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6/9/2013 

საქმის დასახელება: 

„ი/მ „თ.ს–ი“ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს, სსიპ შემოსავლების სამსახურის 

 წინააღმდეგ“ 

 

გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი: 

¹ბს-1774-1742(კ-11)      7 ნოემბერი, 2012 წ. 

  

სასამართლო კოლეგია და შემადგენლობა:  

საქმე განიხილა ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ  

შემდეგი შემადგენლობით:  

  

ნუგზარ სხირტლაძე (თავმჯდომარე, მომხსენებელი),  

  

მოსამართლეები: ლევან მურუსიძე, ნინო ქადაგიძე 

სხდომის მდივანი – ნ. გოგატიშვილი 

 

დავის საგანი: 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად 

ცნობა. 

 

 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები: 

01.01.05წ.  მდგომარეობით სასოფლო-სამეურნეო მიწის გადასახადში ი/მ “თ. ს-

ს”  ერიცხებოდა გადასახადის ძირითადი თანხა _ 5432,60 ლარი და საურავი _ 

8304,88 ლარი. გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათის 

თანახმად, 22.12.2004 წ. საგადასახადო კოდექსის 281.21 მუხლის 

ამოქმედებამდე – 2007 წლის 14 აგვისტომდე, მოსარჩელეს სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის გადასახადში სულ გადახდილი აქვს 11002,6 

ლარი, აღნიშნული თანხით დაიფარა 2005 წლის 1 იანვრისათვის არსებული 

დავალიანება სრულად და 2006 წლის დავალიანების ძირითადი თანხის 

ნაწილი.  

2007 წლის 14 აგვისტოს  ფინანსთა მინისტრის წერილით (ტ.1, 6ს.ფ.48) 

დასტურდება, რომ საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შეტანილი 

ცვლილებებიდან გამომდინარე, თ.ს-ს შეუწყდა ქონების გადასახადის 2005 
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წლის 01 იანვრამდე პერიოდისთვის გაანგარიშებულ დავალიანებათა 

გადახდის ვადებულება, როგორც ძირითადი ისე დარიცხული საურავის 

ნაწილში. ამის შემდგომ კასატორი განაგრძობდა მიწის გადასახადის გადახდას, 

კერძოდ მოსარჩელეს მის მიერ წარდგენილი დეკლარაციის საფუძველზე 2008 

წელს დაერიცხა 5457,44 ლარი, 2009 წელს – 1154,26 ლარი, 2010 წელს – 1154 

ლარი. აღნიშნული თანხებიდან მოსარჩელეს სხვადასხვა დროს გადახდილი 

აქვს 12485 ლარი. 

2009 წელს, რუსთავის რეგიონული ცენტრის 27.08.2009 წ. დასკვნით მოხდა 

2005 წლის 01 იანვრამდე რიცხული დავალიანების აღდგენა, ხოლო რუსთავის 

რეგიონული ცენტრის 08.10.2010 წ. #9498 ბრძანებით ყადაღა დაედო თ.ს-ის 

კუთვნილ ქონებას ბიუჯეტის მიმართ არსებული დავალიანების – 13 038 

ლარის ანაზღაურების უზრუნველყოფის მიზნით.  

მოსარჩელე მიიჩნევს, რომ ყადაღის დადება მოხდა არამართლზომიერად, 

რადგან მას გააჩნდა კანონიერი ნდობა ფინანსთა მინისტრის წერილის მიმართ, 

რომლის თანახმადაც მას შეუწყდა ქონების გადასახადის 2005 წლის 01 

იანვრამდე პერიოდისთვის გაანგარიშებულ დავალიანებათა გადახდის 

ვადებულება, როგორც ძირითადი ისე დარიცხული საურავის ნაწილში, 

აღნიშნული დავალიანების კვლავ არსებობის, ანუ აღდგენის შესახებ 

საგადასახადო დავალება კი, მას არ მიუღია. 

 
პროცედურული ისტორია 

 

“ი/მ თ. ს-მ” თავდაპირველად 08.10.10წ. #9498   ბრძანება გაასაჩივრა 

შემოსავლების სამსახურში. შემოსავლების სამსახურის 03.12.10წ. #2471 

ბრძანებით ადმინისტრაციული საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ. 

 

შემდგომ ბრძანება გასაჩივრდა დავების განხილვის საბჭოში, რომლის 

20.01.11წ. #1741/2/19 გადაწყვეტილებით საჩივარი არ დაკმაყოფილდა.  

 

მოსარჩელემ მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს , თუმცა თბილისის 

საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 31.05.11წ.  

გადაწყვეტილებით ი/მ “თ. ს-ის” სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 

 

საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით გასაჩივრდა ი/მ 

,,თ. ს-ის” მიერ. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ 

საქმეთა პალატის 01.11.11წ. განჩინებით ი/მ ,,თ. ს-ის” სააპელაციო საჩივარი არ 

დაკმაყოფილდა და უცვლელად დარჩა თბილისის საქალაქო სასამართლოს 

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 31.05.11წ. გადაწყვეტილება.  
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მოსარჩელემ მიმართა უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 

კოლეგიას. სარჩელი დაკმაყოფილდა და ბათილად იქნა ცნობილი 

შემოსავლების სამსახურის რუსთავის რეგიონული ცენტრის 08.10.10 წ. #9498 

ბრძანება; შემოსავლების სამსახურის 03.12.10 წ. #2471 ბრძანება თ. ს-ის 

ადმინისტრაციული საჩირის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის ნაწილში; 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის 

საბჭოს 20.01.10 წ. #1741/10  

გადაწყვეტილება; 

მხარეთა პოზიციები 

ა. მოსარჩელის არგუმენტები 

1. კასატორი უთითებს, რომ სადავო აქტით მის ქონებას ყადაღა დაედო 

აღიარებული საგადასახადო მოთხოვნის არსებობის გარეშე,კერძოდ 

22.12.2004 წ. საგადასახადო კოდექსის მე-12 მუხლის 23-ე ნაწილის 

დარღვევით, რადგან მისთვის გაუქმებული დავალიანების კვლავ 

დარიცხვის შესახებ           საგადასახადო მოთხოვნა არ მიუღია.  
 

2. კასატორს გააჩნდა კანონიერი ნდობა ფინანსთა მინისტრის წერილის 

მიმართ, რომლის შესაბამისადაც მასშეუწყდა ქონების გადასახადის 2005 

წლის 01 იანვრამდე პერიოდისთვის გაანგარიშებული დავალიანების 

გადახდის ვალდებულება, როგორც ძირითადი ისე დარიცხული 

საურავის ნაწილში. აღნიშნული წერილის შედეგად წარმოშობილი 

კანონიერი ნდობიდან გამომდინარე კასატორმა აღარ დაფარა 

დარჩენილი დავალიანების ნაწილი. 
 

ბ. მოპასუხის არგუმენტები 

1. მართალია მეწარმეს , ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 14 აგვისტოს 

წერილის საფუძველზე აღარ ერიცხებოდა დავალიანება, თუმცა 

მოგვიანებით აღნიშნული თანხები აღდგა, გადაანგარიშდა და ხელახლა 

დაერიცხა გადამხდელს შემოსავლების სამსახურის დასკვნის 

საფუძველზე. 

 

2. მოპასუხე მხარე თვლის , რომ ყადაღის დადება მოხდა კანონთან 

შესაბამისად , რადგან დავალიანების დარიცხვა მოხდა მოსარჩელეს 

მიერ წარდგენილი დეკლარაციის საფუძველზე, რითაც სრულდება 

22.12.2004 წ. საგადასახადო კოდექსის მე-12 მუხლის 23-ე ნაწილი. 

გადაწყვეტილების  დასაბუთება: 

1. უზენაესი სასამართლო აღნიშნულ გადაწყვეტილებაში მსჯელობს  
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 სადავო აქტის გამოცემის კანონისმიერი წინაპირობების არსებობაზე. იგი 

თავის გადაწყვეტილებაში ეტაპობივრად მიყვება ქონებაზე ყადაღის დადების 

პროცედურის აღწერას და ადგენს რომ საგადასახადო კოდექსის 87-ე მუხლის 

პირველი ნაწილის თანახმად, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების 

არსებობის შემთხვევაში საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია, 

საგადასახადო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, 

სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე ყადაღა დაადოს გადასახადის 

გადამხდელის საკუთრებაში არსებულ ნებისმიერ ქონებას. ამ უკანასკნელის 

ლეგალურ დეფინიციას 22.12.2004 წ. საგადასახადო კოდექსის მე-12 მუხლის 

23-ე ნაწილი შეიცავს. აღნიშნული ნორმის თანახმად, აღიარებული 

საგადასახადო მოთხოვნა შესაძლოა წარმოიშვას სამ შემთხვევაში: 

 ა)ვალდებული პირის მიერ წარდგენილი დეკლარაციის 

საფუძველზე, რა დროსაც საჭირო აღარ არის საგადასახადო მოთხოვნის 

წარდგენა;  

ბ)საგადასახადო მოთხოვნის საფუძველზე, რომელსაც გადასახადის 

გადამხდელი ეთანხმება ან რომლის გასაჩივრების ვადაც გასულია 

 გ) სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე. 

 

საკასაციო სასამართლო მიიჩნევს, რომ თ. ს-ისთვის საგადასახადო 

დავალიანების ჩამოწერა გულისხმობს მის სრულ გაუქმებას (ძირითადი თანხა 

და საურავი) და არა გადახდის ვალდებულების შეჩერებას ან გადავადებას, 

შესაბამისად, 27.08.2009 წ. დასკვნით 2005 წლის 01 იანვრამდე რიცხული 

დავალიანების აღდგენა, რეალურად მის ხელახალ დარიცხვას ნიშნავს. აქედან 

გამომდინარე, იცვლება დარიცხვის საფუძველიც: თუ 2005 წლის 01 იანვრამდე 

დავალიანება წარმოიშვა თ.ს-ის მიერ წარდგენილი დეკლარაციის 

საფუძველზე, 2009 წელს გადასახადის გადამხდელზე საგადასახადო 

დავალიანების წარმოშობა განაპირობა შემოსავლების სამსახურის დასკვნამ. 

ამდენად, აღნიშნული დავალიანების უზრუნველსაყოფად ყადაღის 

გამოყენებისათვის აუცილებელი იყო ი.მ ,,თ. ს-ისთვის” საგადასახადო 

მოთხოვნის წარდგენა, რაც შემოსავლების სამსახურის მხრიდან არ 

განხორციელებულა.  

2. საკასაციო სასამართლო ყურადღებას ამახვილებს აგრეთვე იმ 

გარემოებაზე, რომ  

ი.მ ,,თ. ს-ს" ფინანსთა მინისტრის სახელით გაეგზავნა წერილი, რომლის 

თანახმადაც, მას შეუწყდა ქონების გადასახადის 2005 წლის 01 იანვრამდე 

პერიოდისთვის გაანგარიშებული დავალიანების გადახდის ვალდებულება. 

განსახილველი წერილით დაინტერესებულ მხარეს თ.ს-ს მიეწოდა ინფორმაცია 

საგადასახადო დავალიანების ანაზღაურების ვალდებულების შეწყვეტის 

შესახებ. აღნიშნული წერილის სამართლებრივ შედეგებთან დაკავშირებით 
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მხარეს გაუჩნდა კანონიერი ნდობა. სასამართლო ხაზს უსვავს კანონიერი 

ნდობის ინსტიტუტის მნიშვნელობას და აღნიშნავს , რომ იგი იცავს პირს 

ადმინისტრაციული ორგანოს სამართლებრივი შეცდომისგან და დამდგარი 

სამართლებრივი შედეგის სტაბილურობის გარანტს წარმოადგენს.  

სასამართლო გადაწყვეტილება:  

თ.ს-ის საკასაციო საჩივარი დაკმაყოფილდა. ბათილად იქნა ცნობილი 

შემოსავლების სამსახურის რუსთავის რეგიონული ცენტრის 08.10.10 წ. #9498 

ბრძანება და შემოსავლების სამსახურის 03.12.10 წ. #2471 ბრძანება თ. ს-ის 

ადმინისტრაციული საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის ნაწილში, ასევე 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებული დავების განხილვის 

საბჭოს 20.01.10 წ. #1741/10  

გადაწყვეტილება; 

 


