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Irakli Lekvinadze 

ირაკლი ლექვინაძე

შესავალი
INTRODUCTION

1

სიტყვა „ომბუდსმენი” მოდის 
სკანდინავიური სიტყვიდან „ომბუდ”, 
რაც ნიშნავს ელჩს, დელეგატს ან 
წარგზავნილს. ის აღნიშნავს 
პიროვნებას, რომელიც განიხილავს 
გარკვეული ჯგუფისაგან მიღებულ 

The word “ombudsman” comes from the 
Scandinavian word “ombud,” which 
means an ambassador, delegate or 
representative. It refers to a person who 
discusses complaints submitted by a 

Over the past period Georgia is famous for its friendly environment for global business. This consideration is 
proved by positive macroeconomic indicators in the Region and estimations by influential international rating 
companies. Since new challenges are arising in business production process, we make emphasis on complaints 
that any domestic or international company express regarding steps taken by administrative bodies in relation to 
them, especially in terms of small business development and growth in accessibility to resources. 

To respond these challenges, we believe that  the Business Ombudsman's institute should be strengthened 
through developing three directions: activation of communication platform with administrative bodies and 
business sector representatives; monitoring of legislative process with the support of consulting groups and active 
support of introduction of regulatory impact analysis system (RIA); growing transparency of activities of the 
Bunsen Ombudsman's office with the support of donor organizations.

საქართველო ბოლო წლებია რეგიონში და მსოფლიოში ბიზნესისთვის მეგობრული გარემოს მქონე ქვეყნის 
იმიჯით გახლავთ ცნობილი. ამას ადასტურებს დადებითი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები რეგიონთან 
მიმართებაში და ავტორიტეტული საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების შეფასებები. შესაბამისად ჩნდება 
ახალი გამოწვევები, რომლებიც ბიზნესის წარმოების პრაქტიკას და პროცესში მიმდინარე საქმიანობას 
უკავშირდება. გამომდინარე აქედან, ნებისმიერი ადგილობრივი თუ საერთაშორისო კომპანიის წუხილი 
ადმინისტრაციული ორგანოს მხრიდან მის მიმართ განხორციელებულ ქმედებებთან დაკავშირებით 
წარმოადგენს ჩვენი ყურადღების საგანს. განსაკუთრებით მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის და 
რესურსებზე ხელმისაწვდომობის ზრდის მიმართულებით. სწორედ ამ გამოწვევებზე საპასუხოდ, ვფიქრობთ 
ბიზნესომბუდსმენის ინსტიტუტის  სამი მიმართულებით კიდევ უფრო წარმოჩენას: ადმინისტრაციულ 
ორგანოებთან და ბიზნესსექტორის წარმომადგენლებთან საკომუნიკაციო პლატფორმების გააქტიურება; 
საკონსულტაციო ჯგუფების თანადგომით საკანონმდებლო პროცესის მონიტორინგი და რეგულირების 
ზეგავლენის ანალიზის სისტემის (RIA) დანერგვის აქტიური მხარდაჭერა; დონორ ორგანიზაციების დახმარებით  
ბიზნესომბუდსმენის აპარატის საქმიანობის გამჭვირვალობის ზრდა.

Irakli Lekvinadze 
Businessombudsman

ilekvinadze@businessombudsman.ge

 ირაკლი ლექვინაძე
ბიზნესომბუდსმენი 
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Sergo Sanikidze 
Analyst

ssanikidze@businessombudsman.ge

 სერგო სანიკიძე
ანალიტიკოსი  

 

Giorgi Kervalishvili
Business Analyst

gkervalishvili@businessombudsman.ge

 გიორგი კერვალიშვილი
ბიზნესანალიტიკოსი 

 

Zurab Dznelashvili
Deputy Businessombudsman

zdznelashvili@businessombudsman.ge 

 ზურაბ ძნელაშვილი
ბიზნესომბუდსმენის მოადგილე 

 

Levan Kalandadze
Deputy Businessombudsman

lkalandadze@businessombudsman.ge

 ლევან კალანდაძე
ბიზნესომბუდსმენის მოადგილე 

 

Marekh Merabishvili
Legal Expert 

mmerabishvili@businessombudsman.ge

 მარეხ მერაბიშვილი
ექსპერტი სამართლებრივ საკითხებში 

 

Davit Rukhadze
Tax Expert

drukhadze@businessombudsman.ge

 დავით რუხაძე
ექსპერტი საგადასახადო საკითხებში 

 

Mikheil Tkeshelashvili
Legal Expert 

mtkeshelashvili@businessombudsman.ge

 მიხეილ ტყეშელაშვილი
ექსპერტი სამართლებრივ საკითხებში 

 

Lela Tabatadze
Tax Expert

ltabatadze@businessombudsman.ge

 ლელა ტაბატაძე
ექსპერტი საგადასახადო საკითხებში 

 

Zhuzhuna Diasamidze
Tax Expert

zhdiasamidze@businessombudsman.ge

 ჟუჟუნა დიასამიძე
ექსპერტი საგადასახადო საკითხებში 

 

Tamar Chakvetadze
Project Manager

tchakvetadze@businessombudsman.ge

 თამარ ჩაკვეტაძე
პროექტების მენეჯერი  

 

Nino Cekvava
O�ce manager

ncekvava@businessombudsman.ge

 ნინო ცეკვავა
ოფის მენეჯერი 

 

Elene Kereselidze
Head of Communications O�ce

ekereselidze@businessombudsman.ge

 ელენე კერესელიძე
კომუნიკაციების სამსახურის უფროსი 

 

ჩვენი გუნდი
OUR TEAM



მოკლე ისტორია
A BRIEF HISTORY

საქართველოში ბიზნესომბუდსმენის ინსტიტუტის საქმიანობას საფუძველი ჩაეყარა 2011 წელს, 
როდესაც შეიქმნა საგადასახადო ომბუდსმენის ინსტიტუტი; იგი საჩივრებზე რეაგირებით, 
კანონმდებლობაში ან/და პრაქტიკაში სისტემური ხარვეზების გამოვლენითა და 
საგანმანათლებლო საქმიანობით ახორციელებდა გადასახადის გადამხდელთა უფლებების 
დაცვას. 2015 წლის 5 ივნისიდან ამოქმედდა "საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის შესახებ" 
საქართველოს კანონი, რომლის საფუძველზეც ინსტიტუტმა საქმიანობა ახალი სახელწოდებით 
განაგრძო.საჩივრებს, საუბრობს ამ ჯგუფის სახელით და ცდილობს პირობების გაუმჯობესებას 
როგორც ჯგუფის წევრებისათვის, ასევე მთლიანად საზოგადოებისთვის.

In Georgia the Institute of the Business Ombudsman was launched in 2011 when the Institute of the Tax 
Ombudsman was established, which protected the rights of taxpayers by responding to complaints, revealing 
systemic shortcomings in legislation and carrying out educational activities. From June 5, 2015, the Law of 
Georgia on the Business Ombudsman of Georgia was enacted, and the Institute continued its activities 
under its new name.group, as well as speaks on behalf of this group and tries to improve conditions for both 
group members and society as a whole..

Giorgi Pertaia 
Tax Ombudsman from
January 2011 to July 2012

გიორგი პერტაია
საგადასახადო ომბუდსმენი 2011 
წლის იანვრიდან - 2012 წლის ივლისამდე

Giorgi Gakharia
Tax Ombudsman from March 2013 to June 
2015; Business Ombudsman of Georgia from 
June 2015 to July 2016

გიორგი გახარია
საგადასახადო ომბუდსმენი 2013 წლის
 მარტიდან - 2015 წლის ივნისამდე, 
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი 2015 
წლის ივნისიდან - 2016 წლის ივლისამდე

Maia Meredova
Tax Ombudsman from September
2012 to October 2012

მაია მერედოვა
საგადასახადო ომბუდსმენი 2012 წლის 
სექტემბრიდან - 2012 წლის ოქტომბრამდე

Irakli Lekvinadze 
Business Ombudsman of Georgia
from January 2018

ირაკლი ლექვინაძე 
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი 
2018 წლის იანვრიდან
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ბიზნესომბუდსმენის 
საქმიანობის მიზანია 
საქართველოს 
ტერიტორიაზე პირის მიერ 
სამეწარმეო საქმიანობის 
განხორციელებასთან 
დაკავშირებული 
უფლებებისა და კანონიერი 
ინტერესების დაცვის 
ხელშეწყობა.საჩივრებს, 
საუბრობს ამ ჯგუფის 
სახელით და ცდილობს 
პირობების გაუმჯობესებას 
როგორც ჯგუფის 
წევრებისათვის, ასევე 
მთლიანად 
საზოგადოებისთვის.

The aim of the Business 
Ombudsman’s activities is to 
promote and protect the 
rights and legitimate interests 
of persons engaged in entre-
preneurial activity in the 
territory of Georgia.group, as 
well as speaks on behalf of 
this group and tries to 
improve conditions for both 
group members and society 
as a whole..

მიზანი
OBJECTIVE

საქმიანობის პრინციპები

IPRINCIPLES OF OPERATION
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THE MAIN PRINCIPLES OF 
THE BUSINESS OMBUDS-
MAN’S ACTIVITIES ARE:

ბიზნესომბუდსმენის 
საქმიანობის ძირითადი 
პრინციპებია

FAIRNESS

OBJECTIVITY

IMPARTIALITY

LAWFULNESS

სამართლიანობა

ობიექტურობა

მიუკერძოებლობა

კანონიერება



კომპეტენცია და 
უფლებამოსილების ფარგლები

COMPETENCE AND SCOPE 
OF AUTHORITY
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ბიზნესომბუდსმენი უფლებამოსილია
თავისი კომპეტენციის ფარგლებში:

THE BUSINESS OMBUDSMAN IS ENTITLED
WITHIN HIS/HER AUTHORITY TO:

• ადმინისტრაციული ორგანოდან
გამოითხოვოს და მიიღოს
ინფორმაცია/დოკუმენტი, გარდა
კანონით გათვალისწინებული
შემთხვევებისა;

• ადმინისტრაციულ ორგანოსთან
გააფორმოს შეთანხმება
ინფორმაციის/დოკუმენტის გაცვლისა
და თანამშრომლობის შესახებ;

• სამსახურებრივი
საჭიროებისათვის
განმარტების/დასკვნის მისაღებად
მიმართოს სპეციალისტს, სამეცნიერო
ან/და საგანმანათლებლო
დაწესებულებას;

• შექმნას სამუშაო ჯგუფი,
რომლის შემადგენლობაში შეიძლება
იყვნენ ადმინისტრაციული ორგანოს
და კერძო სექტორის
წარმომადგენლები;

• ცალკეულ შემთხვევებში 
საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლოში შეასრულოს 
სასამართლოს მეგობრის (Amicus 
Curiae) ფუნქცია.
საჩივრებს, საუბრობს ამ ჯგუფის 
სახელით და ცდილობს პირობების 
გაუმჯობესებას როგორც ჯგუფის 
წევრებისათვის, ასევე მთლიანად 
საზოგადოებისთვის.

• Request and receive information
and documents from any administrative
agency, except for cases excluded by 
law;

• Make agreements with administra-
tive bodies regarding the exchange of
information, documents and cooperation;

• Contact experts, as well as scien-
tific and educational institutions for
official reports and informed conclusions;

• Create a working group, which
may include representatives of the
administrative body and private sector;

• Perform the role of an amicus
curiae to the Constitutional Court of
Georgia when necessary.
group, as well as speaks on behalf of
this group and tries to improve condi-
tions for both group members and soci-
ety as a whole..



ბიზნესომბუდსმენის მიერ განსახილველ 
პრობლემათა სახეები

TYPES OF PROBLEMS TO BE DISCUSSED
BY THE BUSINESS OMBUDSMAN
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ბიზნესომბუდსმენის აპარატის მიერ 
გამოვლენილი პრობლემები, 
წარმოშობის საფუძვლის მიხედვით, 
შეიძლება დაიყოს ორ ნაწილად:

Problems identified by the Office of the 
Business Ombudsman may be divided 
according to their origins:

a) problems arising from
legislative shortcomings

b) problems arising from
administrating legislation

ა) კანონმდებლობის ხარვეზის საფუძველზე
 წარმოქმნილი პრობლემები

ბ) კანონმდებლობის ადმინისტრირებისას
წარმოქმნილი პრობლემები



პრობლემებზე რეაგირება
RESPONDING TO PROBLEMS
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გამოვლენილ პრობლემებზე
ბიზნესომბუდსმენის რეაგირება

The Business Ombudsman’s
responses to identified problems
include the following

The Business Ombudsman’s 
recommendation 

The Business Ombudsman’s 
motion

The Business Ombudsman’s 
conclusion

A draft normative act

ბიზნესომბუდსმენის 
რეკომენდაცია

ბიზნესომბუდსმენის 
შუამდგომლობა

ბიზნესომბუდსმენის 
დასკვნა

ნორმატიული აქტის 
პროექტი



საჩივრის დასაშვებობა 
THE ADMISSIBILITY OF A COMPLAINT 
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1. Are you filing a complaint against a private business?

Yes No

2.Is there a court decision on the issue?

Yes No

3. Does the case apply to a contractual dispute or an
alleged criminal liability?

Yes No

your application can be reviewed

1. შემოგაქვთ საჩივარი კერძო ბიზნესის წინააღმდეგ?

დიახ არა 

2. აღნიშნულ საკითხზე აქვს თუ არა გადაწყვეტილება
მიღებული სასამართლოს?

დიახ არა

3. ეხება თუ არა საქმე სახელშეკრულებო დავას ან
სავარაუდო სისხლის სამართლებრივ
პასუხისმგებლობას?

დიახ არა

თქვენი განაცხადის განხილვა დასაშვებია
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განაცხადის გაკეთება 

განაცხადის განხილვა

REVIEWING AN APPLICATION

განაცხადის განხილვის შედეგები

THE RESULTS OF APPLICATION REVIEW

FILING AN APPLICATION

შესაძლებელია როგორც ონლაინ პორტალის, აგრეთვე, 
ელექტრონული ფოსტის, სატელეფონო ზარის ან წერილობითი 
განცხადების საფუძველზე

Applications may be filed via an online portal or by e-mail, telephone
or written application

საჯარო დაწესებულებებიდან ინფორმაციის გამოთხოვის
და დაინტერესებული მხარეების ჩართულობით
ბიზნესომბუდსმენი განიხილავს წარმოდგენილ საჩივარს

Through requesting information from public institutions
 and involving stakeholders, the Business Ombudsman 
reviews submitted complaints

განაცხადის განხილვის შედეგებიდან გამომდინარე, 
ბიზნესომბუდსმენის აპარატი ამზადებს შესაბამის დასკვნას. 
საჭიროების შემთხვევაში გასცემს რეკომენდაციებს და 
შუამდგომლობას. აგრეთვე, უფლებამოსილია მოამზადოს 
შესაბამის ნორმატიულ აქტში შესატანი ცვლილებების  პროექტი
The Office of the Business Ombudsman prepares a conclusion
 based on the application review results, provides recommendations
 and motions when necessary and is authorized to prepare draft
 amendments to the relevant normative act

ბიზნესომბუდსმენის აპარატი განიხილავს შემოსული
 განაცხადის დასაშვებობას და საჭიროების შემთხვევაში, 
უფლებამოსილია მოითხოვოს დამატებითი დოკუმენტაციის
 წარმოდგენა.

The Business Ombudsman’s Office will review the admissibility
 of an incoming application and, if necessary, request additional
 documentation

განაცხადის დასაშვებობა 

THE ADMISSIBILITY OF AN APPLICATION

განაცხადის განხილვის პროცესი

APPLICATION REVIEW PROCESS 



2017 წლის საქმიანობის სტატისტიკა
2017 ANNUAL ACTIVITY STATISTICS
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საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატში
2017 წელს განსახილველად  შემოვიდა
257 საქმე 

IN TOTAL, 257 CASES WERE FILED TO THE OFFICE 
OF THE BUSINESS OMBUDSMAN OF GEORGIA FOR 
REVIEW IN 2017 

საქმის რაოდენობა

NUMBER OF CASES
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2017 წლის საქმიანობის სტატისტიკა
2017 ANNUAL ACTIVITY STATISTICS

11

სსიპ შემოსავლების სამსახური
LEPL REVENUE SERVICE

საქმის
რაოდენობა

NUMBER OF
CASES

პროცენტული
მაჩვენებელი

PERCENTAGE
%

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
MINISTRY OF FINANCE OF GEORGIA

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF GEORGIA

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
TBILISI MUNICIPALITY CITY HALL 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო
MINISTRY OF ECONOMY AND SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF GEORGIA

სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
LEPL NATIONAL AGENCY OF STATE PROPERTY

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის სამინისტრო
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND NATURAL
RESOURCES PROTECTION OF GEORGIA

საქართველოს მთავრობა
THE GOVERNMENT OF GEORGIA

საქართველოს პარლამენტი
THE PARLIAMENT OF GEORGIA

აღსრულების ეროვნული ბიურო
NATIONAL BUREAU OF ENFORCEMENT

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტრო
MINISTRY OF LABOUR, HEALTH AND 
SOCIAL AFFAIRS OF GEORGIA

სხვა უწყებები და კერძო პირები
OTHER AGENCIES AND INDIVIDUALS

84 33%

21 8%

12 5%

12 5%

8 3%

8 3%

7 3%

7 3%

7 3%

5 2%

5 2%

81 32%

257 100%

შემოსული განაცხადების სტატისტიკა
მოპასუხე უწყებების მიხედვით

სულ
TOTAL

STATISTICS OF INCOMING APPLICATIONS
ACCORDING TO RESPONDENT AGENCIES



შემოსული განაცხადების სტატისტიკა
მიღებული შედეგების სტატუსის მიხედვით

STATISTICS OF INCOMING APPLICATIONS
ACCORDING TO RESULT STATUS

12

განუხილველი

დასრულებული

მიმდინარე

NOT REVIEWED

COMPLETED

PENDING

17%

12%

71%



გაცემული რეკომენდაციები
 / წარმატებული მაგალითები

13

17%

სამოქალაქო ავიაციის განვითარება და ერთიანი სატრანსპორტო სისტემის 
ჩამოყალიბება ქვეყნის ეკონომიკის ზრდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. 
ეფექტური შიდა ავიაციის სისტემა უზრუნველყოფს ტურისტული და 
ბიზნესაქტივობების ინტენსიფიკაციას და ხელსაყრელი ბიზნესგარემოს 
ჩამოყალიბიბებას. აქედან გამომდინარე, საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის 
აპარატმა შეისწავლა აღნიშნულ სფეროში არსებული რეგულაციები და მათი 
გაუმჯობესების მიზნით, დარგში მომუშავე კომპანიებთან კონსულტაციის გზით 
შეიმუშავა რეკომენდაცია. 

მაგალითი N1:  საქართველოს ტერიტორიაზე
შიდა ფრენების დღგ-საგან გათავისუფლების თაობაზე

მოპასუხე უწყება: საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტრო

მოკლე აღწერა

ბიზნესომბუდსმენის აპარატმა მიიჩნია, რომ შიდა ავიაციისთვის დღგ-ს 
საგადასახადო შეღავათის დაწესებით სფეროში მომუშავე კომპანიებს მიეცემათ 
შესაძლებლობა მოქნილად მართონ მათ მიერ გაწეული მომსახურების სატარიფო 
პოლიტიკა და მოიზიდონ დამატებითი ინვესტიციები. აქედან გამომდინარე, 
რეკომენდირებულია დღგ-სგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლდეს 
საქართველოს სახელმწიფო საზღვრების ფარგლებში:
ა. საჰაერო გადაყვანა-გადაზიდვის მომსახურების გაწევა და საავიაციო 
სამუშაოების შესრულება;
ბ. სამოქალაქო საავიაციო რეისებისა და საავიაციო სამუშაოების 
განსახორციელებლად ბორტზე მისაწოდებლად განკუთვნილი საქონლის იმპორტი 
ან/და მიწოდება.

გაცემული რეკომენდაცია

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილების შედეგად 
ბიზნესომბუდსმენის აპარატის მიერ გაცემული რეკომენდაცია სრულად 
დაკმაყოფილდა. 

შედეგი



ISSUED RECOMMENDATIONS
AND SUCCESSFUL CASES

13

17%

The development of civil aviation and the establishment of a unified transport system is a key 
factor in the growth of a country’s economy. An effective internal aviation system will intensify 
tourism and business activities and establish a favorable business environment. Therefore, 
the Office of the Business Ombudsman of Georgia studied the regulations applicable in the 
above field and developed recommendations for their improvement through consultation with 
companies working in this field.

Case N1:  On the exemption from a VAT of domestic
flights within the borders of Georgia

RESPONDENT AGENCY:  Ministry of Finance of Georgia

Ministry of Economy and Sustainable
Development of Georgia

SHORT DESCRIPTION

The Office of the Business Ombudsman believes that by introducing a VAT tax benefit for 
domestic aviation, companies working in this field will be able to flexibly manage the tariff 
policy of their services and attract additional investment. Therefore, it is recommended to 
exempt the following from VAT within the state boundaries of Georgia:
a. Providing air transportation services and carrying out aviation activities;
b. Import of goods intended for onboard delivery during civil aviation flights and aviation
operations.

ISSUED RECOMMENDATIONS

As a result of amendments made to the Tax Code of Georgia, the recommendation issued 
by the Office of the Business Ombudsman was fully satisfied.

RESULTS



გაცემული რეკომენდაციები
 / წარმატებული მაგალითები

14

17%

საქართველოში ავტო-მოტო სპორტის ხელშეწყობა და მისი მომგებიან 
საქმიანობად ფორმირება მნიშვნელოვანია როგორც სპორტის, აგრეთვე, 
ზოგადად ეკონომიკის განვითარებისთვის. აღნიშნული კუთხით აღსანიშნავია 
ქალაქ რუსთავის ავტოდრომი, რომელზეც 2012 წლიდან ტარდება მაღალი დონის 
სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირი. 
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატმა შპს „რუსთავის საერთაშორისო 
ავტოდრომის“ მომართვის საფუძველზე შეისწავლა დარგის მარეგულირებელი 
კანონმდებლობა და იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ მუნიციპალიტეტის 
ტერიტორიაზე მოქმედი ქონების გადასახადი არ ითვალისწინებდა რაიმე 
შეღავათს ავტო-მოტო სპორტში საქმიანობის განმახორციელებელი პირებისთვის, 
დარგის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით შეიმუშავა რეკომენდაცია. 

მაგალითი N2:  ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე 
ავტო-მოტო სპორტის დარგში საქმიანობისთვის ქონების გადასახადის 
განსხვავებული (შემცირებული) განაკვეთის შემოღების თაობაზე.

მოპასუხე უწყება: ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია

მოკლე აღწერა

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიას რეკომენდაცია მიეცა, რომ 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ავტო-მოტო სპორტის დარგში საქმიანობისთვის 
5 წლის ვადით შემოღებული იქნეს ქონების გადასახადის განსხვავებული 
(შემცირებული) განაკვეთი.

გაცემული რეკომენდაცია

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილებით, საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის მიერ გაცემული 
რეკომენდაცია დაკმაყოფილდა. შესაბამისად ავტო-მოტო სპორტის დარგში 
საქმიანობისთვის დაწესებული ქონების გადასახადის განაკვეთი შემცირდა 5 
წლის ვადით.

შედეგი



ISSUED RECOMMENDATIONS
AND SUCCESSFUL CASES

14

17%

The promotion of auto-motorsports in Georgia and its formation as a lucrative activity are 
important both for sport and general economic development. Consequently, it is worth men-
tioning Rustavi International Motorpark, where various international tournaments have been 
held since 2012.
The Office of the Business Ombudsman of Georgia has examined regulatory legislation on 
the basis of a referral by the LLC Rustavi International Motorpark. Taking into consideration 
that property tax applicable within the municipality did not provide any benefits to persons 
engaged in auto-motorsports activities, has developed its recommendation to facilitate the 
development of this sports sector.

Case N2: On Introducing a Reduced Property Tax Rate for
Activities in the Field of Auto-motorsports in the Municipality of Rustavi

RESPONDENT AGENCY:  City Hall of Rustavi Municipality

SHORT DESCRIPTION

The Ombudsman has recommended that the City Hall of Rustavi Municipality introduce a 
different (reduced) rate of property tax during a five-year term for activities in the auto-motor-
sports field within the municipality’s territory.

ISSUED RECOMMENDATIONS

The recommendation issued by the Business Ombudsman of Georgia was satisfied by a 
decision made by Sakrebulo of Rustavi Municipality. Accordingly, the rate of property tax 
for the activities of auto-motorsports has been decreased for a period of five years.

RESULTS



გაცემული რეკომენდაციები
 / წარმატებული მაგალითები

15

17%

2017 წლის „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ 
კანონში განხორციელებული ცვლილების მიხედვით, მეწარმის მიერ 
საქართველოს ტერიტორიაზე ქონების რეალიზაციის, მომსახურების გაწევის 
შეთავაზებისას ან/და რეკლამირებისას ფასი გამოხატული უნდა იყოს ეროვნული 
ვალუტით. გამონაკლისი შემთხვევა შესაძლებელია დადგინდეს ეროვნული ბანკის 
შესაბამისი სამართლებრივი აქტით.
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატს ერთობლივი განცხადებით მომართა 
საერთაშორისო გადაზიდვების სფეროში მომუშავე კომპანიებმა. ისინი 
ითხოვდნენ, რომ ზემოაღნიშნული წესი, გამონაკლისის სახით, არ 
გავრცელებულიყო საერთაშორისო გადაზიდვის დარგის მიმართ, რადგან 
ვალუტის კურსის ცვალებადობის გამო ისინი ვერ შეძლებდნენ მათ მიერ გასაწევი 
მომსახურების ფასის ეროვნულ ვალუტაში შეთავაზების სტაბილურობის 
შენარჩუნებას და მომსახურების ფასი იქნებოდა ცვალებადი. მათი აზრით, 
ყოველივე აღნიშნული არამიმზიდველს გახდიდა საქართველოს სატრანზიტო 
ფუნქციას და ნეგატიურ გავლენას მოახდენდა ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის 
ტემპზე.
საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატმა შეისწავლა აღნიშნული საკითხი და 
დარგის ხელშეწყობის მიზნით შეიმუშავა რეკომენდაცია.

მაგალითი N3: ქონების რეალიზაციის ან/და მომსახურების
გაწევის შეთავაზებისას ან/და რეკლამირებისას ფასის ლარში 
გამოხატვის წესის გამონაკლისის სახით საერთაშორისო გადაზიდვის 
დარგის მიმართ გაუვრცელებლობის თაობაზე

მოპასუხე უწყება: საქართველოს ეროვნული ბანკი

მოკლე აღწერა

საქართველოს ეროვნულ ბანკს მიეცა რეკომენდაცია, გაეზიარებინა დარგში 
მომუშავე კომპანიების თხოვნა იმის შესახებ, რომ ზემოაღნიშნული რეგულაცია არ 
გავრცელებულიყო საერთაშორისო გადაზიდვების სფეროში.

გაცემული რეკომენდაცია

საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გაზიარებული იქნა რეკომენდაცია და 
შესაბამისად დარგში მომუშავე კომპანიათა თხოვნა დაკმაყოფილდა.

შედეგი



ISSUED RECOMMENDATIONS
AND SUCCESSFUL CASES

15

17%

According to an amendment made to the Organic Law of Georgia by the National Bank of 
Georgia in 2017, when offering or advertising the property for sale, or providing entrepreneur-
ial services within the territory of Georgia, the price must be expressed in the national curren-
cy. Exceptions may be made by the legal act of the National Bank.
Companies working in the international transportation field filed a joint application with the 
Office of the Business Ombudsman of Georgia. They demanded an exemption from the 
above-mentioned rule because they would be unable to sustain price stability for their 
services in the national currency due to highly variable exchange rates. In their opinion, this 
policy made Georgia’s transit less attractive and negatively affected the country’s economic 
growth.
The Office of the Business Ombudsman of Georgia studied the issue and developed a 
recommendation to support the sector.

Case N3: On the non-application of the rule to express the price of 
international transportation only in GEL when selling the property, 
offering services, and/or advertising

RESPONDENT AGENCY:  National Bank of Georgia

SHORT DESCRIPTION

The National Bank of Georgia has been advised to accommodate the companies’ request for 
an exemption from this regulation for the international transportation sector.

ISSUED RECOMMENDATIONS

The National Bank of Georgia accepted the recommendation and accordingly, the compa-
nies’ request was satisfied.

RESULTS
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საპოლიციო გამოსახლების ინსტიტუტის საკითხის ირგვლივ არსებული
განხილვის პროცესში ბიზნესის ინტერესების მხარდაჭერა

სასამართლო დავების ეფექტიანობის ზრდის ხელშეწყობა

სასოფლო-სამეურნეო მიწის პრივატიზებისას სახელმწიფო 
რეგულირების პროცესში ბიზნესის ინტერესების ხელშეწყობა

რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) სისტემის დანერგვის
მხარდაჭერა

ანალიტიკური მიმართულების გაძლიერება და საქმესთან 
დაკავშირებული მასალის შესწავლა

ბიზნესომბუდსმენის ჩართულობის გაძლიერება სადისკუსიო 
პლატფორმებში - პარლამენტი, სექტორული სამინისტროები, 
ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები

საკანონმდებლო ინიციატივების შეფასება, არსებულის მონიტორინგი 
და ხარვეზების გამოვლენა

აქტიური კომუნიკაცია ბიზნეს ასოციაციებთან, იურუდიულ და 
საკონსულტაციო კომპანიებთან, NGO სექტორთან

საერთაშორისო გაერთიანებებთან კომუნიკაცია და მათ 
საქმიანობაში ჩართულობა

დავების პროცესში ჩართულობის ზრდით საზოგადოების ინფორმირების
გაზრდა 
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Supporting business interests in the process of reviewing issues
from the Institute of Police Eviction

Promoting the effectiveness of court disputes

Promoting business interests in the process of state regulation
during the privatization of agricultural land

Supporting the implementation of the Regulatory Impact
Assessment (RIA) System

Strengthening analytical directions and creating a case study

Strengthening the involvement of the Business Ombudsman
in discussion platforms such as Parliament, sector ministries, 
and local municipalities

Evaluating legislative initiatives, monitoring existing initiatives 
and identifying shortcomings

Active communication with business associations, legal 
and consulting companies, as well as with the NGO sector

Communicating with international associations and encouraging
involvement in their activities

Strengthening public understanding through increased 
involvement in the dispute process



საკონტაქტო ინფორმაცია

CONTACT INFORMATION

ქ. თბილისი, ინგოროყვას ქ. №7, ს/ი 0114

7 Ingorokva Street, 0114, Tbilisi

+995 32 2 282828

ask@businessombudsman.ge

https://www.facebook.com/businessombudsman/
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