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იმპორტის გადასახდელისგან თავისუფლდება 
საბაჟო გამშვები პუნქტების გავლით, სახმელეთო 
და საზღვაო ტრანსპორტით შემოტანილი 
არაეკონომიკური დანიშნულების:

კალენდარულ დღეში ერთხელ, ფიზიკური პირის 
მიერ 500 ლარამდე ღირებულების კვების 
პროდუქტების იმპორტი, რომელთა საერთო წონა 
არ აღემატება 30 კილოგრამს;

30 კალენდარულ დღეში ერთხელ, ფიზიკური 
პირის მიერ 500 ლარამდე ღირებულების 
საქონლის იმპორტი, რომლის საერთო წონა არ 
აღემატება 30 კილოგრამს (გარდა კვების 
პროდუქტებისა და ელექტრო სიგარეტით 
მოხმარებისთვის განკუთვნილი სითხეებისა);

30 კალენდარულ დღეში ერთხელ, ფიზიკური 
პირის მიერ, ბარგით ან/და ხელბარგით 
გადაადგილებული (გამიზნული პირადი ან ოჯახის 
წევრების მოხმარებისთვის ან/და ჩუქებისთვის) 200 
ღერი სიგარეტის ან 50 სიგარის ან 50 სიგარილას 
ან 200 ღერი თამბაქოს ნაწარმის (წვის პროცესის 
გარეშე, ორთქლის მისაღებად გამოსაყენებელი) ან 
თამბაქოს შემცველობით 10 ცალი კაფსულის, ან 
250 გრამი თამბაქოს სხვა ნაწარმის (გარდა 
თამბაქოს ნედლეულისა) იმპორტი, ან 
ზემოაღნიშნული თამბაქოს ნაწარმის სახეობათა 
ნაკრების იმპორტი, თუ მასში შემავალი თითოეული 
სახეობის თამბაქოს ნაწარმის წილის პროცენტულ 
მაჩვენებელთა (შესაბამის ზღვრულ ოდენობასთან 
მიმართებით) ჯამი არ აღემატება 100-ს, ან 50 მლ 
ელექტრონული სიგარეტით მოხმარებისათვის 
განკუთვნილი სითხეების იმპორტი;

30 კალენდარულ დღეში ერთხელ, ფიზიკური 
პირის მიერ, ბარგით ან/და ხელბარგით 
გადაადგილებული (გამიზნული პირადი ან ოჯახის 
წევრების მოხმარებისთვის ან/და ჩუქებისთვის) 
შემდეგი რაოდენობის ალკოჰოლური სასმელების 
იმპორტი:

• ჯამურად 1 ლიტრი 22% და 22%-ზე მეტი 
ალკოჰოლის შემცველობის ალკოჰოლიანი 
სასმელი ან 80% და 80%-ზე მეტი ალკოჰოლის 
შემცველობის არადენატურირებული ეთილის 
სპირტი; ან
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• 2 ლიტრი 22%-ზე ნაკლები ალკოჰოლის 
შემცველობის ალკოჰოლიანი სასმელი; 

• აღნიშნული ალკოჰოლიანი სასმელების (გარდა 
ლუდისა და ღვინისა) სახეობათა ნაკრები, თუ მასში 
შემავალი თითოეული სახეობის ალკოჰოლიანი 
სასმელის წილის პროცენტულ მაჩვენებელთა 
(შესაბამის ზღვრულ ოდენობასთან მიმართებით) 
ჯამი არ აღემატება 100-ს;

• 4 ლიტრი ღვინო; 
და

• 16 ლიტრი ლუდი;

იმპორტის გადასახდელისგან თავისუფლდება  
საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით საჰაერო 
ტრანსპორტით შემოტანილი არაეკონომიკური 
დანიშნულების:

კალენდარულ დღეში ერთხელ, ფიზიკური პირის 
მიერ 500 ლარამდე ღირებულების კვების 
პროდუქტების იმპორტი, რომელთა საერთო წონა 
არ აღემატება 30 კილოგრამს;

ფიზიკური პირის მიერ 3000 ლარამდე 
ღირებულების საქონლის იმპორტი, რომლის 
საერთო წონა არ აღემატება 30 კილოგრამს. 
(გარდა კვების პროდუქტებისა და ელექტრო 
სიგარეტით მოხმარებისთვის განკუთვნილი 
სითხეებისა);

კალენდარულ დღეში ერთხელ, ფიზიკური პირის 
მიერ, ბარგით ან/და ხელბარგით 
გადაადგილებული (გამიზნული პირადი ან ოჯახის 
წევრების მოხმარებისთვის ან/და ჩუქებისთვის) 200 
ღერი სიგარეტის ან 50 სიგარის ან 50 სიგარილას 
ან 200 ღერი თამბაქოს ნაწარმის (წვის პროცესის 
გარეშე, ორთქლის მისაღებად გამოსაყენებელი) 
ან თამბაქოს შემცველობით 10 ცალი კაფსულის, 
ან 250 გრამი თამბაქოს სხვა ნაწარმის (გარდა 
თამბაქოს ნედლეულისა) იმპორტი, ან 
ზემოაღნიშნული თამბაქოს ნაწარმის სახეობათა 
ნაკრების იმპორტი, თუ მასში შემავალი 
თითოეული სახეობის თამბაქოს ნაწარმის წილის 
პროცენტულ მაჩვენებელთა (შესაბამის ზღვრულ 
ოდენობასთან მიმართებით) ჯამი არ აღემატება 
100-ს, ან 50 მლ ელექტრონული სიგარეტით 
მოხმარებისათვის განკუთვნილი სითხეების 
იმპორტი.

ან

ან
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კალენდარულ დღეში ერთხელ, ფიზიკური პირის 
მიერ, ბარგით ან/და ხელბარგით 
გადაადგილებული (გამიზნული პირადი ან ოჯახის 
წევრების მოხმარებისთვის ან/და ჩუქებისთვის) 
შემდეგი რაოდენობის ალკოჰოლური სასმელების 
იმპორტი:

• ჯამურად 1 ლიტრი 22% და 22%-ზე მეტი 
ალკოჰოლის შემცველობის ალკოჰოლიანი 
სასმელი ან 80% და 80%-ზე მეტი ალკოჰოლის 
შემცველობის არადენატურირებული ეთილის 
სპირტი; 

• 2 ლიტრი 22%-ზე ნაკლები ალკოჰოლის 
შემცველობის ალკოჰოლიანი სასმელი;

• აღნიშნული ალკოჰოლიანი სასმელების 
(გარდა ლუდისა და ღვინისა) სახეობათა 
ნაკრები, თუ მასში შემავალი თითოეული 
სახეობის ალკოჰოლიანი სასმელის წილის 
პროცენტულ მაჩვენებელთა (შესაბამის ზღვრულ 
ოდენობასთან მიმართებით) ჯამი არ აღემატება 
100-ს;

• 4 ლიტრი ღვინო; 

• 16 ლიტრი ლუდი;

იმპორტის გადასახდელისგან თავისუფლდება 
საფოსტო გზავნილით შემოტანილი 
არაეკონომიკური დანიშნულების:

კალენდარულ დღეში ერთხელ, ფიზიკური პირის, 
მიერ 500 ლარამდე ღირებულების კვების 
პროდუქტების იმპორტი, რომელთა საერთო წონა 
არ აღემატება 30 კილოგრამს;

300 ლარამდე ღირებულების საქონლის იმპორტი, 
რომლის საერთო წონა არ აღემატება 30 
კილოგრამს (გარდა კვების პროდუქტებისა და 
ელექტრო სიგარეტით მოხმარებისთვის 
განკუთვნილი სითხეებისა);

ან

ან

ან

და
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200 ღერი სიგარეტის ან 50 სიგარის ან 50 
სიგარილას ან 200 ღერი თამბაქოს ნაწარმის (წვის 
პროცესის გარეშე, ორთქლის მისაღებად 
გამოსაყენებელი) ან თამბაქოს შემცველობით 10 
ცალი კაფსულის, ან 250 გრამი თამბაქოს სხვა 
ნაწარმის (გარდა თამბაქოს ნედლეულისა) 
იმპორტი, ან ზემოაღნიშნული თამბაქოს ნაწარმის 
სახეობათა ნაკრების იმპორტი, თუ მასში შემავალი 
თითოეული სახეობის თამბაქოს ნაწარმის წილის 
პროცენტულ მაჩვენებელთა (შესაბამის ზღვრულ 
ოდენობასთან მიმართებით) ჯამი არ აღემატება 
100-ს, ან 50 მლ ელექტრონული სიგარეტით 
მოხმარებისთვის განკუთვნილი სითხეების 
იმპორტი. აგრეთვე 4 ლიტრი ყველა სახის 
ალკოჰოლიანი სასმელის იმპორტი.

თამბაქოს ნაწარმისა და ალკოჰოლური სასმელების 
შემთხვევაში, საგადასახადო შეღავათით 
სარგებლობის უფლება ფიზიკურ პირს წარმოეშობა 
18 წლის ასაკიდან!

იმპორტის გადასახდელისგან თავისუფლდება 
ნებისმიერი საბაჟო გამშვები პუნქტის გავლით, 
ასევე საფოსტო გზავნილით, შემოტანილი 
არაეკონომიკური დანიშნულების:

უცხოეთში ყოველ 6 თვეზე მეტი ხნით ყოფნის 
შემდეგ, საქართველოში შემოსული ფიზიკური 
პირის მიერ 15 000 ლარამდე ღირებულების 
საქონლის იმპორტი (გარდა სატრანსპორტო 
საშუალებებისა, აქციზური საქონლის და კვების 
პროდუქტებისა);

საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური 
წარმომადგენლობიდან ან საკონსულო 
დაწესებულებიდან, როტაციის წესით, სამუშაო 
მივლინებიდან გამოწვეული დიპლომატიური 
თანამდებობის პირისთვის - დამატებით მის მიერ 
პირადი სარგებლობისთვის განკუთვნილი 
საქონლის (ოჯახზე თითო სატრანსპორტო 
საშუალება, მაცივარი, კომპიუტერი და 
ტელევიზორი) იმპორტი;

საქართველოში მუდმივად საცხოვრებლად 
შემოსვლისას (რაც დასტურდება საქართველოს 
იუსტიციის სამინისტროს მიერ დადგენილი წესით 
გაცემული შესაბამისი დოკუმენტით), საქონლის 
(მათ შორის, ავეჯი, საყოფაცხოვრებო 
დანიშნულების საქონლი, ოჯახზე ერთი 
სატრანსპორტო საშუალება) იმპორტი.
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ეკონომიკური საქმიანობისთვის განკუთვნილი 
საქონლის შემოტანისას/გატანისას (განურჩევლად 
მისი რაოდენობისა და ღირებულებისა);
იმ შემთხვევაში, თუ საქონლის შემოტანა 
შეზღუდულია ან/და საქონლის შემოტანისთვის 
საჭიროა ნებართვა ან ლიცენზია;

იმ შემთხვევაში, თუ შემოტანილი საქონლის 
რაოდენობა ან/და ღირებულება აღემატება 
საქართველოს საგადასახადო კოდექსით 
დადგენილ დაუბეგრავ მინიმუმს;

საქართველოს საგადასახადო კოდექსით 
გათვალისწინებული, უცხოეთში ყოველ 6 თვეზე 
მეტი ხნით ყოფნისა და საქართველოში 
მუდმივსაცხოვრებლად შემოსვლისთვის 
არსებული შეღავათებით სარგებლობის 
შემთხვევაში;

საქართველოს საბაჟო საზღვარზე 
გადაადგილებული ნაღდი ფულის (ეროვნული 
ან/და უცხოური ვალუტა), ჩეკების ან/და სხვა 
ფასიანი ქაღალდების შემთხვევაში, თუ მათი 
ჯამური ოდენობა აღემატება 30 000 ლარს ან მის 
ეკვივალენტს სხვა ვალუტაში;

daimaxsovreT

ფიზიკური პირის მიერ საქართველოს საბაჟო 
ტერიტორიაზე გადაადგილებული საქონელი,  
რომელიც განკუთვნილია ეკონომიკური 
საქმიანობისთვის, ექვემდებარება 
დეკლარირებას, განურჩევლად მისი 
რაოდენობისა და ღირებულებისა.

romeli saqonlis SemTxvevaSi aris aucilebeli
nebarTvisa da sertifikatis damatebiT wardgena?

ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული ნივთიერება;

ანტიკვარული ან ხელოვნების ნიმუში;

ელექტრონული შესყიდვის გზით შეძენილი 
საქონლის საფოსტო გზავნილით შემოტანისას.



მომწამვლელი ნივთიერება ან მედიკამენტი;
მცენარე ან/და ცხოველი, მათი ნაწილები ან 
მათგან მიღებული პროდუქტი;
მაღალი სიხშირის რადიოელექტრონული
მოწყობილობა, კავშირგაბმულობის საშუალება;
რადიოაქტიური მასალა;

ნარჩენი (მათ შორის, რადიოაქტიური ნარჩენი);
ოზონდამშლელი ნივთიერება;
სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული
სამკურნალო საშუალება.

damatebiTi informacia

იმპორტის გადასახადისგან გათავისუფლებული 
საქონლის იმპორტი - საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლი.

აქციზისგან გათავისუფლებული საქონლის 
იმპორტი - საქართველოს საგადასახადო 
კოდექსის 194-ე მუხლი.

დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან 
(დღგ) გათავისუფლებული საქონლის 
იმპორტი - საქართველოს საგადასახადო 
კოდექსის 168-ე მუხლი.


