ინდივიდუალური მეწარმე
ინდივიდუალური მეწარმის ცნება
ინდივიდუალური მეწარმე არ არის იურიდიული პირი. ინდივიდუალური მეწარმე საქმიან
ურთიერთობებში თავის უფლებებს ახორციელებს და მოვალეობებს ასრულებს, როგორც
ფიზიკური პირი.
ინდივიდუალური მეწარმე საქმიან ურთიერთობებში გამოდის საკუთარი სახელით.
ინდივიდუალური მეწარმე თავისი სამეწარმეო საქმიანობიდან წარმოშობილი
ვალდებულებებისათვის კრედიტორების წინაშე პასუხს აგებს პირადად, მთელი თავისი
ქონებით.
ინდივიდუალური მეწარმე წარმოიშობა მხოლოდ მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან.
თუ რეგისტრაციამდე მეწარმე სუბიექტის სახელით რაიმე მოქმედება შესრულდა, ამ
მოქმედების შემსრულებლები და საწარმოს დამფუძნებლები პასუხს აგებენ
პერსონალურად, როგორც სოლიდარული მოვალეები, მთელი თავისი ქონებით, პირდაპირ
და უშუალოდ, ამ მოქმედებიდან წარმოშობილი ყველა ვალდებულებისათვის. ეს
პასუხისმგებლობა ძალაში რჩება მეწარმე სუბიექტის რეგისტრაციის შემდეგაც.
ინდივიდუალური
მეწარმის
რეგისტრაციის
უფლებამონაცვლეა შესაბამისი ფიზიკური პირი.

გაუქმების

შემთხვევაში

მისი

ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაცია
ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაცია არის მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრში ინდივიდუალური მეწარმის შესახებ
ინფორმაციის აღრიცხვა შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებით.
ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი ორგანო არის სსიპ საჯარო
რეესტრის ეროვნული სააგენტო.
ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაცია ხორციელდება მის მიერ გაცხადებული
მისამართის მიხედვით.
თუ გაცხადებულ მისამართზე არსებული უძრავი ნივთის მესაკუთრე დაინტერესებული
პირია, იურიდიული მისამართის განსაზღვრისთვის დამატებითი დოკუმენტის წარდგენა
სავალდებულო არ არის.
პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებულ მისამართზე (ასევე დევნილის
მოწმობაში
მითითებულ
დროებით
საცხოვრებელი
ადგილის
მისამართზე)
ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაციისთვის მესაკუთრის თანხმობის ან სარგებლობის
დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა სავალდებულო არ არის.
სხვა შემთხვევაში მარეგისტრირებელ ორგანოს დამატებით სავალდებულოდ უნდა
წარედგინოს უძრავი ნივთის მესაკუთრის სათანადო ფორმით შედგენილი თანხმობა ან

უძრავი ნივთით სარგებლობის
შედგენილი დოკუმენტი.

უფლების

დამადასურებელი

სათანადო

ფორმით

ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაციის წესი და პირობები
ინდივიდუალური მეწარმის რეგისტრაციის მიზნით დაინტერესებულმა პირმა უნდა
მიმართოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურს,
იუსტიციის სახლს ან საჯარო რეესტრის ავტორიზებულ პირებს.

სარეგისტრაციოდ წარსადგენი დოკუმენტები:
განცხადება (აღნიშნული ივსება შესაბამის ელექტრონულ პროგრამაში უშუალოდ
დოკუმენტების მიმღები ოპერატორის მიერ);
დაინტერესებული პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პირადობის
მოწმობა, პასპორტი, ბინადრობის მოწმობა, პირადობის ნეიტრალური მოწმობა ან
ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი) ასლი;
მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი – 20 ლარი (1
სამუშაო დღის ვადაში).
შესაძლებელია ასევე დაჩქარებული მომსახურების განხორციელებაც. ამ შემთხვევაში
მომსახურების საფასური და ვადა შემდეგნაირია:
განცხადების შეტანის დღეს – 50 ლარი.
ვადის ათვლა იწყება განცხადების შეტანის მომდევნო დღეს და მთავრდება ვადის ბოლო
დღის გასვლასთან ერთად. თუ ვადის ბოლო დღე ემთხვევა უქმე ან დასვენების დღეებს,
ვადის ბოლო დღეს წარმოადგენს მომდევნო სამუშაო დღე.
დაჩქარებული მომსახურების შემთხვავაში (განცხადების შეტანის დღეს) ვადის ათვლა
იწყება განცხადების რეგისტრაციისთანავე და სრულდება ამ დღის გასვლასთან ერთად.

დამატებითი ინფორმაცია
თუ დაინტერესებულ პირს სარეგისტრაციო წარმოებაში მონაწილეობის მიღება სურს არა
პირადად, არამედ წარმომადგენლის მეშვეობით, ასეთ შემთხვევაში დამატებით უნდა იქნეს
წარმოდგენილი სათანადო წესით დამოწმებული წარმომადგენლობის დამადასტურებელი
დოკუმენტი და წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.
ზემოჩამოთვლილი დოკუმენტების გარდა, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
მხრიდან კონკრეტულ შემთხვევაში შესაძლებელია დამატებით მოთხოვნილ იქნეს
ნებისმიერი დოკუმენტი/ინფორმაცია, რაც აუცილებელია ინდივიდუალური მეწარმის
რეგისტრაციასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მისაღებად.

დაინტერესებული პირის მიერ ინგლისურენოვანი ამონაწერის მოთხოვნის შემთხვევაში 20
ლარი ემატება მომსახურების იმ საფასურს, რო-მელთან ერთადაც მოთხოვნილია
ინგლისურენოვანი ამონაწერის მომ-ზადება.
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერცული) იურიდიული პირების რეესტრიდან
ამონაწერის მიღება შესაძლებელია ვებ–გვერდზე www.napr.gov.ge, საჯარო რეესტრის
ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში, იუსტიციის სახლებსა და საჯარო
რეესტრის ავტორიზებულ პირებთან.

მიკრო და მცირე ბიზნესი
მცირე ბიზნესის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს მეწარმე ფიზიკურ პირს, რომლის მიერ
ეკონომიკური საქმიანობიდან მიღებული ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული წლის
განმავლობაში არ აღემატება 100 ათას ლარს. ახალი საგადასახადო კოდექსით, მიკრო და
მცირე ბიზნესის სტატუსის მქონე პირებზე ვრცელდება სპეციალური – შეღავათიანი
დაბეგვრის რეჟიმები. მიკრო ბიზნესი არ იბეგრება საშემოსავლო გადასახადით, ხოლო
მცირე ბიზნესი სარგებლობს დაბეგვრის შეღავათიანი რეჟიმით.
მიკრო ბიზნესის სტატუსი შეიძლება მიენიჭოს ფიზიკურ პირს, რომელიც
დამოუკიდებლად ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას და მის მიერ მისაღები ჯამური
ერთობლივი შემოსავალი კალენდარული წლის განმავლობაში არ აღემატება 30 ათას ლარს.
მიკრო ბიზნესისთვის აკრძალულ საქმიანობებს მიეკუთვნება:
საქმიანობები, რომლებიც საჭიროებენ ლიცენზირებას ან ნებართვას;
1. საქმიანობები, რომლებიდანაც მიღებულმა შემოსავლებმა კალენდარული წლის
განმავლობაში შესაძლოა გადააჭარბოს 30000 ლარს;
2. სავალუტო ოპერაციების განხორციელება;
3. სამედიცინო, არქიტექტურული, საადვოკატო ან სანოტარო, სააუდიტო,
საკონსულტაციო (მათ შორის საგადასახადო კონსულტანტთა) საქმიანობა;
4. სათამაშო ბიზნესი.
5. ვაჭრობა (აღნიშნული აკრძალვა არ ეხება იმ შემთხვევას, როდესაც ხორციელდება
პირის მიერ წარმოებული ან შესყიდული საქონლის გადამუშავება და მიწოდება).
6. ერთ ობიექტში რამდენიმე გადამხდელის ორგანიზებული საქმიანობა
მიკრო ბიზნესის სტატუსის მისანიჭებლად პირმა განცხადებით უნდა მიმართაოს
შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის სერვის ცენტრს/რაიონულ
განყოფილებას ან ელექტრონულად წარადგინოს განცხადება შემოსავლების სამსახურის
ვებ-გვერდის – http://www.rs.ge-ს მეშვეობით.

