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Semajamebeli mimoxilva 

საგადასახადო დანახარჯები წარმოადგენს სახელმწიფოს საგადასახადო 

შემოსავლების იმ დანაკარგებს, რომლებიც უკავშირდება საგადასახადო 

კანონმდებლობით გადასახადის გადამხდელთა კონკრეტული სეგმენტის ან 

კონკრეტული ტიპის საქმიანობის სტიმულირებისათვის განსაზღვრულ ნორმებს. ეს 

ნორმები, შესაძლოა, რამდენიმე ტიპის იყოს: გამონაკლისები, გამოქვითვები, 

კრედიტები, შემცირებული საგადასახადო განაკვეთი გადამხდელთა ან ტრანზაქციათა 

ცალკეული ტიპებისთვის და ა.შ. 

საგადასახადო დანახარჯები, როგორც ეკონომიკური აგენტების სტიმულირების 

ეფექტიანი საშუალება, ნებისმიერი ქვეყნის ფისკალური პოლიტიკის შემადგენელი 

ნაწილია, თუმცა მათი გავლენა, პირდაპირ ხარჯებთან შედარებით, როგორც წესი, 

გაცილებით ნაკლებად თვალსაჩინოა და ხშირად სისტემური ანალიზის მიღმა რჩება, 

რაც ფისკალური პოლიტიკის სრულყოფილი ანალიზისათვის საყურადღებოა. 

საგადასახადო დანახარჯების მნიშვნელობიდან გამომდინარე, საჯარო ფინანსების 

მართვის უკეთესი პრაქტიკა მიუთითებს საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში ამ 

მიმართულებით გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხის აუცილებლობაზე. მაგ., 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) რეკომენდაციით, ბიუჯეტი ან მისი თანმდევი 

ფისკალური დოკუმენტაცია აუცილებლად უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას 

ცენტრალური მთავრობის საგადასახადო დანახარჯების შესახებ, მათ შორის, 

მონაცემებს მათი საბოლოო მიზნის, ხანგრძლივობისა და სამიზნე ბენეფიციარების 

თაობაზე (IMF, 2007). 

რაც შეეხება საგადასახადო დანახარჯების შეფასების პრაქტიკას საქართველოში, 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) შეფასებით, საგადასახადო დანახარჯების 

შედეგად გამოწვეული საშემოსავლო დანაკარგების შესახებ ინფორმაცია 

საქართველოში რეგულარულად არ ქვეყნდება (IMF, Georgia: Fiscal Transparency 

Evaluation, 2017). როგორც შეფასებაშია მითითებული, მიუხედავად იმისა, რომ 

საგადასახადო კანონმდებლობის პარლამენტში წარდგენისას შესაძლებელია 

საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახდეს საგადასახადო დანახარჯების ინდივიდუალური 

შეფასებები, საბიუჯეტო დოკუმენტაცია არ მოიცავს სისტემურ ანგარიშგებას არსებული 

ან სამომავლო საგადასახადო დანახარჯების შესახებ. შესაბამისად, ფისკალური 

გამჭვირვალობის ხელშეწყობის მიზნით, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) 

იძლევა რეკომენდაციას, რომ ბიუჯეტის დოკუმენტაციას თან დაერთოს საგადასახადო 

დანახარჯების შეფასება, მათ შორის, მნიშვნელოვანი მუხლების ინდივიდუალური 

შეფასებისა და მთავარი ბენეფიციარების მითითების ჩათვლით. გარდა ამისა, 

შესაძლებელია საგადასახადო დანახარჯების ზომის შეზღუდვა, მათ შორის, საბიუჯეტო 

ლიმიტებითაც.  

საგადასახადო დანახარჯების შეფასების კუთხით საყურადღებოა პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისის პუბლიკაცია დღგ-ის გაპის შესახებ 1 , რომელიც 2018 წელს 

გამოქვეყნდა და რომლის  ფარგლებშიც შეფასდა დღგ-სთან დაკავშირებული 

შემოსავლების დანაკარგებიც.  დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ საბიუჯეტო 

ოფისის კვლევითი პუბლიკაცია. 

                                                             
1 „დამატებული ღირებულების გადასახადის პოტენციური დონე და გადახრა ფაქტობრივი 
მაჩვენებლიდან“, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი, 2018 წ. ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
http://pbo.parliament.ge/ge/rs/rpapers/item/391-2018-04-12-06-48-42 

http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/VAT_GAP.pdf
http://pbo.parliament.ge/ge/rs/rpapers/item/391-2018-04-12-06-48-42


 

   
 
 

 

1. ras warmoadgens sagadasaxado danaxarjebi?  

საგადასახადო დანახარჯები წარმოადგენს სახელმწიფოს საგადასახადო 

შემოსავლების იმ დანაკარგებს, რომლებიც უკავშირდება საგადასახადო 

კანონმდებლობით გადასახადის გადამხდელთა კონკრეტული სეგმენტის ან 

კონკრეტული ტიპის საქმიანობის სტიმულირებისათვის განსაზღვრულ ნორმებს. ეს 

ნორმები, შესაძლოა, რამდენიმე ტიპის იყოს (Kraan, 2004): 

 გამონაკლისები (exemptions): საგადასახადო ბაზიდან ამორიცხული სახსრები; 

 გამოქვითვები (allowances): განსაზღვრული სამიზნე მაჩვენებლიდან 

გამოქვითული სახსრები; 

 კრედიტები (credits): შემცირებული საგადასახადო ვალდებულებები; 

 შემცირებული განაკვეთი (rate relief): შემცირებული საგადასახადო განაკვეთი 

გადასახადის გადამხდელთა ან ტრანზაქციათა ტიპებისთვის; 

 გადასახადის გადავადება (tax deferral): საგადასახადო ვალდებულების 

გადავადება. 

საგადასახადო დანახარჯები, როგორც ეკონომიკური აგენტების სტიმულირების 

ეფექტიანი საშუალება, ნებისმიერი ქვეყნის ფისკალური პოლიტიკის შემადგენელი 

ნაწილია, თუმცა მათი გავლენა, პირდაპირ ხარჯებთან შედარებით, გაცილებით 

ნაკლებად თვალსაჩინოა და ხშირად სისტემური ანალიზის მიღმა რჩება.  

მარტივი მაგალითისთვის განვიხილოთ ორი სცენარი: 

 სახელმწიფო საგადასახადო დავალიანების სახით გადამხდელისგან იღებს 100 

ლარს და შემდგომ ამ თანხას მასვე უკან უბრუნებს (პირდაპირი ხარჯი); 

 სახელმწიფო 100 ლარით უმცირებს საგადასახადო დავალიანებას ამავე 

გადამხდელს (საგადასახადო დანახარჯი). 

ორივე სცენარში გადასახადის გადამხდელისთვის საბოლოო შედეგი უცვლელია, 

თუმცა პირდაპირი და საგადასახადო დანახარჯები საბიუჯეტო პროცესში 

განსხვავებულად აისახება. პირდაპირი ხარჯებისგან განსხვავებით, საგადასახადო 

დანახარჯები, როგორც წესი, ნაკლებად კონტროლდება და ყოველწლიურ 

დამტკიცებას არ ექვემდებარება, რაც წარმოშობს სტიმულებს სუბსიდიებისა და 

ტრანსფერების ჩასანაცვლებლად საგადასახადო დანახარჯებით, აღნიშნულმა კი 

ფისკალური პოლიტიკის გამანაწილებელ და მაკროსტაბილიზაციის ფუნქციებს 

შესაძლოა საფრთხეს შეუქმნას. 

უფრო დეტალურად, საგადასახადო დანახარჯებს, როგორც ფისკალურ ინსტრუმენტს, 

პირდაპირ დანახარჯებთან შედარებით, მიმზიდველს რამდენიმე ფაქტორი ხდის: 

 თუ მთავრობას სურს შეღავათის გაწევა მოსახლეობის დიდი ჯგუფისთვის 

თითოეული ბენეფიციარის ინდივიდუალური შეფასების გარეშე, საგადასახადო 

შეღავათის დაწესება, შესაძლოა, ყველაზე ეფექტიანი გზა იყოს როგორც 

სახელმწიფო ადმინისტრირების კუთხით, ასევე - გადასახადის 

გადამხდელისთვის საგადასახადო ვალდებულების შესრულების მხრივ; 

 საგადასახადო დანახარჯების შემოღებამ, შესაძლოა, ხელი შეუწყოს 

სახელმწიფო მართვის ეფექტიანობის ამაღლებას, მისცეს რა მთავრობას 

საშუალება, შეამციროს გადამხდელისგან გადასახადის ამოღებასა და შემდგომ 

მისთვისვე სუბსიდიის დაბრუნებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული 

ხარჯები; 



 

   
 
 

 

 საგადასახადო სისტემა, შესაძლოა, სახელმწიფოს მხრიდან შეღავათების 

გაწევის მზაობის დემონსტრირების საუკეთესო საშუალება იყოს, 

განსაკუთრებით მაშინ, როცა არსებობს გადასახადების გადამხდელთა დიდი 

სამიზნე ჯგუფი, რომელთათვისაც საგადასახადო დეკლარაციების შევსება 

სავალდებულოა. დეკლარაციის შევსებისას შეღავათების მისაღებ 

მოთხოვნებთან შესაბამისობის შესახებ გადასახადის გადამხდელებისთვის 

კითხვის დასმით მთავრობას შეუძლია უზრუნველყოს, რომ შეღავათი სამიზნე 

ჯგუფს მიაღწევს. 

მეორე მხრივ, საგადასახადო დანახარჯები, შესაძლოა, ნაკლებად ეფექტიანი 

ინსტრუმენტი იყოს, მაგალითად, პირდაპირ ხარჯებთან ან რეგულაციასთან 

შედარებით, რასაც ასევე რამდენიმე მიზეზი აქვს: 

 შედარებით რთულია, საგადასახადო დანახარჯების პოლიტიკა 

საკანონმდებლო კონტროლს დაექვემდებაროს, ვინაიდან საგადასახადო 

დანახარჯები, როგორც წესი, წარმოადგენს კანონის უცვლელ ნაწილს, 

რომელიც, თუ  თავად ამ კანონში არ არის მითითებული, რეგულარულ 

გადახედვას არ ექვემდებარება. ამის საპირისპიროდ, პირდაპირი დანახარჯები 

თითოეული საბიუჯეტო ციკლის ფარგლებში დეტალურად განიხილება; 

 საგადასახადო დანახარჯებმა, შესაძლოა, გამოიწვიოს რესურსის 

არასამართლიანი გადანაწილება გადასახადის გადამხდელებს შორის, 

როგორც, მაგალითად, იმ შემთხვევაში, როდესაც ინფორმაციას სახელმწიფო 

შეღავათების შესახებ მხოლოდ ის პირები იღებენ,  რომლებსაც  შესაბამისი 

კონსულტაციის მისაღები ფულადი თუ სხვა სახსრები აქვთ; 

 საგადასახადო დანახარჯების პოლიტიკამ, შესაძლოა, ხელი შეუწყოს 

დაინტერესებულ პირთა ჯგუფის წარმოქმნას, რომლებიც აღნიშნული 

პოლიტიკის დაცვასა და სამომავლო განმტკიცებაზე იზრუნებენ. ამას, თავის 

მხრივ, შესაძლოა, მოჰყვეს ლობირების ძლიერი მექანიზმებისა და, უფრო 

ზოგადად, იმ საკანონმდებლო გარემოს ჩამოყალიბება, რომლის ფარგლებშიც 

არცთუ საუკეთესოდ ინფორმირებული გადაწყვეტილებები მიიღება. 

2. sagadasaxado danaxarjebis Sesaxeb angariSgeba  

საგადასახადო დანახარჯების არსებითი მნიშვნელობიდან გამომდინარე, საჯარო 

ფინანსების მართვის უკეთესი პრაქტიკა მიუთითებს საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში ამ 

მიმართულებით გამჭვირვალობის მაღალი ხარისხის უზრუნველყოფის 

აუცილებლობაზე. კერძოდ, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF), ეკონომიკური 

თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციისა (OECD) და მსოფლიო ბანკის 

(WB) საერთო რეკომენდაციით, მთავრობამ უნდა შეაფასოს და წარმოადგინოს მინიმუმ 

ყველაზე არსებითი საგადასახადო დანახარჯების გავლენა შემოსავლებზე. ეს ხელს 

შეუწყობს ფისკალური მართვის ეფექტიანობის, გამჭვირვალობისა და 

სამართლიანობის ამაღლებას. საგადასახადო დანახარჯების შესახებ ინფორმაცია, 

შესაძლოა, გამოსადეგი აღმოჩნდეს „უხილავი“ დანახარჯების იდენტიფიკაციის, 

კონფლიქტური მიზნების მქონე პროგრამების აღმოჩენის, განსაზღვრული მიზნიდან 

გადახვევის შემთხვევების აღმოფხვრის, საკანონმდებლო ჩარჩოს შემდგომი 

დახვეწისა და სხვა ღონისძიებებისთვის. 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) რეკომენდაციით, ბიუჯეტი ან მისი თანმდევი 

ფისკალური დოკუმენტაცია აუცილებლად უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას 

ცენტრალური მთავრობის საგადასახადო დანახარჯების შესახებ, მათ შორის, 



 

   
 
 

 

მონაცემებს მათი საბოლოო მიზნის, ხანგრძლივობისა და სამიზნე ბენეფიციარების 

თაობაზე. გარდა ამისა, იდეალურ შემთხვევაში, წარმოდგენილი უნდა იყოს 

ინფორმაცია წარსული საგადასახადო დანახარჯებისა და მათი მიზნების შესახებ, 

შედარებითობის უზრუნველსაყოფად (IMF, 2007). საერთაშორისო სავალუტო ფონდის 

თანახმად, საგადასახადო დანახარჯების შესახებ ანგარიშგების პრაქტიკა სამ ჯგუფად 

იყოფა: საბაზისო, კარგი და საუკეთესო.  საბაზისო პრაქტიკაა საგადასახადო 

დანახარჯების ზოგად შეფასებათა მინიმუმ ყოველწლიური წარმოდგენა. კარგი 

პრაქტიკის მაგალითია აღნიშნული ყოველწლიური შეფასებების ჩაშლა სექტორების 

მიხედვით, ხოლო საუკეთესო პრაქტიკის მაგალითს წარმოადგენს დამატებით წლიური 

საკანონმდებლო კონტროლი საგადასახადო დანახარჯების ზომასა და მიზნებზე (IMF, 

Fiscal Transparency Handbook, 2014). 

ანალოგიურად, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სახელმწიფო ფინანსებისა და 

სტატისტიკის (GFS) სახელმძღვანელოს უახლესი ვერსია აღნიშნავს, რომ, მართალია 

საგადასახადო დანახარჯები არ აღირიცხება ნაკადების ფორმით GFS-ში, მაგრამ 

აუცილებელია მათ შესახებ სრული ინფორმაციის წარმოდგენა დამხმარე 

დოკუმენტაციაში ფისკალური გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად (GFS, 2014).  

საბიუჯეტო დოკუმენტაციაში  საგადასახადო დანახარჯების შეფასების აუცილებლობის 

შესახებ ჩანაწერი მოცემულია ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაციის (OECD) საუკეთესო პრაქტიკის სახელმძღვანელოშიც (OECD, 2002). 

როგორც აღნიშნულ სახელმძღვანელოშია მითითებული, მიუხედავად იმისა, რომ 

საგადასახადო დანახარჯების გაანგარიშება, როგორც წესი, სერიოზულ 

პრობლემებთანაა დაკავშირებული, მათი მიახლოებითი შეფასება და დასაბუთება 

მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია ფისკალური გამჭვირვალობის 

ამაღლებისკენ.  

აღსანიშნავია, რომ „წევრი ქვეყნების საბიუჯეტო ჩარჩოსათვის მოთხოვნების 

განსაზღვრის შესახებ“ ევროკომისიის 2011/85/EU დირექტივის 2  თანახმად, „წევრი 

ქვეყნები ვალდებულნი არიან, გამოაქვეყნონ ინფორმაცია საგადასახადო 

დანახარჯების შემოსავლებზე გავლენის შესახებ“. თუმცა, გასათვალისწინებელია ისიც, 

რომ ევროკომისია საგადასახადო დანახარჯების ანალიზის მომზადებისა და 

კომპონენტების თაობაზე მხოლოდ ზოგიერთ რეკომენდაციას იძლევა და მკაცრ წესებს 

არ ადგენს.  

3. sagadasaxado danaxarjebis Sefasebis meTodebi 

საგადასახადო დანახარჯების შეფასებისას, როგორც წესი, მთავარი პრობლემა 

ნორმატიული საგადასახადო ბაზის ზუსტ განსაზღვრაში მდგომარეობს. ნორმატიული 

საგადასახადო ბაზა შინამეურნეობების ხელში არსებული იმ ეკონომიკური აქტივების 

ერთობლიობაა, რომლებიც გადასახადით უნდა დაიბეგროს, მაგალითად: 

შემოსავლები, დამატებული ღირებულება, მოგება და ა.შ. ნორმატიული ბაზის 

განსაზღვრასთან დაკავშირებულ პრობლემებს იწვევს როგორც საგადასახადო 

სისტემებს შორის განსხვავება, ასევე - ერთი საგადასახადო სისტემის 

სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაცია.  

                                                             
2 “Member States shall publish detailed information on the impact of tax expenditures on revenues”.  
COUNCIL DIRECTIVE 2011/85/EU of 8 November 2011 on requirements for budgetary frameworks of 
the Member States. 



 

   
 
 

 

საგადასახადო დანახარჯების შეფასება სამი სხვადასხვა მეთოდითაა შესაძლებელი: 

 შემოსავლების დანაკარგები: საგადასახადო შემოსავლების კლება, რომელსაც 

იწვევს საგადასახადო დანახარჯების შემოღება იმ დაშვებაზე დაყრდნობით, 

რომ გადასახადის გადამხდელთა ქცევა და სხვა გადასახადებიდან მიღებული 

შემოსავალი უცვლელია; 

 შემოსავლების ამონაგები: საგადასახადო შემოსავლების ზრდა, რომელსაც 

იწვევს საგადასახადო დანახარჯების გაუქმება იმ დაშვებაზე დაყრდნობით, რომ 

იცვლება როგორც გადასახადის გადამხდელთა ქცევა, ასევე - სხვა 

გადასახადებიდან მიღებული შემოსავალი; 

 დანახარჯების ეკვივალენტობა: პირდაპირი დანახარჯების მოცულობა 

(დაბეგვრამდე), რომელიც საჭირო იქნებოდა გადასახადის გადამხდელთა 

შემოსავალზე საგადასახადო დანახარჯების ეკვივალენტური ეფექტის 

მისაღებად (დაბეგვრის შემდგომ). 

შემოსავლების დანაკარგების მეთოდი უგულებელყოფს გადასახადის გადამხდელთა 

ქცევის ცვლილებას, რაც, ცხადია, გამარტივებული დაშვებაა და სრულად არ ასახავს 

რეალურ სურათს. მეორე მხრივ, შემოსავლების ამონაგების მეთოდი ითხოვს 

სუბიექტურ განსჯას გადამხდელთა ქცევის ცვლილების თაობაზე და, თეორიული 

უპირატესობის მიუხედავად, გაცილებით შრომატევადია, რის გამოც სახელმწიფოთა 

უმეტესობა შემოსავლების დანაკარგების მეთოდს იყენებს. რაც შეეხება დანახარჯების 

ეკვივალენტობის მეთოდს, იგი, საბოლოო შედეგის მხრივ, მხოლოდ გამონაკლის 

შემთხვევებში განსხვავდება შემოსავლების დანაკარგების მეთოდისგან. 

ყოველივე ამის გათვალისწინებით, საგადასახადო დანახარჯების შეფასებათა 

ინტერპრეტაციისას სიფრთხილეა საჭირო. საგადასახადო ინსტრუმენტების როგორც 

გაუქმება, ასევე - შემოღება იწვევს გადასახადის გადამხდელთა ქცევის ცვლილებებს, 

რომელთა წმინდა ეფექტი გაურკვეველია. გარდა ამისა, საგადასახადო დანახარჯები, 

როგორც წესი, ცალ-ცალკე გაიანგარიშება თითოეული გადასახადის მიხედვით და არ 

ითვალისწინებს შესაძლო გადაფარვის ეფექტებს, რაც ნიშნავს, რომ ჯამური 

დანახარჯები, შესაძლოა, არ იყოს სანდო ინდიკატორი შეღავათების მთლიანი 

მოცულობის შესაფასებლად. 

4. sagadasaxado danaxarjebis Sefasebis praqtika 
saqarTveloSi 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის (IMF) შეფასებით, საგადასახადო დანახარჯების 

შედეგად გამოწვეული საშემოსავლო დანაკარგების შესახებ ინფორმაცია 

საქართველოში რეგულარულად არ ქვეყნდება (IMF, Georgia: Fiscal Transparency 

Evaluation, 2017). როგორც შეფასებაშია მითითებული, მიუხედავად იმისა, რომ 

საგადასახადო კანონმდებლობის პარლამენტში წარდგენისას შესაძლებელია, 

საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახდეს საგადასახადო დანახარჯების ინდივიდუალური 

შეფასებები, საბიუჯეტო ან სხვა ფისკალური დოკუმენტაცია არ მოიცავს სისტემურ 

ანგარიშგებას არსებული ან სამომავლო საგადასახადო დანახარჯების შესახებ. 

როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) აღნიშნავს, ამ მხრივ 

განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს დამატებული ღირებულების გადასახადი 

(დღგ), რომლის მარეგულირებელი ბაზაც მნიშვნელოვან შეღავათებს ითვალისწინებს, 

თუმცა ამ შეღავათებით გამოწვეული დანაკარგების ჯამური ზომა სრულად შეფასებული 

არ არის. შესაბამისად, ფისკალური გამჭვირვალობის ხელშეწყობის მიზნით, 

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF) იძლევა რეკომენდაციას, რომ ბიუჯეტის 



 

   
 
 

 

დოკუმენტაციას თან დაერთოს შეფასებები საგადასახადო დანახარჯებით 

გამოწვეული საშემოსავლო დანაკარგების შესახებ, მათ შორის, მნიშვნელოვანი 

მუხლების ინდივიდუალური შეფასებისა და მთავარი ბენეფიციარების მითითების 

ჩათვლით. გარდა ამისა, შესაძლებელია საგადასახადო დანახარჯების ზომის 

შეზღუდვა, მათ შორის, საბიუჯეტო ლიმიტებითაც.  

საგადასახადო დანახარჯების შეფასების კუთხით საყურადღებოა პარლამენტის 

საბიუჯეტო ოფისის პუბლიკაცია დღგ-ის გაპის შესახებ 3 , რომელიც 2018 წელს 

გამოქვეყნდა და რომლის  ფარგლებშიც შეფასდა დღგ-სთან დაკავშირებული 

შემოსავლების დანაკარგებიც.   

საბიუჯეტო ოფისის მიერ გამოყენებული მეთოდოლოგია ეყრდნობა შემოსავლების 

დანაკარგების მეთოდს და გულისხმობს საგადასახადო გეპის დაყოფას პოლიტიკისა 

და მორჩილების გეპებად.  

საგადასახადო დანახარჯები (პოლიტიკის გაპი) წარმოადგენს საგადასახადო 

შემოსავლის დანაკარგებს, გამოწვეულს სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკის 

შედეგად, რომელიც მოიცავს გადასახადისგან განთავისუფლებას, შეღავათებსა და 

ნულოვან განაკვეთს (დღგ-ის შემთხვევაში).  

მორჩილების გაპი გულისხმობს გადასახადის გადამხდელის მიერ არსებული 

საგადასახადო კანონმდებლობის განზრახ და უნებლიე დარღვევას.  

 

დიაგრამა  1: საგადასახადო გეპის კომპონენტები. წყარო: საერთაშორისო სავალუტო 

ფონდი (IMF). 

                                                             
3 „დამატებული ღირებულების გადასახადის პოტენციური დონე და გადახრა ფაქტობრივი 
მაჩვენებლიდან“, პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისი, 2018 წ. ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
http://pbo.parliament.ge/ge/rs/rpapers/item/391-2018-04-12-06-48-42 

http://pbo.parliament.ge/ge/rs/rpapers/item/391-2018-04-12-06-48-42


 

   
 
 

 

საგადასახადო დანახარჯების (პოლიტიკის გაპის) შესაფასებლად საჭიროა, 

განისაზღვროს არსებული საგადასახადო კანონმდებლობის პირობებში თეორიულად 

მაქსიმალურად მისაღები შემოსავლის გადახრა იმ მაქსიმალური პოტენციური 

შემოსავლიდან, რომლის მიღებაც შესაძლებელი იქნებოდა საგადასახადო კოდექსში 

შეღავათების, გამონაკლისებისა და ა.შ. დაწესების გარეშე. 

მორჩილების გაპის კალკულაციისთვის არსებული საგადასახადო კანონმდებლობის 

პირობებში თეორიულად მაქსიმალურად მისაღები შემოსავალი უნდა შედარდეს 

ფაქტობრივად მიღებულ შემოსავალს. კერძოდ, გეპი და მისი კომპონენტები 

შემდეგნაირად გამოითვლება: 

 

დღგ − ის გაპი =
პოტენციური დღგ (არსებული სტრუქტურა) − ფაქტობრივი  დღგ

პოტენციური დღგ (საორიენტაციო სტრუქტურა)
 , 

 

მორჩილების გაპი =
პოტენციური დღგ (არსებული სტრუქტურა) − ფაქტობრივი  დღგ

პოტენციური დღგ (არსებული სტრუქტურა)
 , 

 

პოლიტიკის  გეპი =
პოტენციური დღგ (საორიენტაციო) − პოტენციური დღგ (არსებული)

პოტენციური დღგ (საორიენტაციო სტრუქტურა)
 . 

 

დამატებული ღირებულების გადასახადის პოტენციური დონის, გაპისა და მისი 

კომპონენტების შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ საბიუჯეტო ოფისის 

კვლევითი პუბლიკაცია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pbo.parliament.ge/media/k2/attachments/VAT_GAP.pdf
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