმარების შესახებ” საქართველოს კანონით გათვალისწინებული
ნარკოტიკული საშუალებები, ფსიქოტროპული ნივთიერებები და პრეკურსორები;

ნავთობის მსუბუქი, საშუალო და მძიმე დისტილატები;

შეზღუდულად ბრუნვადი მასალები „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ”
საქართველოს კანონის 24-ე მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად.

იმპორტის გადასახდელებისაგან სრულად გათავისუფლებული
საქონელი:
1. დროებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაციაში იმპორტის გადასახდელებისაგან
სრულად გათავისუფლებით, შესაძლებელია მოექცეს ქვემოთ ჩამოთვლილი შემდეგი
უცხოური საქონელი:
ა) ნებისმიერი სახის ცოცხალი ცხოველები (მათ შორის, თევზები), რომელთა
შემოყვანის მიზანია:
ა.ა) წვრთნა, ვარჯიში, მოშენება, აწონვა, ვეტერინარული დამუშავება ან შემოწმება
(შესყიდვის მიზნით და სხვა);
ა.ბ) წარმოდგენაში, გამოფენაში, კონკურსში, შეჯიბრებაში ან ჩვენებაში მონაწილეობა;
ა.გ) გართობა (ცირკის ცხოველები და სხვა), მოგზაურობა (მოგზაურთა შინაური
ცხოველების ჩათვლით);
ა.დ) სპეციალური სამუშაოების შესრულება (პოლიციისათვის და სხვა
მიზნებისათვის);
ა.ე) სამაშველო ოპერაციების ჩატარება;
ა.ვ) ძოვება;
ა.ზ) სამუშაოების შესრულება ან ტრანსპორტირება;
ა.თ) სამედიცინო დანიშნულებით გამოყენება (გველის შხამის მიღება და სხვა);
ბ) ბაზრობისათვის, გამოფენისათვის, სხვადასხვა სახის შეხვედრისა და მსგავსი
ღონისძიებებისათვის განკუთვნილი საქონელი, გარდა ღონისძიებაზე წარმოდგენილი
დასახარჯი (მოსახმარი, გასანადგურებელი) უცხოური საქონლის ნიმუშებისა (კვების
პროდუქტები, ელექტროშედუღებისათვის განკუთვნილი ელექტროდები, საღებავი, ლაქი,
შპალერი, ნაბეჭდი მასალები, კატალოგები, სარეკლამო პლაკატები, ფასების მაჩვენებლები
და სხვა). ეს საქონელია:
ბ.ა) საქონელი, რომელიც განკუთვნილია უცხოური დანადგარებისა და
მოწყობილობების საჩვენებლად და გამოსაცდელად;
ბ.ბ) სამშენებლო და დეკორატიული მასალა (ელექტრომოწყობილობების ჩათვლით),
რომელიც აუცილებელია უცხოური დანადგარებისა და მოწყობილობების საჩვენებლად და
გამოსაცდელად;
ბ.გ) სარეკლამო-საჩვენებელი მასალა, რომელიც განკუთვნილია უცხოური საქონლის
საჯარო დემონსტრირებისათვის (ხმისა და გამოსახულების ჩამწერი საშუალებები, ფილმები
და სლაიდები, ასევე სხვა შესაბამისი მოწყობილობა);
გ)
კინემატოგრაფიისათვის,
პრესისათვის,
ტელევიზიისა
და
რადიოს
გადაცემებისათვის საჭირო პროფესიონალური მოწყობილობები, რომლებიც ეკუთვნის
უცხოურ საწარმოს/ორგანიზაციას ან არარეზიდენტ ფიზიკურ პირს, საქართველოში
შემოტანილია და გამოიყენება ამავე პირის მიერ მხოლოდ პრესის, ხმოვანი და
სატელევიზიო მოწყობილობებისათვის, რომლებიც საჭიროა უცხოური კანონმდებლობის
შესაბამისად შექმნილი პრესის, მაუწყებლობის ან სატელევიზიო ორგანიზაციის იმ

წარმომადგენლობისათვის, რომელიც ამზადებს ან გადასცემს რეპორტაჟებს ან იწერს
სპეციალურ
პროგრამებს;
კინემატოგრაფიული
მიზნებისათვის
განკუთვნილი
პროფესიონალური
მოწყობილობები,
რომლებიც
საჭიროა
იმ
უცხოური
საწარმოსათვის/ორგანიზაციისათვის ან არარეზიდენტი ფიზიკური პირისათვის, რომელიც
საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე ახორციელებს ფილმის (ფილმების) გადაღებას. ეს
მოწყობილობებია:
გ.ა) პრესისათვის განკუთვნილი მოწყობილობები: პერსონალური კომპიუტერი,
ტელეფაქსი, საბეჭდი მანქანა, ყველა ტიპის ფოტოაპარატი (ფირიანი და ელექტრონული),
ხმის გადამცემი ან გამოსახულების ჩამწერი ანდა აღმწარმოებელი აპარატები
(მაგნიტოფონი, ვიდეომაგნიტოფონი, ფლეიერი, მიკროფონი, მიქშერული პულტი,
აკუსტიკური სვეტი), ხმის ან გამოსახულების ჩანაწერების მატარებლები ჩანაწერით ან
ჩანაწერის გარეშე, საზომ-საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები (ოსცილოგრაფი,
მაგნიტოფონისა და ვიდეომაგნიტოფონის შესამოწმებელი სისტემები, მულტიმეტრი,
ჩემოდანი და ჩანთა ინსტრუმენტებისათვის, ვექტოროსკოპი, ვიდეოსიგნალების
გენერატორი და ა.შ.), გამანათებელი მოწყობილობები (პროჟექტორი, ტრანსფორმატორი,
სამფეხა), დამხმარე საკუთვნოები (კასეტა, ფოტომეტრი, ობიექტივი, სამფეხა,
აკუმულატორი, ამძრავი ღვედი, ბატარეის დასატენი მოწყობილობა, მონიტორი);
გ.ბ)
რადიომაუწყებლობისათვის
განკუთვნილი
მოწყობილობები:
კავშირგაბმულობის მოწყობილობები (რადიოგადამცემი, რადიომიმღები ან გადამცემები,
ტერმინალები, ქსელთან ან კაბელთან მისაერთებელი, კავშირგაბმულობის თანამგზავრული
ხაზები), მოწყობილობები ბგერითი სიხშირეების გენერირებისათვის (ხმის ჩამწერი,
რეგისტრაციის ან აღმწარმოებელი აპარატები), საზომ-საკონტროლო აპარატები და
ხელსაწყოები (ოსცილოგრაფი, მაგნიტოფონისა და ვიდეომაგნიტოფონის შესამოწმებელი
სისტემები, მულტიმეტრი, ჩემოდანი და ჩანთა ინსტრუმენტებისათვის, ვექტოროსკოპი,
ვიდეოსიგნალების გენერატორი და ა.შ.), დამხმარე მოწყობილობები და საკუთვნოები
(საათი, ქრონომეტრი, კომპასი, მიკროფონი, მიქშერული პულტი, ხმის ჩამწერი მაგნიტური
ლენტი, ელექტროაგრეგატი, ტრანსფორმატორი, ბატარეა და აკუმულატორი, ბატარეის
დასატენი მოწყობილობა, ჰაერის გამათბობელი, კონდიცირებისა და ვენტილაციის
აპარატურა და ა.შ.), ხმის ჩანაწერების მატარებლები ჩანაწერით ან ჩანაწერის გარეშე;
გ.გ)
ტელევიზიისათვის
განკუთვნილი
მოწყობილობები:
ტელეკამერა,
ტელეკინოპროექციის დანადგარი, საზომ-საკონტროლო აპარატები და ხელსაწყოები,
გადამცემი და რეტრანსლაციის აპარატები, ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი ანდა
აღმწარმოებელი აპარატები (მაგნიტოფონი, ვიდეომაგნიტოფონი, ფლეიერი, მიკროფონი,
მიქშერული პულტი, აკუსტიკური სვეტი), გამანათებელი მოწყობილობები (პროჟექტორი,
ტრანსფორმატორი, სამფეხა), აპარატურა ვიდეომონტაჟისათვის, დამხმარე მოწყობილობები
და საკუთვნოები (საათი, ქრონომეტრი, კომპასი, ობიექტივი, ფოტომეტრი, სამფეხა,
ბატარეის დასატენი მოწყობილობა, კასეტა, ელექტროაგრეგატი, ტრანსფორმატორი,
ბატარეა და აკუმულატორი, ჰაერის გამათბობელი, კონდიცირებისა და ვენტილაციის
აპარატურა და ა.შ.), ხმის ან გამოსახულების ჩანაწერების მატარებლები ჩანაწერით ან

ჩანაწერის გარეშე (გადაცემის სათაური, სადგურის პირობითი მოსახმობი სიგნალი,
მუსიკალური ჩანართი და ა.შ.), მიმდინარე გადასაღები მასალა (კინოფირი და ა.შ.),
მუსიკალური ინსტრუმენტები, კოსტიუმები, დეკორაციები და სხვა თეატრალური და
სასცენო აქსესუარები, გრიმი, თმის საშრობი;
გ.დ) სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც შემუშავებულია ან სპეციალურად
მომარჯვებულია ზემოთ მითითებული მიზნებისათვის, კერძოდ, სატრანსპორტო
საშუალებები
ტელეგადამცემი
აპარატურისათვის,
სატელევიზიო
დამხმარე
მოწყობილობებისა და საკუთვნოებისათვის, ხმის ჩამწერი ან აღმწარმოებელი
აპარატებისათვის,
შენელებული
აღწარმოების
აპარატურისათვის,
გამანათებელი
მოწყობილობებისათვის;
გ.ე) კინემატოგრაფიისათვის განკუთვნილი მოწყობილობები: ყველა ტიპის კამერა
(კინოკამერა და ვიდეოკამერა), საზომ-საკონტროლო მოწყობილობები და აპარატები
(ოსცილოგრაფი, მაგნიტოფონისა და ვიდეომაგნიტოფონის შესამოწმებელი სისტემები,
მულტიმეტრი,
ჩემოდანი
და
ჩანთა
ინსტრუმენტებისათვის,
ვექტოროსკოპი,
ვიდეოსიგნალების გენერატორი და ა.შ.), ამწე-ურიკა ოპერატორისათვის და შტატივი
მიკროფონისათვის, გამანათებელი მოწყობილობები (პროჟექტორი, ტრანსფორმატორი,
სამფეხა), აპარატურა ვიდეომონტაჟისათვის, ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი ანდა
აღმწარმოებელი აპარატები (მაგნიტოფონი, ვიდეომაგნიტოფონი, ფლეიერი, მიკროფონი,
მიქშერული პულტი, აკუსტიკური სვეტი), მიმდინარე გადასაღები მასალა, დამხმარე
მოწყობილობები და საკუთვნოები (საათი, ქრონომეტრი, კომპასი, მიკროფონი, მიქშერული
პულტი, ხმის ჩამწერი მაგნიტური ლენტი, ელექტროაგრეგატი, ტრანსფორმატორი, ბატარეა
და აკუმულატორი, ბატარეის დასატენი მოწყობილობა, ჰაერის გამათბობელი,
კონდიცირებისა და ვენტილაციის აპარატურა და ა.შ.), მუსიკალური ინსტრუმენტები,
კოსტიუმები, დეკორაციები და სხვა თეატრალური და სასცენო აქსესუარები, გრიმი, თმის
საშრობი;
გ.ვ) სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც შემუშავებულია ან სპეციალურად
მომარჯვებულია ზემოთ მითითებული მიზნებისათვის;
დ) სხვა მოწყობილობები:
დ.ა) მოწყობილობები მანქანის, დანადგარის, სატრანსპორტო მოწყობილობების
მონტაჟის, გამოცდის, გაშვების, კონტროლის, შემოწმების, ტექნიკური მომსახურების ან
შეკეთებისათვის: ხელსაწყოები, მოწყობილობები და ხელსაწყოები გაზომვისათვის,
შემოწმებისა და კონტროლისათვის (ტემპერატურის, წნევის, მანძილის, სიმაღლის,
ზედაპირის, სიჩქარის და ა.შ.), მათ შორის, ელექტრონული ხელსაწყოები (ვოლტმეტრი,
ამპერმეტრი, საზომი სადენი, კომპარატორი, ტრანსფორმატორი, სარეგისტრაციო
მოწყობილობა და ა.შ.) და მოსაჭერი მოწყობილობები, აპარატები და მოწყობილობები
მანქანებისა და დანადგარების ფოტოგრაფირებისათვის მონტაჟის დროს და მის შემდეგ,
ხელსაწყო გემის ტექნიკური კონტროლისათვის;
დ.ბ) ექსპერტის, ბუღალტრისა და მსგავსი პროფესიის ადამიანებისათვის
აუცილებელი მოწყობილობები: პერსონალური კომპიუტერი, საბეჭდი მანქანა, ხმის ან
გამოსახულების ჩამწერი ანდა აღმწარმოებელი ან გადამცემი აპარატები, საანგარიშო
ხელსაწყო და აპარატი;

დ.გ) მოწყობილობა, რომელიც საჭიროა ექსპერტისათვის, რომელსაც ევალება
ტოპოგრაფიული გადაღება ან გეოფიზიკური დაზვერვა: საკონტროლო-საზომი
ხელსაწყოები და აპარატები, საბურღი მოწყობილობა, გადამცემი მოწყობილობა და
კავშირგაბმულობის მოწყობილობა;
დ.დ) მოწყობილობა, რომელსაც იყენებს ექსპერტი გარემოს დაბინძურების
წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით;
დ.ე) ხელსაწყოები და აპარატები, რომლებიც აუცილებელია ექიმის, ქირურგის,
ვეტერინარის, სანიტრისა და მსგავსი პროფესიის ადამიანებისათვის;
დ.ვ) მოწყობილობები, რომლებიც აუცილებელია არქეოლოგიის, პალეონტოლოგიის,
გეოგრაფიის, ზოოლოგიისა და სხვა სპეციალისტებისათვის;
დ.ზ) მოწყობილობები, რომლებიც აუცილებელია მსახიობისათვის, თეატრალური
დასისა და ორკესტრისათვის; საგნები, რომლებიც გამოიყენება წარმოდგენის მსვლელობის
დროს, მუსიკალური ინსტრუმენტები, დეკორაციები, კოსტიუმები და ა.შ.;
დ.თ) მოწყობილობა, რომელიც აუცილებელია მომხსენებლისათვის თავისი
მოხსენების განმარტებისათვის;
დ.ი)
მოწყობილობები,
რომლებიც
აუცილებელია
მოგზაურობის
დროს
ფოტოსურათების გადასაღებად (ნებისმიერი სახის ფოტოაპარატი, კასეტა, ექსპონომეტრი,
ობიექტივი, სამფეხა, აკუმულატორი, ამძრავი ქამარი, ბატარეის დასატენი მოწყობილობა,
მონიტორი, გამანათებელი, მოდური ტანსაცმელი და მანეკენის ტუალეტის საგნები და ა.შ.);
დ.კ) ზემოაღნიშნული მიზნებისათვის გამოყენებული სატრანსპორტო საშუალებები,
როგორებიცაა: მოძრავი საკონტროლო დანადგარი, მოძრავი სახელოსნო, მოძრავი
ლაბორატორია და ა.შ.;
ე) საგანმანათლებლო, სამეცნიერო და კულტურული მიზნებისათვის შემოტანილი
საქონელი (თუ საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე ყოფნის დროს ეს საქონელი რჩება
უცხოური საწარმოს/ორგანიზაციის ან არარეზიდენტი ფიზიკური პირის საკუთრებაში):
ე.ა) ხმის ან გამოსახულების ჩამწერი ანდა აღმწარმოებელი აპარატები: ეპიდიასკოპი,
კინოპროექტორი, რირპროექტორი და ეპისკოპი, მაგნიტოფონი, ვიდეომაგნიტოფონი და
კინოსკოპი, დახშული სატელევიზიო სისტემა;
ე.ბ) ხმისა და გამოსახულების მატარებლები: დიაპოზიტივი, დიაფილმი და
მიკროფილმი, კინოფილმი, ხმოვანი ჩანაწერი (მაგნიტური ლენტი, დისკი), ვიდეოლენტი;
ე.გ) სპეციალური მოწყობილობები: ბიბლიოგრაფიული მოწყობილობა და
აუდიოვიზუალური საშუალებები ბიბლიოთეკისათვის, მოძრავი ბიბლიოთეკა, უცხოურ
ენათა შემსწავლელი ლაბორატორია, სინქრონული თარგმანის მოწყობილობა, მექანიკური
ან ელექტრონული პროგრამული სასწავლო მანქანა, სპეციალურად შექმნილი მოწყობილობა
ინვალიდების სწავლებისათვის ან მათი პროფესიული მომზადებისათვის;
ე.დ) სხვა მოწყობილობები: კედლის დიაგრამა, მაკეტი, გრაფიკა, რუკა, გეგმა,
ფოტოსურათი და ნახატი, საჩვენებლად შექმნილი ხელსაწყო, აპარატები და მოდელები,
ხმოვანი ან ვიზუალური პედაგოგიური ინფორმაციის მატარებელი საგნების კოლექცია,
რომელიც შექმნილია ამა თუ იმ საგნის (სასწავლო კომპლექტების) სასწავლებლად,
ხელობის შესასწავლი ხელსაწყო, აპარატი, ინსტრუმენტი და ჩარხი, მოწყობილობა,

რომელიც განკუთვნილია სამაშველო პერსონალის მოსამზადებლად, იმ სატრანსპორტო
საშუალებების ჩათვლით, რომლებიც შექმნილია ან სპეციალურად გამოიყენება სამაშველო
ოპერაციის დროს;
ე.ე) წიგნები და ბეჭდვითი პროდუქცია: ყველა ჟანრის წიგნი, დაუსწრებელი
სწავლების სახელმძღვანელო, გაზეთი და პერიოდული გამოცემა, ბროშურა, რომელიც
შეიცავს ინფორმაციას ნავსადგურში მეზღვაურების დასვენებისათვის ჩასატარებელი
ღონისძიებების შესახებ;
ე.ვ) აუდიოვიზუალური დანადგარები: ხმის ან გამოსახულების აღმწარმოებელი
აპარატები, მაგნიტოფონი, რადიომიმღები და ტელევიზორი, საპროექციო აპარატი,
ჩანაწერი დისკზე ან მაგნიტურ ლენტზე (ენების შემსწავლელი კურსები, რადიოგადაცემები,
მუსიკალური ჩანაწერები და გასართობი ხასიათის ჩანაწერები), გადაღებული ან
გამჟღავნებული კინო და ფოტოფირები, დიაპოზიტივი, ვიდეოლენტი;
ე.ზ) სპორტული ნაწარმი: სპორტული ტანსაცმელი, დიდი და პატარა ბურთები,
ჩოგანი და ბადე, გემბანის თამაშები (შესაბამისი მოწყობილობა), ინვენტარი
მძლეოსნობისათვის, სატანვარჯიშო მოწყობილობა;
ე.თ) მოწყობილობები თამაშისა და დასვენებისათვის: ოთახის თამაშები,
მუსიკალური ინსტრუმენტები, მოწყობილობები და აქსესუარები მოყვარულთა
თეატრისათვის, მოწყობილობები ფერწერისათვის, სკულპტურისათვის, ხესა და ლითონზე
მუშაობისათვის, ხალიჩის დასამზადებლად და ა.შ.;
ე.ი) რელიგიური რიტუალების ჩასატარებლად საჭირო ნივთები;
ე.კ) დასვენებისათვის აუცილებელი მოწყობილობის ნაწილები, დეტალები და
საკუთვნოები;
ე.ლ) თეატრალური კოსტიუმები და აქსესუარები, რომლებიც გამოგზავნილია
თეატრალური
საზოგადოებისა
და
თეატრისათვის
დროებით,
უსასყიდლო
სარგებლობისათვის;
ე.მ) პარტიტურა და ნოტები, რომლებიც გამოგზავნილია საკონცერტო
დარბაზებისათვის ან ორკესტრისათვის დროებით, უსასყიდლო სარგებლობისათვის;
ვ) საქონელი, რომელიც სახელმწიფო ორგანოებს ან/და დაწესებულებებს დროებით,
უსასყიდლოდ გადაეცათ სტიქიური უბედურების, ავარიის, კატასტროფისა და ეპიდემიის
შედეგების სალიკვიდაციოდ;
ზ) სასწავლო დამხმარე საშუალებები, მათი სათადარიგო და დამხმარე ნაწილები და
სამეცნიერო მოწყობილობები, აგრეთვე ხელსაწყოები, რომლებიც განკუთვნილია ასეთ
დამხმარე საშუალებათა შენახვის, შემოწმების, შეკეთების ან დაყალიბებისათვის, თუ
შესრულებულია ყველა შემდეგი პირობა:
ზ.ა) დროებით შემოტანილია დამტკიცებული დაწესებულების მიერ საკუთარი
საჭიროებისათვის, არა უმეტეს წინასწარ განსაზღვრული რაოდენობისა და გამოიყენება
მხოლოდ ასეთი დაწესებულების მიერ მისი ზედამხედველობითა და პასუხისმგებლობით;
ზ.ბ) არ გამოიყენება ეკონომიკური საქმიანობისათვის;
ზ.გ) საბაჟო ტერიტორიაზე ყოფნის დროს რჩება უცხოური საწარმოს/ორგანიზაციის
ან არარეზიდენტი ფიზიკური პირის საკუთრებაში;

თ) სამეცნიერო სამედიცინო მოწყობილობები, მათი სათადარიგო და დამხმარე
ნაწილები, აგრეთვე ხელსაწყოები, რომლებიც განკუთვნილია ასეთ მოწყობილობათა
შენახვის, შემოწმების, შეკეთების ან დაყალიბებისათვის, სამეცნიერო-კვლევითი ან
სასწავლო მიზნებისათვის, თუ შესრულებულია ყველა შემდეგი პირობა:
თ.ა) დროებით შემოტანილია დამტკიცებული დაწესებულების მიერ საკუთარი
საჭიროებისათვის, არა უმეტეს წინასწარ განსაზღვრული რაოდენობისა და გამოიყენება
მხოლოდ ასეთი დაწესებულების მიერ მისი ზედამხედველობითა და პასუხისმგებლობით;
თ.ბ) არ გამოიყენება ეკონომიკური საქმიანობისათვის;
თ.გ) საბაჟო ტერიტორიაზე ყოფნის დროს რჩება უცხოური საწარმოს/ორგანიზაციის
ან არარეზიდენტი ფიზიკური პირის საკუთრებაში;
ი) სატრანსპორტო საშუალებები (გარდა გემებისა და საჰაერო საფრენი
საშუალებებისა), თუ შესრულებულია შემდეგი პირობები:
ი.ა) რეგისტრირებულია უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე;
ი.ბ) რეგისტრირებულია პირზე, რომელიც არ არის საქართველოს მოქალაქე, და
გამოიყენება მის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე გადასაადგილებლად;
ი.გ) სეს ესნ-ის 8703 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი, უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე
რეგისტრირებული მსუბუქი ავტომობილი, რომელიც საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე
შემოტანილია საქართველოს მოქალაქის მიერ და წარდგენილია გარანტია;
კ) გემები და საჰაერო საფრენი საშუალებები;
ლ) საქონელი დიპლომატიური და ტურისტული მიზნებისათვის, თუ საბაჟო
ტერიტორიაზე ყოფნის დროს რჩება უცხოური საწარმოს/ორგანიზაციის ან არარეზიდენტი
ფიზიკური პირის საკუთრებაში;
მ) კომერციულ ოპერაციასთან დაკავშირებით შემოტანილი კონტეინერი, ქვესადგამი,
შეფუთვა, ნიმუში, სარეკლამო ფილმი და სხვა საქონელი:
მ.ა) კონტეინერი („კონტეინერების შესახებ“ ჟენევის 1972 წლის კონვენციის
მიხედვით);
მ.ბ) ქვესადგამი;
მ.გ) შეფუთვა (ნებისმიერი ნაკეთობა და მასალა, რომლებიც განკუთვნილია იმ სახით,
რა სახითაც ისინი შემოტანილია საქონლის შეფუთვის, დაცვის, განთავსების, დამაგრების ან
დანაწევრების მიზნით, გარდა შესაფუთი მასალისა, როგორიცაა: ჩალა-ნამჯა, ქაღალდი,
შუშაბამბა, ბურბუშელა და სხვა);
მ.დ) ნიმუში (ნაკეთობა, რომელიც არის გარკვეული კატეგორიის მზა საქონელი ან
წარმოებისათვის გათვალისწინებული საქონლის ნიმუში, გარდა იდენტური ნაკეთობისა,
რომელიც მიეწოდა იმავე პირის მიერ ან გაეგზავნა იმავე მიმღებს იმ რაოდენობით,
რომელიც ერთად აღებული, საყოველთაოდ მიღებული ვაჭრობის წესების თანახმად, აღარ
არის ნიმუში);

მ.ე) სარეკლამო ფილმი (გამოსახულების გადაღებული მატარებლები (ფონოგრამით
ან ფონოგრამის გარეშე), რომელიც აჩვენებს უცხოური საწარმოს/ორგანიზაციის ან
არარეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ გასაყიდად ან გასაქირავებლად შემოთავაზებული
ნაკეთობის ან მოწყობილობის არსს, იმ პირობით, რომ ის გამოსადეგია პოტენციური
კლიენტისათვის საჩვენებლად, მაგრამ არა საჯარო დათვალიერების დარბაზში,
შემოტანილია ყოველი ფილმის თითო ასლის შემცველ საფუთავში და არ არის ფილმის
უფრო დიდი ამანათი);
მ.ვ) საქონელი, რომელიც შემოტანილია გამოცდის, შემოწმების, ცდებისა და ჩვენების
ჩატარების მიზნით;
მ.ზ) საქონელი, რომელიც გამოიყენება გამოცდის, შემოწმების, ცდებისა და ჩვენების
ჩატარების პროცესში;
მ.თ) გადაღებული და გამჟღავნებული კინემატოგრაფიული ფირები, აგრეთვე
პოზიტიური და გამოსახულების მატარებელი ფირები, რომლებიც განკუთვნილია მათ
კომერციულ გამოყენებამდე საჩვენებლად;
მ.ი) ფირი, მაგნიტური ლენტი, მაგნიტური ფირი და ხმის ან გამოსახულების
მატარებელი სხვა ფირი ან ლენტი, რომლებიც განკუთვნილია გახმოვანებისათვის,
დუბლირებისა და ხმის ან გამოსახულების აღწარმოებისათვის;
მ.კ) ჩაწერილი ინფორმაციის მატარებლები, რომლებიც განკუთვნილია უფასოდ
გაგზავნილ და განკუთვნილ მონაცემთა ავტომატური გადამუშავებისათვის;
მ.ლ) ნაწარმი (სატრანსპორტო საშუალებების ჩათვლით), რომელიც თავისი
მახასიათებლებით შეიძლება გამოყენებულ იქნეს გარკვეული სახის ნაწარმის
რეკლამირებისათვის ან გარკვეული მიზნით პროპაგანდისათვის;
მ.მ) კასრები და მსგავსი ტევადობები, რომელიც განკუთვნილია ტვირთის
მოსათავსებლად და გამიზნულია მრავალჯერადი გამოყენებისათვის;
ნ) არარეზიდენტი ფიზიკური პირის (რომელიც ლეგიტიმურად და ტურისტული
მიზნით რჩება საქართველოს ტერიტორიაზე არანაკლებ 24 საათისა და არა უმეტეს 6 თვისა
ნებისმიერი 12-თვიანი პერიოდის განმავლობაში) მიერ შემოტანილი შემდეგი საქონელი:
ნ.ა) პირადი საიუველირო სამკაული;
ნ.ბ) ერთი ფოტოაპარატი, ერთი კინოკამერა, ერთი ვიდეოკამერა შესაბამისი
ფირებით;
ნ.გ) ერთი ბინოკლი, ერთი მონოკულარი, ერთი დურბინდი, ერთი ჭოგრი;
ნ.დ) ერთი მუსიკალური ინსტრუმენტი;
ნ.ე) ერთი ბგერათაღმწერი, ერთი მაგნიტოფონი, ერთი დიქტოფონი;
ნ.ვ) ერთი რადიომიმღები;
ნ.ზ) ერთი ფიჭური ან ერთი მობილური ტელეფონი;
ნ.თ) ერთი ტელევიზორი;
ნ.ი) ერთი პერსონალური კომპიუტერი და მისი მოწყობილობა;
ნ.კ) ერთი კალკულატორი;

ნ.ლ) ერთი ჩვეულებრივი და ერთი სასეირნო საბავშვო ეტლი (თითო ბავშვზე);
ნ.მ) ტანსაცმელი (ფეხსაცმელი);
ნ.ნ) ერთი კარავი და კარვის სხვა მოწყობილობა;
ნ.ო) სპორტული აღჭურვილობა (სათევზაო მოწყობილობა, ერთი ველოსიპედი
ძრავას გარეშე, ერთი ნავი, თხილამურები და სხვა სპორტული აღჭურვილობა).
ო) არარეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე დროებით
(სამსახურებრივი მივლინებით ან შრომითი ხელშეკრულებით) შემოსვლისას შემოტანილი,
პირადი სარგებლობისათვის განკუთვნილი საქონელი.
პ) „საქართველოსა და აზერბაიჯანის რესპუბლიკის მთავრობებს შორის
„ბაქო-თბილისი-ყარსის“ ახალი სარკინიგზო ხაზის პროექტის რეალიზაციის ფარგლებში
მარაბდა-თურქეთის რესპუბლიკის საზღვრამდე (კარწახი) სარკინიგზო მონაკვეთის
ფინანსირების, პროექტირების, მშენებლობის, რეაბილიტაცია-რეკონსტრუქციისა და
ექსპლაუტაციის პირობებისა და პრინციპების შესახებ“ შეთანხმების ფარგლებში
სარკინიგზო ხაზის მშენებლობის/რეაბილიტაციის/რეკონსტრუქციის უზრუნველსაყოფად
საქართველოს ტერიტორიაზე საქონლის დროებით შემოტანა.
ჟ) „შპს „სახელმწიფო მომსახურების ბიუროს“ მიერ განსახორციელებელი
ღონისძიებების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 22 თებერვლის №460
განკარგულების შესაბამისად, ქ. ქუთაისში საქართველოს პარლამენტის სამშენებლო
სამუშაოების შესყიდვის შესახებ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში მხოლოდ ამ
სამშენებლო
სამუშაოების
შეუფერხებლად
განხორციელებისათვის
საქართველოს
ტერიტორიაზე დროებით შემოტანილი საქონელი.
2. ამ ნუსხაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) ღონისძიება:
ა.ა) სავაჭრო, სამრეწველო, სოფლის მეურნეობის ან კერამიკული ნაწარმის გამოფენა,
ბაზრობა ან მსგავსი საჩვენებელი გამოფენა;
ა.ბ) გამოფენა ან შეხვედრა, რომელიც ორგანიზებულია განათლების, ხელოვნების,
სპორტის, მეცნიერების, კულტურის დონის ამაღლებისათვის;
ა.გ) სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების ჯგუფების შეხვედრა;
ა.დ) ოფიციალური ან ღირსშესანიშნავი ხასიათის წარმომადგენლობით შეხვედრა,
გარდა გამოფენებისა, რომლებიც ორგანიზებულია კერძო მიზნებისათვის, მაღაზიებსა და
ბიზნესცენტრებში საქონლის გასაყიდად;
ბ) სასწავლო დამხმარე საშუალებები – დამხმარე საშუალებები, რომლებიც
განკუთვნილია სასწავლო მიზნებისათვის ან პროფესიული წვრთნისათვის, როგორებიცაა
მოდელები, ინსტრუმენტები, აპარატები და ხელსაწყო მექანიზმები;
გ) დამტკიცებული დაწესებულება – კერძო ან საჯარო სასწავლო ან პროფესიული
დაწესებულება, რომელიც არ ითვალისწინებს მოგების მიღებას და რეგისტრირებულია
შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოს მიერ, რომელიც, როგორც სასწავლო დამხმარე
საშუალებების მიმღები, გასცემს რწმუნებას დროებითი შემოტანაზე;

დ) სამეცნიერო სამედიცინო მოწყობილობა – ინსტრუმენტები, აპარატები და
ხელსაწყო მექანიზმები, რომლებიც გამოიყენება სამეცნიერო-კვლევითი ან სასწავლო
მიზნებისათვის.
3. სრულად გათავისუფლებულ საქონელს მხოლოდ დღგ-ის მიზნებისათვის განეკუთვნება
საქონელი, რომლის იმპორტი საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 168-ე მუხლის
საფუძველზე გათავისუფლებულია დღგ-ის გადახდისაგან.

სად შეიძლება გაფორმდეს საქონელი?
გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ფოთი“


ქ. ფოთი, ივანე ჯავახიშვილის ქუჩა №32



ქ. ფოთი, შსს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ.
ფოთის განყოფილების შენობა (მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების
გაფორმებისათვის)



ქ. ზუგდიდი, პარიზის კომუნის ქ. №7, შსს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ
საქართველოს სამმართველოს ქ. ზუგდიდის განყოფილების შენობა (მხოლოდ
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაფორმებისათვის)



ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ოზურგეთი, შსს მომსახურების სააგენტოს
დასავლეთ საქართველოს სამმართველოს ოზურგეთის განყოფილების შენობა
(მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაფორმებისათვის)

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „თბილისი“


გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის
36-ე კმ.

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „თბილისი 2“


გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი, თბილისის შემოსავლელი გზის
36-ე კმ (მხოლოდ სასაქონლო პარტიათა ნაკრებით საქართველოს საბაჟო
ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონლის გაფორმებისათვის)

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „აეროპორტი“


ქ. თბილისი, აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია

გაფორმების ეკონომიკური ზონა „ბათუმი“


ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ადლია, სენაკი-ფოთი-სარფის
საავტომობილო გზის 106-ე კმ.



ქ. ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის ქ. №11, შსს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ
საქართველოს სამმართველოს ქ. ბათუმის განყოფილების შენობა (მხოლოდ
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაფორმებისათვის)



ქ. ბათუმი, ბაქოს ქ. №11;

სარკინიგზო ტრანსპორტით გადაადგილებული საქონლის გაფორმების განყოფილება


თბილისი, გია გულუას ქ. № 4



ქ. გორი, მოსკოვის ქ. №1, შსს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს
სამმართველოს ქ. გორის განყოფილების შენობა (მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო
საშუალებების გაფორმებისათვის)

თელავის განყოფილება


ქ. თელავი, ერეკლე II-ის გამზ. №1



ქ. თელავი, ბიძინა ჩოლოყაშვილის ქ. №21, სსიპ – საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს
ქ. თელავის განყოფილების შენობა (მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების
გაფორმებისათვის)

ახალციხის განყოფილება


ქ. ახალციხე, პ. ნათენაძის ქ. №54



ქ. ახალციხე, ახალქალაქის გზატკეცილი №2, სსიპ – შსს-ს მომსახურების სააგენტოს
აღმოსავლეთ საქართველოს სამმართველოს ქ. ახალციხის განყოფილების შენობა
(მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების გაფორმებისათვის)

ქუთაისის განყოფილება


ქ. ქუთაისი, ივ. ჯავახიშვილის ქ. №5,



შსს-ს სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დასავლეთ საქართველოს
სამმართველოს ქ. ქუთაისის განყოფილების შენობა (მხოლოდ ავტოსატრანსპორტო
საშუალებების გაფორმებისათვის)

რუსთავის განყოფილება



ქ. რუსთავი, კოსტავას ქ. №36;
შსს-ს მომსახურების სააგენტოს თბილისის სამმართველოს
განყოფილების
შენობა
(მხოლოდ
ავტოსატრანსპორტო
გაფორმებისათვის).

სარეგისტრაციო
საშუალებების

