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ანგარიშსწორების წესი

► ნაღდი ფორმით ანგარიშსწორების წესი და მისი დარღვევა

 სიახლე

 საქართველოს ტერიტორიაზე ნაღდი ფორმით ანგარიშსწორება ხდება
თანხის დამრგვალების პრინციპის საფუძველზე.

 თანხის დამრგვალების პრინციპი გულისხმობს თანხის მეტობით ან
ნაკლებობით, უახლოეს 5-ის ჯერად რიცხვამდე დამრგვალებას.

 მეწარმე სუბიექტის მიერ მომხმარებელთან ანგარიშსწორების ერთი
თეთრის სიზუსტით განუხორციელებლობა აღარ მოექცევა
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა სიაში.

 ძალაში შესვლა

2018 წლის 21 ივლისის ცვლილება ძალაში შევა 2019 წლის 1 იანვრიდან

„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34-ე მუხლის ცვლილება

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 153 პირველი პრიმას მე-3 მუხლის ცვლილება
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საქართველოს ეროვნული ბანკი

► ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომხმარებელთა უფლებების 
დაცვა 

 ცვლილება

 ფინანსური ორგანიზაცია ვალდებულია მომხმარებლისთვის სასესხო და
სადეპოზიტო პროდუქტის პირადი შეთავაზებისას მას მიაწოდოს
ინფორმაცია შეთავაზებული პროდუქტის ეფექტური საპროცენტო
განაკვეთის შესახებ.

 აღნიშნული მოთხოვნა ვრცელდება, მათ შორის, ისეთი დისტანციური
კომუნიკაციის საშუალებების გამოყენებით პროდუქტის შეთავაზებაზე,
როგორიცაა ინტერნეტ-ბანკი, ბანკომატები, მოკლე ტექსტური
შეტყობინებები და ა.შ.

 ძალაში შესვლა

2018 წლის 11 აპრილის N62/04 ბრძანება ძალაშია 2018 წლის 14 მაისიდან

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 11 აპრილის ბრძანება N62/04
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საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი

► იპოთეკის რეგისტრაცია

 ცვლილება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში

იპოთეკის ხელშეკრულების სანოტარო წესით დამოწმების ვალდებულება
გავრცელდა კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტების მოთხოვნების
უზრუნველსაყოფად დადებულ იპოთეკის ხელშეკრულებებზე.

 ძალაში შესვლა

ცვლილება ძალაშია 2018 წლის 12 იანვრიდან



Page 5

საქართველოს ეროვნული ბანკი

► მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის რეგისტრაცია

 ცვლილება

 განისაზღვრა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის საქართველოს ეროვნულ
ბანკში რეგისტრაციის წესი და პირობები.

 იურიდიულ პირს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის სტატუსით საქმიანობის
უფლება აქვს მხოლოდ ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციის შემდეგ.

 ძალაში შესვლა

ძალაშია 2018 წლის 6 აპრილიდან

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 5 აპრილის ბრძანება N58/04
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საქართველოს ეროვნული ბანკი

► სესხის გამცემი სუბიექტის („სგს“) რეგისტრაცია და საქმიანობა

 ცვლილება

 განისაზღვრა სგს-ს საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციის, რეგისტრაციის
გაუქმების და საქმიანობის რეგულირების საკითხები.

 სგს განიმარტა როგორც პირი, რომლის მიმართ ერთდროულად 20-ზე მეტ ფიზიკურ
პირს (მათ შორის, ინდივიდუალურ მეწარმეს) აქვს სასესხო/საკრედიტო
ვალდებულება.

 რეგისტრაციაზე ვალდებულმა პირებმა 2019 წლის პირველი იანვრიდან 2019 წლის
31 მარტამდე საქართველოს ეროვნულ ბანკში უნდა წარადგინონ სარეგისტრაციო
დოკუმენტები/ინფორმაცია. პირებს, რომლებიც სარეგისტრაციო
დოკუმენტებს/ინფორმაციას წარადგნენ საქართველოს ეროვნულ ბანკში, შეუძლიათ
განახორციელონ სესხის გაცემა/დაფარვა/ამოღებასთან დაკავშირებული ოპერაციები,
საქართველოს ეროვნული ბანკის შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის ამოქმედებამდე.

 ძალაში შესვლა

ძალაში შედის 2019 წლის 1 იანვრიდან
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება N217/04
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საქართველოს ეროვნული ბანკი

► სგს-ს მიმართ მოქმედი სანქციები

 ცვლილება

 განისაზღვრა სგს-ს მიმართ მოქმედი ფულადი ჯარიმის ოდენობები, მათი
დაკისრებისა და აღსრულების წესი.

 დარღვევები და სანქციები:

► სგს-ს მიერ სარეგისტრაციო პირობების დარღვევა - 2,000 ლარი დარღვევის
თითოეულ ფაქტზე.

► ფინანსური ანგარიშგების დადგენილი ფორმითა ან/და დადგენილ ვადებში
საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის წარუდგენლობა - 1,000 ლარი დარღვევის
თითოეულ ფაქტზე.

► სგს-თან და მის საქმიანობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დოკუმენტაციისა
ან/და ინფორმაციის დადგენილ ვადებში საქართველოს ეროვნულ ბანკში
წარუდგენლობა ან/და არაზუსტი ინფორმაციის წარდგენა ან/და წერილობითი
მითითების შეუსრულებლობა - 1,000 ლარი დარღვევის თითოეულ ფაქტზე.
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საქართველოს ეროვნული ბანკი

► სგს-ს მიმართ მოქმედი სანქციები
(გაგრძელება)

 ცვლილება

 განისაზღვრა სგს-ს მიმართ ფულადი ჯარიმის ოდენობები, მათი დაკისრებისა და
აღსრულების საკითხები.

 დარღვევები და სანქციები:

► ბუღალტრული აღრიცხვის წესების დარღვევა - 1,000 ლარი დარღვევის
თითოეულ ფაქტზე.

► მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევა, ეროვნული ბანკის ინსტრუქციებით,
დებულებებით, წესებით, დადგენილებებით, მოთხოვნებითა ან/და წერილობითი
მითითებებით აკრძალული ოპერაციების წარმოება - 1,000 ლარი დარღვევის
თითოეულ ფაქტზე.

 ძალაში შესვლა

ძალაშია 2019 წლის 1 იანვრიდან
საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 27 სექტემბრის ბრძანება N218/04
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ეროვნული ბანკის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონი

► შეთავაზება ლარში

 ცვლილება „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს
ორგანულ კანონში

მეწარმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ქონების რეალიზაციის ან/და
მომსახურების გაწევის შეთავაზებისას ან/და რეკლამირებისას ფასი
გამოხატული უნდა იყოს მხოლოდ ლარით.

 სანქცია

ჯარიმა 1,000 ლარიდან 5,000 ლარის ოდენობით

 განსხვავებული წესი შესაძლებელია დადგინდეს საქართველოს ეროვნული
ბანკის შესაბამისი სამართლებრივი აქტით

 ძალაში შესვლა

ცვლილება ძალაშია 2017 წლის 1 ივლისიდან
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ეროვნული ბანკის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონი

► შეთავაზება ლარში - გამონაკლისები 

მეწარმის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე ქონების რეალიზაციის ან/და
მომსახურების გაწევის შეთავაზებისას ან/და რეკლამირებისას ფასი გამოხატვა
მხოლოდ ლარით არ ვრცელდება:

• ავიაბილეთების რეალიზაციასთან, სასტუმროს და ტურისტულ
მომსახურებასთან, თუ აღნიშნული ხორციელდება უცხოურ ენაზე, ასევე
აზარტულ თამაშობებთან.

• არარეზიდენტის მიერ (მათ შორის, მისი მუდმივი დაწესებულების
მეშვეობით) ან არარეზიდენტისათვის მომსახურების გაწევასთან ან/და
სამუშაოს შესრულებასთან ან/და საქონლის მიწოდებასთან.

 ძალაში შესვლა

ძალაშია 2017 წლის 1 ივლისიდან

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2017 წლის 22 ივნისის ბრძანება N93/04

http://www.rs.ge/Default.aspx?sec_id=4723&lang=1&catid=100
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ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები
პარკები

 ტექნიკური რეგლამენტის − პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების
რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ

დგინდება საქართველოს ტერიტორიაზე პლასტიკის პარკების, ასევე
ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკების წარმოებასთან, იმპორტსა
და რეალიზაციასთან დაკავშირებული მოთხოვნები, მათ შორის პლასტიკის,
ბიოდეგრადირებად და კომპოსტირებად პარკებზე დასატანი მონაცემები.

 ძალაში შესვლა

ცვლილება ძალაში 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან

 სანქცია

ჯარიმა 500 ლარიდან 1000 ლარის ოდენობით

 ძალაში შესვლა

ცვლილება ძალაში 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან
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ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები
თამბაქო

 ცვლილება „თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონში

თამბაქოს მოწევა აიკრძალა ნებისმიერი დანიშნულების შენობა-ნაგებობაში,
გარდა ფიზიკური პირის საცხოვრებელი ადგილის, პენიტენციური
დაწესებულების, სამორინეს, სიგარაბარის, წინასწარი დაკავების
იზოლატორის, აეროპორტის სატრანზიტო ზონისა და ა.შ.

შენობა-ნაგებობად განისაზღვრა ნებისმიერი კონსტრუქცია, რომელსაც აქვს
იატაკი, ნებისმიერი სახის სახურავი ან ჭერი და ზედაპირის არანაკლებ ½-ზე
აქვს ნებისმიერი სახის ან/და მასალის მოძრავი ან უძრავი კედლები, მათ
შორის, ღია ან დახურული ფანჯარა და კარი.

 სანქცია

ჯარიმა 500 ლარიდან 1000 ლარის ოდენობით

 ძალაში შესვლა

ცვლილება ძალაში 2018 წლის 1 მაისიდან
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ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები
თამბაქო

 ცვლილება საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
კოდექსში

აკრძალულია თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან/და თამბაქოს
მოხმარებისთვის განკუთვნილი მოწყობილობის რეალიზაცია ან/და
განლაგება:

ვიტრინაზე, ვიტრაჟზე, დახლზე, თაროზე ან სხვაგვარად, ისე, რომ იგი
ხილვადი იყოს შესაბამისი ობიექტის შიგნიდან.

 სანქცია

ჯარიმა 2,000 ლარიდან 4,000 ლარის ოდენობით

 ძალაში შესვლა

ცვლილება ამოქმედდება 2021 წლის 1 იანვრიდან
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ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები
ხმაური

► რეგულაციები აკუსტიკური ხმაურის ნორმების  შესახებ

 ცვლილება საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
კოდექსში

ტექნიკური რეგლამენტით განისაზღვრა დღის და ღამის საათებში
საცხოვრებელ სახლში, კერძო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ან
საზოგადოებრივი/საჯარო დაწესებულების შენობაში აკუსტიკური ხმაურის
დასაშვები ნორმები და დადგინდა ფინანასური სანქციები მათი
გადამეტებისათვის.

ასევე, აიკრძალა ღამის საათებში პიროტექნიკური ნაკეთობების გამოყენება.

(დღის საათები – 08:00-სთდან 23:00-სთმდე;

ღამის საათები 23:00-სთდან 08:00 -სთმდე)



Page 15

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები
ხმაური

► რეგულაციები აკუსტიკური ხმაურის ნორმების  შესახებ

(გაგრძელება)

 სანქცია

ჯარიმა 500 ლარიდან 1,000 ლარის ოდენობით

 ძალაში შესვლა

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 15 აგვისტოს N398 დადგენილება
სრულად ამოქმედდა 2018 წლის 1 ივნისიდან
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ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები
წყალი

► წყლის დაცვის რეჟიმის დარღვევა

 სიახლე საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში

წყალარინების (საკანალიზაციო) სისტემაში ნარჩენების ჩაყრა, აგრეთვე
ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების შეუსაბამო ჩამდინარე წყლების
ჩაშვება.

 სანქცია

ჯარიმა 400 ლარიდან 800 ლარამდე

 ძალაში შესვლა

ცვლილება ამოქმედდა 2018 წლის 20 ივლისიდან
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საქართველოს მთავრობის დადგენილება
სურსათის უვნებლობა

► სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება

 სიახლე

სავალდებულო გახდა მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის
მიწოდება.

 ძალაში შესვლა

ძალაში შევიდა 2018 წლის 1 სექტემბერს

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის პირველი ივლისის დადგენილება N301
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შრომის უსაფრთხოება

► დამსაქმებლის შერჩევითი შემოწმება

 სიახლე

განისაზღვრა მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და
საშიშპირობებიან სამუშაოებზე შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის
შემოწმებისას შერჩევითი კონტროლის წესი და პირობები.

 ძალაში შესვლა

ცვლილება ამოქმედდა 2018 წლის 2 აგვისტოს

საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 27 ივლისის დადგენილება N382
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შრომის უსაფრთხოება

► დამსაქმებლის შერჩევითი შემოწმება

(გაგრძელება)

 სიახლე

შერჩევით კონტროლს ექვემდებარება დამსაქმებელი, თუ:

ა) ახორციელებს მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან
სამუშაოებს

ბ) არსებობს ინფორმაცია შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის მაღალი
ალბათობის შესახებ

გ) არსებობს ინფორმაცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში მომხდარი უბედური შემთხვევის
შესახებ

დ) არსებობს ინფორმაცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში დაფიქსირებული პროფესიული
დაავადების შესახებ

ე) არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
მინისტრის მიერ მიღებულ იქნა შესაბამისი გადაწყვეტილება
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დაგროვებითი პენსია

► საპენსიო შენატანი

 დაგროვებითი პენსის შესახებ საქართველოს კანონი

 დამსაქმებლის მიერ სავალდებულო საპენსიო შენატანის განხორციელების
ვალდებულების დარღვევა წარმოადგენს ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევას.

 დამსაქმებელს ეკრძალება დაგროვებით საპენსიო სქემაში მონაწილეობაზე
უარის თქმასთან დაკავშირებით დასაქმებულის დარწმუნება ან
გადარწმუნება ან მასზე სხვა ფორმით ზემოქმედება.

 სანქცია

ჯარიმა 500 ლარიდან 1,000 ლარამდე

 ძალაში შესვლა

ცვლილება ძალაშია 2018 წლის 7 აგვისტოდან
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დაგროვებითი პენსია

► დამსაქმებლის უარი საპენსიო სქემაში მონაწილეობაზე

(გაგრძელება)

 სიახლე

 თუ დასაქმებულს, რომელსაც „დაგროვებითი პენსიის შესახე“
საქართველოს კანონის ამოქმედებამდე შეუსრულდა 40 წელი, არ სურს
იყოს მონაწილე, იგი უფლებამოსილია საპენსიო სააგენტოს მიერ
განსაზღვრული წესის შესაბამისად, წერილობით მიმართოს საპენსიო
სააგენტოს და გავიდეს დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან ამ სქემაში
სავალდებულო წესით, ავტომატურად გაწევრებიდან 5 თვის ვადაში,
მაგრამ არაუადრეს გაწევრებიდან 3 თვისა.

 წინააღმდეგ შემთხვევაში დასაქმებული რჩება მონაწილედ.

 ძალაში შესვლა

ცვლილება ძალაშია 2018 წლის 7 აგვისტოდან
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პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

► ევროკავშირში მყოფი ფიზიკური პირების პერსონალური მონაცემების 
დამუშავება

 სიახლე

ევროკავშირის N2016/679 რეგულაცია ითვალისწინებს ევროკავშირში მყოფი
ფიზიკური პირების პერსონალური მონაცემების დამუშავების სპეციალურ
წესებსა და პირობებს იმ პირების მიერ, რომლებიც დაფუძნებულები არიან
ევროკავშირის გარეთ.



Page 23

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

► ევროკავშირში მყოფი ფიზიკური პირების პერსონალური მონაცემების 
დამუშავება

(გაგრძელება)

 სანქცია

ჯარიმა შეიძლება განისაზღვროს 10,000,000 ან 20,000,000 ევრომდე და
გარკვეულ შემთხვევებში, დამრღვევის წინა ფინანსური წლის საერთო
ბრუნვის 4%-მდე.

 ძალაში შესვლა

2018 წლის 25 მაისიდან ამოქმედდა ევროკავშირის N2016/679 რეგულაცია
პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას ფიზიკური პირების უფლებების
დაცვასთან და ასეთი მონაცემების მიმოქცევასთან დაკავშირებით
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დოქ. გიორგი სვანაძე LL.M., MLB 

(Bucerius/WHU)
ასოცირებული პარტნიორი | იურიდიული
პრაქტიკის ხელმძღვანელი
საგადასახადო & იურიდიული პრაქტიკა
ტელეფონი: +995 (32) 215 88 11

ფაქსი:     +995 (32) 215 88 22

ელ. ფოსტა:   George.Svanadze@ge.ey.com

საკონტაქტო ინფორმაცია

ელენე სულხანიშვილი
უფროსი კონსულტანტი
საგადასახადო & იურიდიული პრაქტიკა
ტელეფონი: +995 (32) 215 88 11

ფაქსი:   +995 (32) 215 88 22

ელ. ფოსტა:   Elene.Sulkhanishvili@ge.ey.com
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