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წინათქმა 

  

 

წინამდებარე სტატია ევროპულ ძიებათა სერიის მეორე კრებულიშია წარმოდგენილი. 

პირველი კრებული - ქართული საზოგადოება და ევროპული ღირებულებები - 2007 

წელს გამოქვეყნდა. ეს კრებული მომზადდა კონსულტაციისა და ტრენენგის ცენტრისა 

(CTC) და ევროპულ ძიებათა ინსტიტუტის (Europen Studies Institute) თანამშრომლობით. 

წინამდებარე კრებული - ევროპული იდეების ისტორია და ქართული კულტურა - ხუთ 

ევროპულ იდეას ეძღვნება - ევროპის, ფილოსოფიის, ლიტერატურის, საზოგადოებისა 

და (პოსტ)მოდერნის იდეებს. ქართველ ავტორებთან ერთად იბეჭდება ცნობილ 

ევროპელ ინტელექტუალთა - რემი ბრაგის, პიერ ადოსა და ნიკლას ლუმანის - 

ნაშრომების თარგმანები. 

ევროპულ ძიებათა ინსტიტუტის საბჭო 
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გადასახადის იდეა: სიკვდილი, ეშმაკი, თუ მეხუთე ღმერთი?  

  

რევაზ კოპალაძე 

ვუძღვნი ზაზა შათირიშვილს  

„საკითხი გადასახადის ბუნების შესახებ არის საკითხი სახელმწიფოს 

შესახებ.”  

პრუდონი  

იმ დღეს, როდესაც „ჩიკაგო ბულსმა“ „იუტა ჯაზი“ დაამარცხა და NBA-ს 

ჩემპიონატში თავისი მეხუთე გამარჯვება იზეიმა, საქართველოს 

პარლამენტმა საგადასახადო კოდექსი მიიღო. მაშინ ცხრამეტი წლის ვიყავი 

და „ჩიკაგო ბულსს“ ვგულშემატკივრობდი. ამ მატჩის სანახავად იმ დროს 

ყველაფერს დავთმობდი, მაგრამ, სამწუხაროდ, სატელევიზიო პროგრამა 

მხოლოდ პარლამენტის სხდომის ტრანსლაციას, სერიალ „კასანდრას” და 

გადაცემა „ტელე-სინე-ვიდეოს” ითვალისწინებდა. სწორედ 1997 წლის 13 

ივნისს მილაკიანი ტელევიზორიდან გავიგე პირველად ჩემთვის არაფრის 

მთქმელი სიტყვები „საგადასახადო კოდექსი” და „გადასახადები”. მაშინ ვერ 

წარმოვიდგენდი, რომ სამი წლის შემდეგ ამ სიტყვებს ყველაზე უფრო ხშირად 

გამოვიყენებდი საუბრისას.  

ოთხი წლის მანძილზე საკონსულტაციო აუდიტორულ საქმიანობას ვეწეოდი 

და მეწარმეებს ვარწმუნებდი, რომ გადასახადების გადახდა აუცილებელია. 

ჩემს პროფესიულ პრაქტიკაში ისეთი შემთხვევაც იყო, როდესაც ადამიანი 

ქრთამად უფრო მეტ ფულს იხდიდა, ვიდრე ყველა გადასახადი დაუჯდებოდა. 

ამ აბსურდულ ქცევას კი იმით ამართლებდა, რომ ქრთამის გადახდისას 

იცოდა, რაში იხდიდა ფულს, გადასახადების გადახდის შემთხვევაში კი არა. 

მიუხედავად ჩემი მსმენელების სკეპტიციზმისა, დაუღალავად ვიმეორებდი 

ბენჯამინ ფრანკლინის სიტყვებს: „ცხოვრებაში მხოლოდ სიკვდილი და 

გადასახადებია გარდაუვალი.” ან კიდევ ვუყვებოდი სახალისო ისტორიას 

ოლდრიჯ ეიმსისა, რომელსაც მაღალი თანამდებობა ეკავა ცენტრალურ 

სადაზვერვო სამსახურში და 1994 წელს გაასამართლეს და უვადო პატიმრობა 
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მიუსაჯეს საბჭოთა კავშირის სასარგებლოდ ჯაშუშობისათვის. გარდა ამისა, 

მოსარჩელის მოთხოვნით, ჯაშუშს დაეკისრა ხაზინაში 400 ათასი დოლარის 

შეტანა, ვინაიდან იგი თავს არიდებდა უცხოური დაზვერვისაგან მიღებული 

„ჰონორარებიდან” გადასახადების გადახდას. ამ საინტერესო ამბიდან 

გამომდინარე, შეგვიძლია დევიზიც შემოგთავაზოთ „პატრიოტი შეიძლება არ 

იყო, მაგრამ გადასახადი ვალდებული ხარ გადაიხადო”. თუმცა მიუხედავად 

ხელისუფლების ძალისხმევისა და იმ სიმკაცრისა, რომელსაც იგი 

გადასახადების გადამხდელთა მიმართ იჩენს, ჩვენს ქვეყანაში 

„ცივილიზებული გადასახადის გადამხდელი ვერა და ვერ გაიზარდა”. 

ყოველდღე გვესმის ახალი ამბების ქრონიკაში, თუ ვინ და როგორ დამალა 

გადასახადი. აქ იბადება ყველასათვის უაღრესად აქტუალური კითხვა: რატომ 

ვერ მოახერხა ქვეყნის ხელისუფლებამ საზოგადოებას გაეცნობიერებინა 

გადასახადის გადახდის მნიშვნელობა და საჭიროება.  

საქართველოსათვის ამ დაუძლეველმა პრობლემამ დამაწყებინა ფიქრი 

საერთოდ გადასახადის ბუნების შესახებ, გადასახადისა, რომლის 

გარდუვალობას ფრანკლინი სიკვდილს ადარებდა, ხოლო მის ამკრეფს 

ფრანგი გლეხები - ეშმაკს. საერთოდ, რა არის გადასახადი? რა 

განსაზღვრავს მის არსს? რა ხდის მას სავალდებულოდ? მით უმეტეს, თუ 

გავიხსენებთ ანტიკურ საბერძნეთს, სადაც გადასახადების გადახდის 

პროცესს ლიტურგიას უწოდებდნენ და ეს ნებაყოფლობითი იყო.  

ამ კითხვებზე პასუხების გასაცემად დავიწყე პრობლემების ძებნა, ოღონდ 

არა გარეთ, როგორც, სამწუხაროდ, გვჩვევია ხოლმე, არამედ შიგნით და 

საგადასახადო კოდექსში ვიპოვე გადასახადის ცნების განმარტება. ეს ის 

მუხლია, რომელსაც პრაქტიკოსი ფინანსისტები დიდ ყურადღებას არ აქცევენ 

ხოლმე მისი „ფილოსოფიური” მნიშვნელობის გამო. თუმცა ეს ის 

ფუნდამენტური საკითხია, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფო 

ხელისუფლების დამოკიდებულებას გადასახადის გადამხდელების, ანუ 

მოქალაქეების მიმართ. აი, რა წერია ამ მუხლში: „გადასახადი არის ამ 

კოდექსის მიხედვით საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთისა და აჭარის 

ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივ ბიუჯეტებში სავალდებულო, 

უპირობო ფულადი შენატანი, რომელსაც იხდის გადასახადის გადამხდელი, 

გადასახადის აუცილებელი, არაეკვივალენტური და უსასყიდლო ხასიათიდან 

გამომდინარე”.  
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გადასახადის წარმოშობის ისტორიას თუ გადავხედავთ, აღმოვაჩენთ, რომ 

გადასახადის პირველი ფორმა იყო ხარკი, რომელსაც ომში გამარჯვებული 

სახელმწიფო უწესებდა დამარცხებულს. რა თქმა უნდა, ხარკი არ 

წარმოადგენს პირდაპირი მნიშვნელობით გადასახადს, მაგრამ ეს არის 

წყარო, საიდანაც დასაბამს იღებს თანამედროვე გადასახადი. შუა 

საუკუნეების ევროპაში მეფის ტყვედ ჩაგდება გამარჯვებულისთვის დიდი 

შემოსავლის მიღებას ნიშნავდა მეფის განთავისუფლების სანაცვლოდ. ასე 

ფინანსდებოდა სახელმწიფოს, ძირითადად, ომის წარმოებასთან 

დაკავშირებული ხარჯები პრინციპით „ომი კვებავს ომს”. XVIII საუკუნის 

პირველ ნახევრამდე რუსეთში სახელმწიფო შემოსავლების აღსანიშნავად 

ტერმინ ,,налог”-ის ნაცვლად ხმარობდნენ სიტყვებს ,,дань”, შემდეგ ,,подать”, 

,,повинность”.  

საგადასახადო კოდექსის ზემოთ ციტირებული მეექვსე მუხლი, რომლის 

მნიშვნელობაზეც უკვე მოგახსენეთ, არაფრით განსხვავდება გადასახადის 

წარმოშობის საწყისი ფორმისგან (ხარკისგან) თავისი უსასყიდლო ბუნებიდან 

გამომდინარე. 1997 წლის 13 ივნისიდან დღემდე, მიუხედავად ჩვენს 

საგადასახადო სამართალში შესული ასობით ცვლილებისა, ეს მუხლი 

უცვლელი დარჩა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ის მუხლია, რომელიც 

საგადასახადო სამართლის ქვაკუთხედს წარმოადგენს და გადასახადის 

ნაცვლად აწესებს ხარკს, რომლის გადახდა, ბუნებრივია, არავის უნდა.  

მაგრამ მაინც რა არის ის ძირითადი, რაც გადასახადს ანიჭებს გადასახადის 

და არა ხარკის მნიშვნელობას. ისტორიულ პერსპექტივაში გადასახადის 

გაჩენა უკავშირდება სახელმწიფო ადმინისტრაციის (სასამართლო, ჯარი) 

წარმოშობას, მაშინვე ჩნდება საზოგადოების მხრიდან ისეთი ხარჯების 

გაღების საჭიროება, რომელთა დაფარვა შეუძლებელია მხოლოდ სამხედრო 

ნადავლის ხარჯზე.  

საგადასახადო სისტემის განვითარების პირველ ეტაპზე, როდესაც მეფის 

პირადი და სახელმწიფო ქონება არ არის მკაფიოდ გამიჯნული, 

გადასახადების დაწესებას აპროტესტებენ კერძო საკუთრების 

ხელშეუხებლობის პრინციპიდან გამომდინარე და მათი არსებობა 

შესაძლებელია მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში. XVI საუკუნის 

გამოჩენილი ფრანგი ეკონომისტი ჟ. ბოდენი თავის შრომაში „ექვსი წიგნი 

სახელმწიფოს შესახებ” განიხილავს სახელმწიფო შემოსავლების შვიდ 
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წყაროს: 1) დომენები, 2) სამხედრო ნადავლი, 3) მეგობარი ქვეყნების 

საჩუქრები, 4) მოსაკრებელი მოკავშირე სახელმწიფოებიდან, 5) ვაჭრობიდან 

შემოსული თანხები, 6) მოსაკრებლები შემოტანაზე და გატანაზე და 7) ხარკი 

დამარცხებული სახელმწიფოებისგან.  

ბოდენის მიერ ჩამოთვლილ სახელმწიფო შემოსავლებში არ არსებობს 

გადასახადები. გადასახადების დაწესება მას მიაჩნდა საშიშ ნაბიჯად, 

რომელსაც შესაძლებელია აჯანყება გამოეწვია და მეფე თავის 

ქვეშევრდომებთან წაეჩხუბებინა.  

ისტორიიდან ცხადი ხდება, რომ გადასახადები არის სახელმწიფო 

შემოსავლების გვიანდელი ფორმა. თავდაპირველად გადასახადებს 

უწოდებდნენ „აუხილია” (დახმარება) და ისინი დროებითი იყო. ჯერ კიდევ XVII 

საუკუნის პირველ ნახევარში ინგლისის პარლამენტი არ ცნობდა მუდმივ 

გადასახადებს საერთო სახელმწიფოებრივი საჭიროებებისთვის და მეფეს არ 

შეეძლო მათი თვითნებურად შემოღება, თუმცა მუდმივმა ომებმა და ჯარმა, 

რომელსაც მშვიდობიანობის დროსაც კი არ ათავისუფლებდნენ სამხედრო 

სამსახურისგან, დიდი ფულადი სახსრების საჭიროება წარმოშვა და 

გადასახადების დროებითი ფორმა მუდმივად გადაიქცა.  

მას შემდეგ, რაც საგადასახადო სისტემამ თავი დაიმკვიდრა საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაში და სახელმწიფო შემოსავლების მთავარი წყარო გახდა, შეიქმნა 

თეორიები, რომლებიც ემსახურებოდა გადასახადების ბუნების და მათი 

როლის განსაზღვრას სახელმწიფოში. სწორედ აქ არის მოსაძებნი ის 

მნიშვნელობა, რომელიც სახელმწიფოს სასარგებლოდ მოქალაქის მიერ 

ქონების ნაწილის გაღებას გადააქცევს გადასახადად და არა ძარცვად.  

მოდით, ჩამოვწეროთ მეექვსე მუხლში ნახსენები გადასახადის ძირითადი 

ატრიბუტები და შევეცადოთ, თითოეული განვიხილოთ მათი ჩამოყალიბების 

ისტორიული პროცესის კვალდაკვალ. ეს სიტყვებია:  

სავალდებულო  

უპირობო  

აუცილებელი  
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არაეკვივალენტური  

უსასყიდლო  

XVII-XVIII საუკუნეებში განსაკუთრებით პოპულარული იყო სარგებლის, 

ეკვივალენტების გაცვლის, მომსახურების და ანაზღაურების თეორია, ანუ 

ატომისტური თეორია. ეს თეორია მჭიდროდაა დაკავშირებული 

სახელმწიფოს წარმოშობის სახელშეკრულებო პრინციპთან.  

მონტესკიე განიხილავს გადასახადს, როგორც საფასურს, რომელიც 

მოქალაქეს სახელმწიფო ხაზინაში შეაქვს თავისი პირადი უსაფრთხოებისა 

და კერძო საკუთრების დაცვის მიზნით. „ცხადია და ყველას მიერ 

აღიარებული, - წერს მონტესკიე, - რომ ყველა მოქალაქე საჭიროებს 

სახელმწიფოს მხრიდან დაცვას. უამისოდ ისინი ვერ იარსებებენ და, 

არანაკლებ ცხადია ის, რომ ქვეყნის მეთაური ვერ შეძლებს მათ დაცვას, თუ 

მოქალაქეები ამისთვის სახსრებს არ გაიღებენ”.  

გარეშე მტრისგან თავდაცვის აუცილებლობას დაემატა ქვეყნის შიგნით 

წესრიგის შენარჩუნების პრობლება, რისთვისაც საჭიროა სასამართლო, 

პოლიცია და სხვა სახელმწიფო ორგანოები. მათი ფუნქციონირებისთვის 

საჭიროა გადასახადების გადახდა. გამოდის ერთი ფასეულობის მეორეზე 

გადაცვლა: „მსგავსად იმისა, როგორც ვუხდით ვაჭარს საქონლის და ვექილს 

მოცემული რჩევის სანაცვლოდ”. ვერავინ იტყვის უარს გადასახადის 

გადახდაზე ისევე, როგორც უარს ვერ იტყვის საერთო კეთილდღეობით 

სარგებლობაზე.  

ამ შეხედულებას ამა თუ იმ ფორმით ბევრი მიმდევარი გამოუჩნდა. ვოლტერის 

სიტყვებით: „გადასახადის გადახდა ნიშნავს მოქალაქის მიერ საკუთარი 

ქონების ნაწილის გაღებას დანარჩენის შენარჩუნების მიზნით”. ვოლტერის ეს 

შეხედულება საკმარისი არ არის გადასახადის ბუნების გასაგებად, ვინაიდან 

ჩვენ კარგად გვახსოვს, როგორ ასხვისებდნენ და ახლაც ასხვისებენ 

ადამიანები თავისი ქონების ნაწილს მეორე ნაწილის შენარჩუნების მიზნით, 

თუმცა ამას ჩვენ „რეკეტს” ვუწოდებთ და არა გადასახადს. „სახელმწიფო 

აღკვეთს ყველას ომს ყველას წინააღმდეგ და გადასახადები ამ მშვიდობის 

საფასურია”, - წერდა ჰობსი. ამ მოსაზრებას დავეთანხმებოდი, მაგრამ, 
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სამწუხაროდ, თანამედროვე სახელმწიფოების მთავარი ხარჯი მაინც ომები 

და შეიარაღებაა.  

ამ თეორიებს საფუძვლად უდევს სახელმწიფოს წარმოშობის 

სახელშეკრულებო თეორია. სინამდვილეში არ არსებობს რაიმე 

განსაზღვრული კავშირი გადახდილ გადასახადსა და მიღებულ სარგებელს 

შორის. პირველ რიგში, გადასახადის გადახდა არ არის ისეთივე 

ნებაყოფლობითი გადაწყვეტილება, როგორც საქონლის შეძენის დროს მისი 

საფასურის გადახდა. გადასახადების აკრეფა შეთანხმების კი არა, იძულების 

საფუძველზე ხდება. ამასთან, შეუძლებელია რაიმე პირდაპირი კავშირის 

მოძებნა გადახდილ გადასახადსა და მოქალაქის მიერ სახელმწიფოსგან 

მიღებულ სარგებელს შორის. დაბოლოს, თითოეულ ინდივიდთან 

მიმართებაში სახელმწიფოს მიერ გაწეული მომსახურება იმდენად 

განუსაზღვრელია, რომ შეუძლებელია მათი გაცვლის ფასის დადგენა. თუ 

ატომისტური თეორიის მომხრეები დაეთანხმებოდნენ ამ მოსაზრებებს, მათ 

შეიძლება ეთქვათ, რომ არსებობს კოლექტიური გაცვლა და საერთო თანხა, 

რომელსაც საზოგადოება უხდის სახელმწიფოს, ტოლფასია სახელმწიფოს 

მიერ გაწეული საერთო მომსახურებისა. ამ მოსაზრების გაზიარება 

შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ სახელმწიფოს მიერ წარმოებული 

მომსახურება ყოველთვის ტოლი იქნებოდა მოქალაქეებისგან ამოღებული 

თანხებისა და, შტურმის გამონათქვამის მიხედვით, სახელმწიფო 

გადაეჩვეოდა „ბევრის აღებას და ნაკლების გაცემას”.  

მოძღვრებებმა სამართლებრივი სახელმწიფოს შესახებ ფინანსური 

მეცნიერება მიიყვანა გადასახადების იძულებითი ხასიათის იდეამდე და 

წარმოშვა ახალი - მსხვერპლის და კოლექტიური საჭიროებების თეორიები. 

ახალი შეხედულებები განსაზღვრავდა გადასახადს, როგორც სავალდებულო 

მონაწილეობას სახელმწიფო ხარჯების დაფარვაში, რისი აუცილებლობაც 

გამომდინარეობდა თავად სახელმწიფოს იდეიდან და კოლექტიური 

საჭიროებებიდან, რომლებსაც სახელმწიფო აკმაყოფილებს. ეს ცვლილებები 

განპირობებულია სახელმწიფოს ამოცანების და ფუნქციების ზრდით, 

ვინაიდან იგი გამოვიდა მხოლოდ „ღამის დარაჯის” როლიდან. XIX საუკუნეში 

სახელმწიფო ხდება უამრავი სხვადასხვა ტიპის, მატერიალური თუ 

არამატერიალური ფასეულობის მწარმოებელი. ბუნებრივია, რომ ყველა ეს 

ცვლილება აისახა გადასახადების, როგორც სახელმწიფოს საფუძვლის, 

განსაზღვრებებზე. აღარ არსებობდა სახელმწიფოსგან რაიმე 
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განსაკუთრებული სარგებლის მიღების დამტკიცების საჭიროება, რომელიც 

ეფუძნებოდა საზოგადოებაში დადებულ სპეციალურ ხელშეკრულებას. 

სახელმწიფოს როლის ზრდამ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ისე გაზარდა 

სახელმწიფოს მიერ წარმოებული სარგებლის მნიშვნელობა, რომ ეს 

უკანასკნელი აღარ თავსდებოდა მხოლოდ „მომსახურების” ცნებაში.  

ახალი თეორიების თანახმად, გადასახადის გადახდისას მოქალაქის მიერ 

მსხვერპლის გაღება უკავშირდება გადასახადების სავალდებულო და 

სახელმწიფოს მხრიდან იძულებით ხასიათს, ხოლო „კოლექტიურ 

საჭიროებებში” იგულისხმება საგარეო და საშინაო უსაფრთხოება, 

მართლმსაჯულების სისტემა და ა.შ. ეს განუყოფელი საჭიროებებია და მათი 

დაკმაყოფილების ერთადერთ წყაროს სახელმწიფო წარმოადგენს. 

გადასახადის, როგორც კოლექტიური საჭიროებების დაკმაყოფილების 

წყაროს თეორია მცირე შესწორებით - „კოლექტიური საჭიროებები” 

გადაკეთდა „საზოგადოებრივ საჭიროებებად” - გაიზიარეს კეინსიანელებმა 

და ნეოკეინსიანელებმა. ნობელის პრემიის ლაურეატი სამუელსონი თავის 

წიგნში „ეკონომიკა” წერს: „სახელმწიფოს როლის უწყვეტი ზრდა 

განპირობებულია საზოგადოებრივი მოთხოვნილებების ზრდით და მათი 

დაკმაყოფილების საჭიროებით”.  

ეს შეთანხმება სახელმწიფოსა და ხალხს შორის არ არის ნებაყოფლობითი 

და ეკვივალენტური - მე არ ვარ ვალდებული მოვწიო სიგარეტი „პირველი”, 

მაგრამ გადასახადი ვალდებული ვარ გადავიხადო. გადახდილ გადასახადსა 

და მიღებულ სარგებელს შორის არ არსებობს ისეთივე მჭიდრო კავშირი, 

როგორც ყავის აპარატში ჩაშვებულ ორმოცდაათთეთრიანსა და იქიდან 

ჩამოსხმულ ყავას შორის, თუმცა ეს მაინც გაცვლაა და, საბოლოო ჯამში, 

სარფიანი შეთანხმება, რადგან ყველაზე უსუსური და უუნარო მთავრობაც კი 

უფრო იაფად და კარგად იცავს თავის მოქალაქეებს, ვიდრე თითოეული 

მოქალაქე შეძლებდა თავის დაცვას დამოუკიდებლად, სხვისი დახმარების 

გარეშე.  

მცირე ისტორიული ექსკურსის შემდეგ შეგვიძლია განვიხილოთ ამ 

თეორიების და შეხედულებების გავლენა თანამედროვე საქართველოსთან 

და სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 

მეექვსე მუხლში გადასახადი განსაზღვრულია, როგორც არაეკვივალენტური, 

სავალდებულო და აუცილებელი, რაც სავსებით ადეკვატურია სტატიაში 
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განხილული შეხედულებებისა, მაგრამ გადასახადი არამც და არამც არ არის 

უსასყიდლო და უპირობო.  

საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ ხალხი ხელისუფლებას ქმნის 

კონსტიტუციით განსაზღვრული საერთო, საჯარო მიზნების მისაღწევად და 

კონსტიტუციითვე ანიჭებს მას გარკვეულ უფლებამოსილებას. მიზნის საჯარო 

და საერთო ხასიათი (საშინაო და საგარეო უსაფრთხოება, 

მართლმსაჯულების განხორციელება) განაპირობებს კონსტიტუციურ 

ვალდებულებათა აღსასრულებლად ხალხის მიერ ხელისუფლების 

დაფინანსების ვალდებულებას. ამ გაუპიროვნებელი სანაცვალგებო 

მომსახურების გარეშე იკარგება სამართლებრივი კავშირი გადასახადის 

გადამხდელსა და ხელისუფლებას შორის და ქრება გადასახადის გადახდის 

ვალდებულება, რასაც ბევრჯერ მიუყვანივართ და შესაძლებელია კიდევ 

მიგვიყვანოს იმ მდგომარეობამდე, რომელსაც აღწერს ხაზინადარი გოეთეს 

„ფაუსტში” (პასტერნაკის კონგენიალური თარგმანის მიხედვით):  

,,Пришёл конец союзным взносам. 

И денег никаким насосом 

Теперь в казну не накачать. 

Иссяк приток подушных сборов, 

У нас что город, то и норов 

И своевольничает знать. 

Теперь в любом владенье княжьем 

Хозяйничает новый род. 

Властителям мы рук не свяжем, 

Другим раздавши столько льгот. 

Из партий, как бы их не звали, 

Опоры мы не создадим. 

Нам так же чужды их печали, 

Как мы и наши нужды им... 

У всех желанье стать богаче, На всех 

дверях замок висячий, 

Но пусто в нашем сундуке”.  



10 
 

ქვემოთ წარმოდგენილია გადასახადის ცნების განსაზღვრება 

საქართველოს, ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ფედერაციის 

კანონმდებლობებში:  

გადასახადის ცნება  

„გადასახადი არის ამ კოდექსის მიხედვით საქართველოს სახელმწიფო, 

აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივ 

ბიუჯეტებში სავალდებულო, უპირობო ფულადი შენატანი, რომელსაც იხდის 

გადასახადის გადამხდელი, გადასახადის აუცილებელი, არაეკვივალენტური 

და უსასყიდლო ხასიათიდან გამომდინარე”.  

POWERS OF CONGRESS  

The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, 

to pay the Debts and provide for the common Defence and general Welfare of the United 

States; but all Duties, Imposts and Excises, shall be uniform throughout the United 

States;  

Понятие налога и сбора  

Под налогом понимается обязательный, индивидуальный платёж, взымаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве 

собственности, хозяственного ведения или оперативного управления денежных 

средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) 

муниципальных образований.  

სტატიის დასაწყისში დავსვი კითხვა, თუ რატომ ვერ მოახერხა საქართველოს 

ვერც ერთმა ხელისუფლებამ საზოგადოებამდე მიეტანა გადასახადის 

გადახდის მნიშვნელობა და საჭიროება. პასუხი ამ კითხვაზე მარტივია - 

ხელისუფლებას არც უცდია ამის გაკეთება, რაშიც თქვენც დარწმუნდით, 

პატივცემულო მკითხველებო, როდესაც ერთმანეთს შეადარეთ ზემოთ 

მოყვანილი კანონის მუხლები. ამ მუხლების განხილვას არ ვაპირებ, ისედაც 

დღესავით ნათელია მათ შორის განსხვავება, თუმცა ბოლოს დავძენ - 

გადასახადის ცნების განსაზღვრის მნიშვნელობაზე ისიც მიუთითებს, რომ 

მთელი ჩვენი საგადასახადო კოდექსი (ჩვენ განვიხილეთ ამ კანონის 

მხოლოდ ერთი მუხლი, რომელმაც შთაბეჭდილება უნდა შეგვიქმნას მთელ 
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კანონზე) გაჟღენთილია ამ უპირობო და უსასყიდლო დამოკიდებულებით, 

გადასახადის გადამხდელი წინასწარ შერაცხულია დამნაშავედ და მახსენებს 

იოზეფ კ-ს თავგადასავალს ფრანც კაფკას „პროცესში”.  

გადასახადების მნიშვნელობაზე კარლ მარქსი ამბობდა რომ, „გადასახადი ეს 

არის მეხუთე ღმერთი კერძო საკუთრებასთან, ოჯახთან, წესრიგთან და 

რელიგიასთან ერთად”. ჩვენ კი რას ვხედავთ საქართველოში - ათეულობით 

წლების მანძილზე კერძო საკუთრების უგულებელყოფას, გაუთავებელ 

არეულობას და ორმაგი სტანდარტებით ცხოვრებას. გადასახადი მეხუთე 

ღმერთია და ის არ არსებობს დანარჩენი ოთხისგან დამოუკიდებლად. 

საქართველოში ამ ფუნდამენტური საყრდენების უქონლობაში ერთნაირად 

დამნაშავეა როგორც საზოგადოება, ასევე ხელისუფლება.  

P.S.  

1991 წელს კალიფორნიის შტატში შემოღებულ იქნა ახალი გადასახადი „joke 

tax“,რომელიც მხოლოდ სპორტულ ღონისძიებებს ეხება და გულისხმობს 

სხვადასხვა შტატში ჩატარებული სპორტული ღონისძიებებიდან მიღებული 

შემოსავლის დაბეგვრას იმ შტატის სასარგებლოდ სადაც ჩატარდა ეს 

ღონისძიება. გაგიკვირდებათ, მაგრამ ამ გადასახადის ინიციატორი და 

სულისჩამდგმელი „ჩიკაგო ბულსის“ ახლა უკვე ყოფილი წევრი მაიკლ 

ჯორდანია. მოგვიანებით ჯორდანის ინიციატივას შეუერთდა ამერიკის 24 

შტატი და თითოეული ჩატარებული სპორტული ღონისძიების შედეგად 

სახელმწიფოს დაახლოებით ერთი მილიონი დოლარით ეზრდება common 

Defence და general Welfare-ის განხორციელების საშუალება.  

 


