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6.11.2019

გადაწყვეტილება

მომჩივანი: შპს „ე...ი“ (ს/ნ ...)
შემმოწმებელი: საბაჟო დეპარტამენტი

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთან არსებულმა დავების განხილვის საბჭომ,
დ. გაბლიშვილის (სხდომის თავმჯდომარე), მ. ადეიშვილის, მ. ბარათაშვილის, მ.
ბოლოთაშვილის, დ. გახარიას, შ. გვენეტაძის, გ. თინიკაშვილის, შ. კომლაძის, დ. რუხაძის, გ.
ფერაძის შემადგენლობით, 6.11.2019 წელს განიხილა და მიიღო გადაწყვეტილება შპს „ე...ს“
4.07.2019 წელს რეგისტრირებულ საჩივარზე.
დავის საგანი:
1. საბაჟო საწყობის ან თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი სანებართვო პირობის დარღვევა
2. სასაქონლო
ოპერაციის
განხორციელებამდე
შემოსავლების
სამსახურთან
შეუთანხმებელი ქმედების განხორციელება ან სასაქონლო ოპერაციის პირობების
დარღვევა, რამაც გამოიწვია საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საქონლის ან/და
სატრანსპორტო საშუალების უკანონო განკარგვა, დაკარგვა ან განადგურება
გასაჩივრებული გადაწყვეტილება:
1. საბაჟო დეპარტამენტის 14.05.2019 წლის №EL091356 სამართალდარღვევის ოქმი;
2. საბაჟო დეპარტამენტის 14.05.2019 წლის №EL091359 სამართალდარღვევის ოქმი;
3. საბაჟო დეპარტამენტის 14.05.2019 წლის №EL11113/33 საგადასახადო მოთხოვნა;
4. შემოსავლების სამსახურის 3.07.2019 წლის №22232 ბრძანება.
დარიცხული თანხა: 2744 ლარი;
დღგ - 66 ლარი;
აქციზი - 299 ლარი;
იმპორტის გადასახადი - 7 ლარი;
ჯარიმა - 372 ლარი;
ჯარიმა - 2000 ლარი.

ფაქტების აღწერა
2019 წლის 1 მაისს №EGSU9168305 კონტეინერში განთავსებული საქონელი (სიგარეტი)
შპს „ე...ის“ საბაჟო საწყობიდან გადაადგილდებოდა №11113/A3364 (25/04/2019) რეექსპორტის
სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციით. საქონელი დასკანერდა საბაჟო გამშვებ პუნქტის „ფოთისა
და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის“ მიერ, დასკანერების
შედეგად მიღებული სურათის საფუძველზე განხორციელდა აღნიშნულ კონტეინერში
განთავსებული საქონლის დათვალიერება.
დათვალიერების აქტით (ნ/გ 04/05/2019) ირკვევა, რომ ერთ-ერთ ყუთში იყო საქონლის
დანაკლისი, კერძოდ DOUBLE HAPPINESS HARD PACK 20S 8 ბლოკი (80 კოლოფი, 1600
ღერი) სიგარეტი.
იმის გათვალისწინებით, რომ საქონელი ზემოხსენებულ კონტეინერში ჩატვირთვა შპს
„ე...ს“ საბაჟო საწყობში, რომელიც პასუხისმგებელი იყო გადატვირთული საქონლის
რაოდენობაზე, იკვეთება, რომ დანაკლისი დაფიქსირდა სწორედ საწყობში, ვინაიდან
კონტეინერი საბაჟო გამშვებ პუნქტში მივიდა იმ ლუქით, რომლითაც დატოვა შპს „ე...ს“
საბაჟო საწყობი.
გამოვლენილ სამართალდარღვევათა ფაქტზე, 2019 წლის 14 მაისს შედგენილია
№EL091356 და №EL091359 საგადასახადო სამართალდარღვევის ოქმები, რომელთა
საფუძველზეც, მომჩივანს დაეკისრა პასუხისმგებლობა საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის 290-ე მუხლის პირველი და 289-ე მუხლის მე-19 ნაწილებით გათვალისწინებული
სამართალდარღვევებისათვის და სანქციის სახით შეეფარდა ჯარიმები 2000 ლარის და 372
ლარის ოდენობით. ამასთან, იმავე დღეს გამოიცა №EL11113/33 საგადასახადო მოთხოვნა.
აღნიშნული აქტები 12.06.2019 წელს გასაჩივრდა შეოსავლების სამსახურში, რომლის
3.07.2019 წლის №22232 ბრძანებით საჩივარი არ დაკმაყოფილდა.

შემოსავლების სამსახურის არგუმენტაცია
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-2 მუხლით დადგენილია, რომ საქართველოს
საგადასახადო კანონმდებლობა შედგება საქართველოს კონსტიტუციის, საერთაშორისო
ხელშეკრულებებისა და შეთანხმებების, ამ კოდექსის და მათ შესაბამისად მიღებული
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებისაგან. საქართველოს მთავრობა, საქართველოს
ფინანსთა მინისტრი საგადასახადო კოდექსის აღსრულების მიზნით კი იღებს/გამოსცემს
კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 207-ე მუხლის მიხედვით საბაჟო
ზედამხედველობა არის შემოსავლების სამსახურის მიერ გასატარებელ ღონისძიებათა
ერთობლიობა, რომლის მიზანია საქონლის მიმართ სავაჭრო პოლიტიკის ღონისძიებების
დაცვა. დეკლარირებული მონაცემების სისწორის დადგენის მიზნით საბაჟო კონტროლი
ხორციელდება საბაჟო კონტროლის ზონაში, რომელიც საქართველოს საბაჟო ტერიტორიის
ნაწილია.
სსკ-ის 215-ე მუხლით დადგენილია საქონლის შემოტანის, გატანის და გაფორმების
წესები, რომლის მიხედვით საქონელი საბაჟო ზედამხედველობას ექვემდებარება
საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანიდან გაფორმების დასრულებამდე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებით
დამტკიცებული „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და
გაფორმების შესახებ“ ინსტრუქციის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, საბაჟო
ზედამხედველობის ქვეშ მოქცეული საქონლის მიმართ შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ
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საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებული მოქმედებები და ოპერაციები, თუ
კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №471 დადგენილებით
დამტკიცებული „საბაჟო საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის
ნებართვის გაცემის წესების შესახებ“ ინსტრუქციის მე-2 მუხლის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტების
მიხედვით
ნებართვის
მფლობელი
არის
პირი,
რომელსაც
ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე მინიჭებული აქვს უფლება,
განახორციელოს ნებართვით განსაზღვრული საქმიანობა; სანებართვო პირობები არის
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს
საგადასახადო კოდექსითა და ამ ინსტრუქციით დადგენილი მოთხოვნები, რომელთაც უნდა
აკმაყოფილებდეს ნებართვის მაძიებელი ნებართვის მისაღებად ან/და ნებართვით
განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელებისას.
ამავე ინსტრუქციის მე-8 მუხლის მიხედვით საბაჟო საწყობის საქმიანობის ნებართვის
მფლობელი ნებართვის მოქმედების მთელი ვადის განმავლობაში ამავე ინსტრუქციით
დადგენილი მთელი რიგი პირობების გარდა ვალდებულია:
გ) ხელი არ შეუშალოს საბაჟო კონტროლის განხორციელებას;
ვ) საქონლის დაკარგვის ან დანაკლისის (რომელიც აღემატება საქონლის ბუნებრივი
ცვეთით, ტრანსპორტირებით ან შენახვის ნორმალურ პირობებში დანაკარგებით დაშვებულ
ნორმებს) აღმოჩენის შემთხვევაში, დანაკლისის შესახებ საგადასახადო ორგანოს
უფლებამოსილი პირის მიერ დადასტურებული აქტის შესაბამისად, გადაიხადოს იმპორტის
გადასახდელები იმ ოდენობით, რა ოდენობითაც გადაიხდებოდა იმპორტის გადასახდელები
ამ საქონლის იმპორტის სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევისას;
პ)
გამორიცხოს
საბაჟო
საწყობში
შენახული,
საბაჟო
ზედამხედველობას
დაქვემდებარებული საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების უკანონო განკარგვა,
დაკარგვა ან განადგურება;
ჟ)
უზრუნველყოს
საქართველოს
საგადასახადო
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული უფლება- მოვალეობების ჯეროვნად შესრულება.
ამავე ინსტრუქციის მე-16 მუხლით კი დადგენილია, რომ საბაჟო საწყობის საქმიანობის
ან თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის მფლობელის მიერ
„ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს
საგადასახადო კოდექსითა და ამ ინსტრუქციით განსაზღვრული ვალდებულებების
შეუსრულებლობა ან მათი არაჯეროვნად შესრულება წარმოადგენს სანებართვო პირობების
დარღვევას და გამოიწვევს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ
პასუხისმგებლობას.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 269-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად,
საგადასახადო სამართალდარღვევად ითვლება პირის მართლსაწინააღმდეგო ქმედება
(მოქმედება ან უმოქმედობა), რომლისთვისაც ამ კოდექსით გათვალისწინებულია
პასუხისმგებლობა.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 289-ე მუხლის მე-19 ნაწილით დადგენილია,
რომ
სასაქონლო
ოპერაციის
განხორციელებამდე
შემოსავლების
სამსახურთან
შეუთანხმებელი ქმედების განხორციელება ან სასაქონლო ოპერაციის პირობების დარღვევა,
რამაც გამოიწვია საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საქონლის ან/და სატრანსპორტო
საშუალების უკანონო განკარგვა, დაკარგვა ან განადგურება, იწვევს ვალდებული პირის
დაჯარიმებას
იდენტურ/მსგავს
საქონელზე
ან/და
სატრანსპორტო
საშუალებაზე
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გადასახდელი იმპორტის გადასახდელების თანხის 100 პროცენტის ოდენობით.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 290-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით
საბაჟო საწყობის ან თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი სანებართვო პირობების დარღვევა იწვევს ნებართვის მფლობელის დაჯარიმებას
2000 ლარის ოდენობით.
სსკ-ის 269-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად კი ამ კოდექსით გათვალისწინებული
სამართალდარღვევის ჩადენისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება საწარმოს/ორგანიზაციას
და ფიზიკურ პირს. ამასთან, საგადასახადო სამართალდარღვევისათვის პირის მიმართ
საგადასახადო სანქციის გამოყენება არ ათავისუფლებს მას კუთვნილი გადასახადების
გადახდის ვალდებულებისაგან.
სსკ-ის 222-ე მუხლის მე-3 ნაწილით დადგენილია, რომ საგადასახადო ვალდებულების
განსაზღვრისათვის გამოიყენება ექსპორტის ან იმპორტის გადასახდელების განაკვეთები,
რომლებიც მოქმედებს ვალდებულების წარმოშობის დღეს. ხოლო მე-4 ნაწილის მიხედვით
სასაქონლო ოპერაციის განხორციელებამდე საგადასახადო ორგანოსთან შეუთანხმებელი
ქმედების განხორციელება ან სასაქონლო ოპერაციის პირობების დარღვევა, რომელმაც
გამოიწვია საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საქონლის ან/და სატრანსპორტო
საშუალების უკანონო განკარგვა, დაკარგვა ან განადგურება, წარმოშობს დეკლარანტის
საგადასახადოვალდებულებას,
რომელიც
განისაზღვრება
იმპორტის/ექსპორტის
გადასახდელების ოდენობით.
დადგენილია შემდეგი ფაქტობრივი გარემოება: 2019 წლის 01 მაისს მომჩივნის საბაჟო
საწყობიდან
რეექსპორტის
სასაქონლო
საბაჟო
დეკლარაციით
№11113/A3364
გადაადგილდებოდა კონტეინერში განთავსებული საქონელი (სიგარეტი), საბაჟო გამშვებ
პუნქტის „ფოთისა და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის“
მიერ, კონტეინერის დასკანერების შედეგად მიღებული სურათის საფუძველზე
განხორციელდა მასში განთავსებული საქონლის დათვალიერება. დათვალიერების
საფუძველზე გაირკვა, რომ ერთ-ერთ ყუთში იყო საქონლის დანაკლისი, კერძოდ DOUBLE
HAPPINESS HARD PACK 20S 8 ბლოკი (80 კოლოფი, 1600 ღერი) სიგარეტი.
კონტეინერი საბაჟო გამშვებ პუნქტში მივიდა იმ ლუქით, რომლითაც დატოვა საბაჟო
საწყობი და ვინაიდან საქონლის კონტეინერში ჩატვირთვა მოხდა მომჩივნის საბაჟო
საწყობში, რომელიც პასუხისმგებელი იყო გადატვირთული საქონლის რაოდენობაზე,
იკვეთება, რომ დანაკლისი დაფიქსირდა სწორედ საწყობში.
მომჩივნის მიერ საბაჟო საწყობის სანებართვო პირობების დარღვევის, ასევე საბაჟო
ზედამხედველობას დაქვემდებარებული საქონლის განკარგვის სამართალდარღვევის
ფაქტებზე დაეკისრა პასუხისმგებლობა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 290-ე
მუხლის პირველი ნაწილით და ამავე კოდექსის 289-ე მუხლის მე-19 ნაწილით
გათვალისწინებული
სამართალდარღვევებისათვის.
ამასთანავე,
გამოცემულ
იქნა
საგადასახადო მოთხოვნაც.
შემოსავლების სამსახურს დადასტურებულად მიაჩნია, რომ მომჩივნის მიერ
დარღვეულია საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №471 დადგენილებით
დამტკიცებული „საბაჟო საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის
ნებართვის გაცემის წესების შესახებ“ ინსტრუქციით გათვალისწინებული სანებართვო
პირობები. კომპანია ვალდებულია გამორიცხოს საბაჟო საწყობში შენახული, საბაჟო
ზედამხედველობას დაქვემდებარებული საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების
უკანონო განკარგვა, დაკარგვა ან განადგურება, რაც ვერ/არ შეასრულა.
-4-

მითითებული ინსტრუქციის მე-16 მუხლით კი დადგენილია, რომ თავისუფალი
ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის ნებართვის მფლობელის მიერ „ლიცენზიებისა და
ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონით, საქართველოს საგადასახადო კოდექსითა და
ამ ინსტრუქციით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობა ან მათი
არაჯეროვნად შესრულება წარმოადგენს სანებართვო პირობების დარღვევას და გამოიწვევს
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პასუხისმგებლობას. ამდენად, სადავო
საგადასახადო მოთხოვნით დარიცხული თანხის დარიცხვაც მართლზომიერია.
შემოსავლების სამსახური განმარტავს, რომ გადასახადის გადამხდელს სამეწარმეო
საქმიანობაში აკისრია გულისხმიერების ვალდებულება და ეს ვალდებულება უნდა
შეასრულოს ჯეროვნად და სრულად.
საჩივარში აღნიშნული არგუმენტები და მომჩივნის განმარტებები არ შეესაბამება საქმის
ირგვლივ არსებულ და დოკუმენტალურად დადასტურებულ ფაქტობრივ გარემოებებს.
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საჩივრის მოტივების და მითითებული
გარემოებების, წარმოდგენილი დოკუმენტების და მოთხოვნების გათვალისწინებით,
ზემოაღნიშნული სამართლებრივი ნორმების ანალიზის შედეგად, შემოსავლების სამსახურს
მიაჩნია, რომ გადასასახადის გადამხდელის მიმართ გამოცემული სადავო აქტები სრულ
შესაბამისობაშია
მოქმედ
კანონმდებლობასთან,
სადავო
თანხის
დაკისრება
განხორციელებულია საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის სრული დაცვით და
მათი გაუქმების სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს. ამდენად, საჩივარი უსაფუძვლოა
და მომჩივანს უარი უნდა ეთქვას მის დაკმაყოფილებაზე.

მომჩივნის არგუმენტაცია
კომპანიის საწყობში მართლაც გადაიტვირთა ზემოაღნიშნული კონტეინერი, რომელშიც
განთავსებული იყო სიგარეტი. საქონლის გადატვირთვა (ვალდებულება ქონდა მხოლოდ
ყუთების გადათვლისა და გადატვირთვის) და დათვლა განხორციელდა მისი ტალმანების
მიერ, ტვირთლმფლობელის წარმომადგენლის თანდასწრებით. გადატვირთვის შემდეგ შედგა
შესაბამისი გადატვირთვის აქტი, რომელსაც ხელი მოაწერა ორივე მხარემ. აღსანიშნია, რომ
ტვირთის გადატვირთვისას ყუთების ადგილების რაოდენობა შეადგენდა 1100 ადგილს,
რაოდენობა გადათვლისა და გადატვირთვის შემდეგ არ შეცვლილა და ზუსტ შესაბამისობაში
იყო წარდგენილ დოკუმენტაციასთან, რაც სრულად გადაიტვირთა სხვა კონტეინერში,
რომელსაც დაედო შესაბამისი დამღა ისევ ტვირთმფლობელის წარმომადგენლის
თანდასწრებით.
ზემოხსენებულიდან გამომიდნარე ვინაიდან ყუთების რაოდენობა ანუ ადგილები იყო
ზუსტი და იგი ემთხვეოდა დოკუმენტებში ასახულ ინფორმაციას, შესაბამისად საწყობი ვერ
მოახდენდა ყუთების გახსნას და შიგთავსის დათვალიერებას. ამავე ლოგიკით მაშინ მათ მიერ
უნდა გახსნილიყო ყუთებში განთავსებული თითოეული ბლოკი და ყველა კოლოფიც.
აღნიშნულიდან გამომდინარე, საწყობის ბრალეულობა აღმოჩენილ დანაკლისთან
დაკავშირებით არ იკვეთება და არც შეიძლება გამოიკვეთოს რასაც ადასტურებს და ამყარებს
ტვირთმფლობელის წერილი. ამასთან საბაჟო დეპარტამენტი სამართალდარღვევის აქტებში
არსად არ მიუთითებს მყარ და შეუვალ მტკიცებულებაზე, რომ დანამდვილებით სიგარეტის
ყუთები (რომელსაც ვიზუალური დათვალიერებით მაინც უნდა ეტყობოდეს გახსნის კვალი)
გახსნილი იქნა საწყობში და ამოღებულია გარკვეული რაოდენობის საქონელი რამაც გამოიწვა
დანაკლისი. იგი მხოლოდ მშრალ ვარაუდს ემყარება და აღნიშნავს იმიტომ რომ საქონელი
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შევიდა კომპანიის საწყობში და იქ გადაიტვირთა სავარაუდოდ დანაკლისის ბრალეული
ქმედება ჩადენილია საწყობში, რისთვისაც უნდა დაჯარიმდეს.

დავების განხილვის საბჭო
მხარეთა არგუმენტაციისა და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის განხილვის შემდეგ
საბჭომ მიიჩნია, რომ საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:
საგადასახადო კოდექსის 222-ე მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, სასაქონლო ოპერაციის
განხორციელებამდე საგადასახადო ორგანოსთან შეუთანხმებელი ქმედების განხორციელება
ან სასაქონლო ოპერაციის პირობების დარღვევა, რომელმაც გამოიწვია საბაჟო
ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების უკანონო
განკარგვა, დაკარგვა ან განადგურება, წარმოშობს დეკლარანტის საგადასახადო
ვალდებულებას, რომელიც განისაზღვრება იმპორტის/ექსპორტის გადასახდელების
ოდენობით.
ამავე კოდექსის 289-ე მუხლის მე-19 ნაწილის მიხედვით, სასაქონლო ოპერაციის
განხორციელებამდე შემოსავლების სამსახურთან შეუთანხმებელი ქმედების განხორციელება
ან სასაქონლო ოპერაციის პირობების დარღვევა, რამაც გამოიწვია საბაჟო ზედამხედველობის
ქვეშ მყოფი საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების უკანონო განკარგვა, დაკარგვა ან
განადგურება, იწვევს ვალდებული პირის დაჯარიმებას იდენტურ/მსგავს საქონელზე ან/და
სატრანსპორტო საშუალებაზე გადასახდელი იმპორტის გადასახდელების თანხის 100
პროცენტის ოდენობით.
ამავე კოდექსის 290-ე მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საბაჟო საწყობის ან
თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სანებართვო
პირობის დარღვევა იწვევს ნებართვის მფლობელის დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით.
საგადასახადო კოდექსის 215-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით, საქონელი საბაჟო
ზედამხედველობას ექვემდებარება საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანიდან
გაფორმების დასრულებამდე, ხოლო მიზნობრივი დანიშნულებით გაფორმებისას – საბაჟო
ტერიტორიაზე შემოტანიდან მიზნობრივი დანიშნულების დასრულებამდე
საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 14 სექტემბრის №471 დადგენილებით
დამტკიცებული საბაჟო საწყობისა და თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტის საქმიანობის
ნებართვების გაცემის წესების შესახებ ინსტრუქციის მე-8 მუხლის „ნ“ ქვეპუნქტის თანახმად,
საბაჟო საწყობის საქმიანობის ნებართვის მფლობელი ვალდებულია საგადასახადო
კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში განახორციელოს საქონლის ან/და
სატრანსპორტო საშუალების ნიშანდება იდენტიფიკაციის საშუალებებით, დადგენილი წესის
შესაბამისად.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებით
დამტკიცებული საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და
გაფორმების შესახებ ინსტრუქციის მე-5 მუხლის პირველი და მე-5 პუნქტის თანახმად,
1. საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ მოქცეული საქონლის მიმართ შეიძლება
განხორციელდეს მხოლოდ საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებული მოქმედებები და
ოპერაციები, თუ კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
5. საბაჟო ზედამხედველობის ქვეშ მოქცეული საქონელი უნდა დარჩეს უცვლელ
მდგომარეობაში, გარდა იმ ცვლილებებისა, რომლებიც გამოწვეულია ბუნებრივი ცვეთის,
ტრანსპორტირების ან შენახვის ნორმალური პირობებისათვის დამახასიათებელი ბუნებრივი
დანაკარგებით.
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საბაჟო დეპარტამენტის 22.07.2019 წლის №86059-21-10 წერილის თანახმად, „ფოთისა და
ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის“ მიერ საქონლის
დასკანერების შედეგად შედგენილი დათვალიერების აქტით (ნ/გ 04/05/2019) ირკვევა, რომ
ერთ-ერთ ყუთში იყო 8 ბლოკი (80 კოლოფი, 1600 ღერი) DOUBLE HAPPINESS HARD PACK
20S სიგარეტის დანაკლისი.
შემოსავლების სამსახურის სადავო ბრძანებაში აღნიშნულია, რომ საბაჟო დეპარტამენტი
მიიჩნევს, რომ ვინაიდან საქონელი ზემოხსენებულ კონტეინერში ჩაიტვირთა შპს „ე...ს“
საბაჟო საწყობში, რომელიც პასუხისმგებელი იყო გადატვირთული საქონლის რაოდენობაზე,
იკვეთება, რომ დანაკლისი დაფიქსირდა სწორედ საწყობში, ვინაიდან კონტეინერი საბაჟო
გამშვებ პუნქტში მივიდა იმ ლუქით, რომლითაც დატოვა შპს „ე...ს“ საბაჟო საწყობი.
საჩივრის თანახმად, ვინაიდან ყუთების რაოდენობა ანუ ადგილები იყო ზუსტი და იგი
ემთხვეოდა დოკუმენტებში ასახულ ინფორმაციას, შესაბამისად საწყობი ვერ მოახდენდა
ყუთების გახსნას და შიგთავსის დათვალიერებას. ამასთან, საბაჟო დეპარტამენტი
სამართალდარღვევის აქტებში არსად არ მიუთითებს მყარ და შეუვალ მტკიცებულებაზე, იგი
მხოლოდ მშრალ ვარაუდს ემყარება და აღნიშნავს იმიტომ რომ საქონელი შევიდა კომპანიის
საწყობში და იქ გადაიტვირთა სავარაუდოდ დანაკლისის ბრალეული ქმედება ჩადენილია
საწყობში.
საჩივარს ახლავს 4.05.2019 წლის სსიპ შემოსავლების სამსახურის საბაჟო
დეპარტამენტის საბაჟო გამშვები პუნქტის „ფოთის და ყულევის პორტები და ფოთის
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის“ აქტი, რომლის მიხედვით მიმდინარე წლის 4 მაისს
საბაჟო გამშვებ პუნქტში „ფოთის და ყულევის პორტები და ფოთის თავისუფალი
ინდუსტრიული ზონა“, საავტომობილო რენტგენო-სკანერზე ა/წ 1 მაისს კონტეინერის
(EGSU9168305 ლუქის ნომ: 3223504, EMCMMG9287) დასკანერების შედეგად მიღებული
სურათის საფუძველზე განხორციელდა რეექსპორტის სასაქონლო ოპერაციაში (C-3370/1111325.04.2019) დეკლარირებული საქონლის ფილტრიანი სიგარეტი (DOUBLE HAPPINESS)
დათვალიერება, რომელიც განთავსებული იყო ზემოთ აღნიშნულ კონტეინერში.
დათვალიერების შედეგად დადგინდა, რომ სკანერის სურათში მონიშნულ ადგილზე, ერთერთ ყუთში (DOUBLE HAPPINESS HARD PACK 20S) სიგარეტის ბლოკების რაოდენობა
ნაცვლად 50-სა შეადგენდა 42-ს, შესაბამისად 8 ბლოკი (1600 ღერი) სიგარეტი ამოღებული იყო
ყუთიდან. დათვალიერების შემდეგ კონტეინერი დაილუქა საბაჟო ლუქით G3352049.
დათვალიერება განხორციელდა მებაჟე-ოფიცრის მიერ, საქონელზე უფლებამოსილი
წარმომადგენლის შპს „V...P“-ის (ს/ნ ...) თანამშრომის თანდასწრებით.
ასევე წარმოდგენილია შპს „V...P“-ის დირექტორის 16.05.2019 წლის წერილი შპს „ე...ის“
მიმართ, რომლის თანახმად კომპანიას არ გააჩნია პრეტენზია შპს „ე...ს“ საბაჟო საწყობის
მიმართ, ვინაიდან ყველა ყუთი იყო ქარხნულად დალუქული და ადგილების რაოდენობა იყო
ზუსტი ანუ 1100 ადგილი. აღნიშნულ ყუთებში ბლოკების რაოდენობას ტერმინალის
სატალმანო სამსახური ვერ გადაამოწმებდა, ვინაიდან ფირმის მკაცრი მოთხოვნაა ყუთები
გაუხსნელ მდგომარეობაში ჩავიდეს ტვირთის მიმღებთან. გარდა ამისა, იდენტური საქონლის
გადატვირთვის დროს შეხვედრია ქარხნულად დალუქულ ყუთებში დანაკლისი. აქედან
გამომდინარე, შპს „V...P“ შემდეგშიც განაგრძობს საბაჟო საწყობთან თანამშრომლობას
მიღებული ტვირთის გადამუშავების მიზნით.
ამდენად, იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ კონტეინერი საბაჟო გამშვებ პუნქტში
მივიდა იმ ლუქით, რომლითაც დატოვა შპს „ე...ს“ საბაჟო საწყობი, კომპანიის მხრიდან
ადგილი ჰქონდა შემოსავლების სამსახურთან შეუთანხმებელი ქმედების განხორციელებას და
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სანებართვო პირობის დარღვევას, რაზეც მართლზომიერად განესაზღვრა საგადასახადო
ვალდებულება, შესაბამისად არ არსებობს შემოსავლების სამსახურის გადაწყვეტილების
გაუქმების და განსხვავებული გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი.
საბჭომ იხელმძღვანელა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 304-ე მუხლის
პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით, 305-ე მუხლის მე-2 ნაწილით და გადაწყვიტა:
1. საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს;
2. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში
(თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6) ამ გადაწყვეტილების
მომჩივნისთვის ჩაბარებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში.

დათო გაბლიშვილი
სხდომის თავმჯდომარე
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