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ანოტაცია
სტატიაში განხილულია აქციზური გადა-

სახადის როლი და მნიშვნელობა საბიუჯეტო
შემოსავლების ფორმირებაში „ეკონომიკური
თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს ორ-
განული კანონით სხვა გადასახადებისადმი
დაწესებული შეზღუდვების პირობებში, მი-
სიწილიმშპ-სადაგადასახადებში,აქციზების
სტრუქტურა ქვეყანაში და მის ფარგლებს გა-
რეთ წარმოებული საქონლის მიხედვით, გან-
ხორციელებულიაშედარებებისხვაქვეყნებთან
აქციზური საგადასახადო ტვირთისა და სასა-
ქონლო სტრუქტურის მიხედვით. განსაკუთ-
რებულიყურადღებადათმობილიაქვსაქციზს
მისუმსხვილეს კონტრიბუტორზე თამბაქოს
ნაწარმზე.

შესავალი

აქციზი საბიუჯეტო სახსრების მობილიზე-
ბის მნიშვნელოვანი და საქართველოსათვის,
რიგ გარემოებათა გამო, სახელმწიფო ბიუჯე-
ტის შემოსავლების სულ უფრო მზარდი წყა-
როა.საქართველოსორგანულიკანონი„ეკონო-

სა ქარ თვე ლო ში აქ ცი ზუ რი გა და სა ხა დის 
სი დი დი სა და დი ნა მი კის ზო გი ერ თი ას პექ ტის შე სა ხებ

იოსებ არ ჩვა ძე
ეკო ნო მი კის დოქ ტო რი, პრო ფე სო რი, ქუ თა ი სის უნი ვერ სი ტე ტი, სა ქარ თვე ლო  

ioseb.archvadze@unik.edu.ge

საკ ვან ძო სიტყ ვე ბი: აქ ცი ზი, გა და სა ხა დე ბი, სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტი, ფის კა ლუ რი  

პო ლი ტი კა, პირ და პი რი უცხო უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბი, მთლი ა ნი ში გა პრო დუქ ტი. 

 J.E.L. classification: E0, E6, K2

მიკური თავისუფლების შესახებ“ (ამოქმედდა
2013წელს)სერიოზულადზღუდავსაღმსრუ-
ლებელიხელისუფლებისმანევრირებისშესაძ-
ლებლობასფისკალურიპოლიტიკისსფეროში.
ამანსერიოზულიპრობლემებიშეუქმნაზოგა-
დადხელისუფლებისეკონომიკურიპოლიტი-
კისეფექტიანობას,რამეთუაღნიშნულიკანონი
დაშესაბამისიჩანაწერიკონსტიტუციაშიკრძა-
ლავსახალიგადასახადებისშემოღებასდამოქ-
მედ გადასახადებში განაკვეთის ზრდას საყო-
ველთაორეფერენდუმისმიერმიღებულიდა-
დებითიგადაწყვეტილებისგარეშე.ამასთან,ეს
შეზღუდვაარვრცელდებააქციზზე.აღნიშნუ-
ლის გამო აქციზმა საქართველოსუახლეს ის-
ტორიაშიფაქტობრივადსაგანგებო,„სასწრაფო
ფისკალური დახმარების“  ფუნქციები შეიძი-
ნა.  აქციზურიგადასახადებისმობილიზების
ადმინისტრირებისშედარებითისიიოლისადა
ტრანსპარენტულობის გამო იგი გახდა საგა-
დასახადოპოლიტიკისერთგვარი„სამაშველო
რგოლი“,რომლისფუნქციაცსახელმწიფობიუ-
ჯეტისშემოსავლებისადახარჯებისსხვაობის
დიდინაწილისდაფარვის „თავისთავზეაღე-
ბაა“.2013წლისშემდეგდროინდელპერიოდში,
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ბიუჯეტშიაკუმულირებულიაქციზი,ნომინა-
ლურიმშპ-ისმატებასთანშედარებით,2.1-ჯერ,
ხოლოსხვაგადასახადებთანშედარებით2.9-
ჯერ უფრო სწრაფად იზრდებოდა. შედეგად,
მნიშვნელოვნადგაიზარდაამპერიოდშიაქცი-
ზის წილი სახელმწიფო ბიუჯეტის საგადასა-
ხადოშემოსავლებსადა ქვეყნის მთლიან შიგა
პროდუქტში.

საქართველოს კონსტიტუციის ახალი რე-
დაქციით, გადასახადებთან დაკავშირებული
ზემოხსენებულიდათქმა2030 წლამდე შენარ-
ჩუნდება.ესნიშნავს,რომხელისუფლებაიძუ-
ლებული იქნება მართვის, ეკონომიკური სარ-
გებლის მიღების უზრუნველყოფის პირდაპი-
რი მეთოდების გამოყენების ნაცვლად უფრო
ინტენსიურად მიმართოს ბიუჯეტის შევსების
არაპირდაპირ მეთოდებს, პირველ რიგში, აქ-
ციზურიგადასახადისპერიოდულზრდას.შე-
დეგად, უკვე დღეს აქციზური განაკვეთებით,
მათი წილით ბიუჯეტის საგადასახადო შემო-
სავლებსადა ქვეყნისმშპ-შისაქართველოუს-
წრებსთითქმისყველაპოსტსაბჭოთაქვეყანას,
აგრეთვე მსოფლიოს მრავალ სხვა სახელმწი-
ფოს.

ყოველივე ამის გათვალისწინებით აქციზის
საკითხითანაბრად აქტუალურია ეკონომიკუ-
რიპოლიტიკისადათეორიისათვის,რისგამოც
ისარისდაკიდევდიდხანსიქნებაეკონომიკუ-
რიპოლიტიკისმწარმოებელიინსტიტუტებისა
დაეკონომიკის,სახელმწიფოფინანსებისსაკი-
თხებზე მომუშავე მეცნიერების ყურადღების
ცენტრში.

ძირითადიტექსტი
ფაქტია,რომ„ეკონომიკურითავისუფლების

აქტი“თავისთავადვერუზრუნველყოფსვერც
ეკონომიკურზრდას,ვერცინვესტიციებისსტა-
ბილურდა მზარდ მოზიდვას, მაგრამ განაწი-
ლებისადაგადანაწილებისსისტემისეფექტი-

ანობას შედარებით დაბლა სწევს და აშორებს
სოციალურ სამართლიანობას, ამასთანავე,
ზრდისჩრდილოვანიეკონომიკისწარმოქმნის
სტიმულებსადამასშტაბებს.

ეს განსაკუთრებით ნათლად ჩანს აქციზის
მაგალითზე,რომელსაც  საქართველოსხელი-
სუფლება უკვე მესამე წელია იყენებს „სახან-
ძროჭავლად“იმდეფიციტისჩასაქრობად,რაც
გამოიწვიამოგებისგადასახადისადმინისტრი-
რებაში ე.წ. „ესტონურ მოდელზე“ გადასვლამ.
ამ მოდელისშემოღებიდანპირველსავე წელს,
2017 წელსმოგებისგადასახადიდანპოტენცი-
ური600მილიონილარისოდენობისწლიური
ზარალისკომპენსაციაგადიდებულაქციზებს
„აკიდეს“.აღნიშნულისგამოსაწვავისადათამ-
ბაქოს მომხმარებელთა (ანუ, საქართველოს
მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის) რეალური
შემოსავლები2017წელსწინაწელთანშედარე-
ბით არა თუ გაიზარდა (შემოსავლების ნომი-
ნალურიზრდისპირობებშიცკი!),არამედშემ-
ცირდა1.0%-ით.მთლიანად, ამწელსფასების
მატების4/5-ზე მეტი აქციზური განაკვეთების
მატებამ „უზრუნველყო“. აღნიშნული გადასა-
ხადისტვირთისსიმძიმეგადასახადისგადამ-
ხდელთა შემოსავლებისადმი უკუპროპორცი-
ულდამოკიდებულებაშია,რაცმასჩრდილოვა-
ნიეკონომიკისმასშტაბებისზრდისსაფრთხეს-
თან ერთად სოციალური სამართლიანობის
პრინციპებსაცაშორებს.

აქციზსთამბაქოსადაალკოჰოლზეაქვსორი
ძირითადი ფუნქცია: სოციალური, ჯანსაღი
ცხოვრების დასამკვიდრებელი, თამბაქოსა და
ალკოჰოლის მოხმარების შემზღუდველი და
ფისკალური, ბიუჯეტის შემავსებელი. მაგრამ
ზემოხსენებული კანონის მოთხოვნების გამო,
რადგანაცხელისუფლებასმკვეთრადაქვსშეზ-
ღუდული ფისკალური მანევრის განხორციე-
ლების შესაძლებლობა, აქციზებისზრდა  ბო-
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ლოწლებშიფაქტობრივადგადაიქცა,როგორც
ზემოთ ითქვა, ბიუჯეტის შევსების მაშველ
რგოლად.

შესაბამისად,ბოლოწლებშიიზრდებააქცი-
ზური გადასახადის როლი და მნიშვნელობა
საქართველოს ეკონომიკაში, საბიუჯეტო სახ-
სრებისმობილიზებაში;მარტო2012წლისშემ-
დეგ მისი წილი საქართველოს საგადასახადო
შემოსავლებში დაახლოებით 1.5-ჯერ, ხოლო
აბსოლუტურიმოცულობაორჯერდამეტად
127.6პროცენტითგაიზარდა.ესიმდროს,რო-
დესაციმავეპერიოდში(2018წ.–2012წ.თან)
ქვეყნისეკონომიკა(ნომინალურფასებში)მხო-
ლოდ55.3%-ით,ხოლოგადასახადებისჯამური
მაჩვენებელი,აქციზებისგამოკლებით45.5%-
ითგაიზარდა. ამჟამადაქციზისწილისახელ-
მწიფობიუჯეტისშემოსავლებში15%-საღემატე-
ბა,ხოლომისითანაფარდობა ქვეყნისმშპ-სთან
3.6%-ია.(საქსტატი,ფინ.სამინისტრო,2019)

ქვემოთ მოტანილ გრაფიკზე წარმოდგენი
ლია აქციზური შემოსავლების თანაფარდობა
საქართველოს მშპსა და მთლიან საგადასახა
დო შემოსავლებთან 20002019 წლებში. (საქ
სტატი,2019)

2019 წელს, სახელმწიფო ბიუჯეტის გეგმის
პროექტისმიხედვით,საქართველოსმშპ,რეა

ცხრილი1
საქართველოსმთლიანიშიგაპროდუქტის,გადასახადებისადააქციზისდინამიკა

2012-2018წლებში(%;2012წ.=100)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

მთლიანიშიგაპროდუქტი 100 102.6 111.4 121.4 130.0 144.6 155.3

გადასახადებისულ 100 99.8 108.7 119.8 126.8 142.7 153,9

მათშორისგადასახადები
აქციზისგარეშე 100 98.4 106.7 118.1 122.3 133.3 145.5

აქციზი 100 112.1 125.8 135.2 166.1 225.3 227,6

ლისტური,ოპტიმალურისცენარით,2012წელ
თან შედარებით გაიზრდება 72.5%ით, გადა
სახადების მთელიმასა  53.1%ით, ხოლო აქ
ციზები127.2%ით.აქციზურიგადასახადის
ზრდის ასეთი წინმსწრები ზრდა განპირობე
ბულია,გარდაზემოხსენებული„ეკონომიკური
თავისუფლების შესახებ“ კანონის დათქმისა,
ისეთი გარემოებებითაც,როგორიცაა, მაგალი
თად,მოსახლეობისშემოსავლებისზრდა(2019
წელსსაქართველოსშინამეურნეობათაფულა
დისახსრები,სულცოტა,7მლრდ.ლარით,ანუ
თითქმის¾ითგადააჭარბებს2012წლისდო
ნეს),რისგამოც ამ შემოსავლების სულუფრო
მზარდინაწილიწარმართულიიქნებააქციზს
დაქვემდებარებული საწვავის, ალკოჰოლისა
დათამბაქოსნაწარმისშესაძენად.

აქციზური გადასახადების ზრდაზე გავლე
ნას ახდენს აგრეთვე ინფლაცია და სამუშაო
ძალის ანაზღაურების ზრდა. – 2012 წელთან
შედარებით 2019 წელს ქართული ლარი აშშ
დოლართან დაეცა 48.4%ით (1.65დან 2.80
მდე),სამომხმარებლოფასებისზრდამშეადგი
ნა25.8%,ხოლოსაშუალოხელფასისრეალური
მყიდველობითი უნარიანობა 34.2%ით გაი
ზარდა.ამისგარდა,ევროკავშირთანდადებუ
ლიხელშეკრულებებით,ქართულმხარესაღე
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დიაგრამა1

აქციზისწილისაქართველოსმშპსადასახელმწიფობიუჯეტისსაგადასახდოშემოსავლებში
20002019წლებში,%

ბულიაქვს ვალდებულებებითამბაქოსნაწარ
მზე აქციზების ზრდის შესახებ. ბუნებრივია,
ასეთ პირობებში აქციზური გადასახადების
ზრდა(თუმცა,არამასშტაბი!)ლოგიკურკანონ
ზომიერებასექვემდებარება.

საქართველოში მობილიზებული აქციზური
გადასახადების მხოლოდ 12% მოდის საქარ
თველოს ტერიტორიაზე წარმოებული პრო
დუქციის რეალიზაციაზე, დანარჩენი იმპორ
ტირებული პროდუქციის დამსახურებაა. ეს

კიდევერთხელმიანიშნებს,თურადიდროლს
ასრულებს საერთაშორისოეკონომიკურიკავ
შირებიჩვენიქვეყნისეკონომიკაში,მოსახლე
ობისკეთილდღეობაში.

ქვემოთმოტანილიაცხრილი,რომელიცგვიჩვე
ნებსპროდუქციისცალკეულისახეობებისმიხედ
ვითსაქართველოშიდამისფარგლებსგარეთწარ
მოებულიპროდუქციისრეალიზაციიდანმიღებუ
ლიაქციზურიშემოსავლებისსტრუქტურას.

როგორცმოტანილიცხრილიდანჩანს,მობი

ცხრილი2
2018წელსსაქართველოსსახელმწიფობიუჯეტშიმობილიზებულიაქციზურიგადასახადის
სტრუქტურასაქონლისცალკეულისახეობებისადაწარმოებისადგილისმიხედვით,%

საქონლის დასახელება
მ.შ.წარმოებულიპროდუქციისრეალიზაციიდან:

საქართველოს
ტერიტორიაზე სხვაქვეყნებში

სულ 12.0 88.0
მათშორის:
თამბაქო 8.2 91.8
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დიაგრამა2
საქართველოსსახელმწიფობიუჯეტში

მობილიზებულიაქციზურიგადასახადების
სტრუქტურასაქონლისსახეობებისმიხედვით

20172018წლებში,%

საქართველო, სხვა ქვეყნებისაგან გამოირჩე
ვა, ერთი მხრივ, გადასახადების რაოდენობის
სიმცირითადაზომიერისაგადასახადოტვირ
თით.–ბოლომონაცემებითიგისაქართველო
ში23.8%სშეადგენსდაევროკავშირისანალო
გიურ მაჩვენებელზე (40.2%) 1.7ჯერ უფრო
დაბალია.მეორემხრივ,საქართველოაგრეთვე
„გამორჩეულია“ აქციზური გადასახადის მა
ღალი წილით საგადასახადო შემოსავლებში
მთელპოსტსაბჭოთასივრცეში.ესკარგადჩანს
ქვემორედიაგრამაზე.

ლურიკავშირგაბმულობისადაბუნებრივიაი
რისხაზითაქციზიმთლიანადსაქართველოში
ტერიტორიაზეგანხორციელებულიწარმოების
(მიწოდების) საფუძველზეა მობილიზებული,
ხოლო ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების
(ბენზინი, დიზელი, ნავთი, სხვა ნავთოპრო
დუქტები), აგრეთვე ავტომობილების რეალი
ზაციიდანმობილიზებულიაქციზიმხოლოდ
იმპორტისხარჯზე.

აქციზი, როგორც არაპირდაპირი გადასახა
დი,საბოლოომომხმარებელსაწვებატვირთად.
ამასთან,თუკინავთობპროდუქტებსადაავტო
მობილებზეიურიდიულიპირებისმონაწილე
ობა აქციზის დაფარვაში თითქმის შეესატყ
ვისება მათსავე მონაწილეობას დამატებული
ღირებულების გადასახადების ფორმირებაში,
თამბაქოსადა ალკოჰოლურ ნაწარმზე აქციზი
თითქმის მთლიანად ფიზიკური პირების ინ
დივიდუალური შემოსავლებით იფარება (თუ
რათქმა უნდა, ორგანიზაციების მიერ წარმო
მადგენლობითხარჯებზე„ჩამოწერილ“თამბა
ქოსადაალკოჰოლურსასმელებსარმივიღებთ
მხედველობაში).

სახელმწიფო ბიუჯეტის აქციზურ შემოსავ
ლებში ყველაზე  მაღალი წილითამბაქოს ნა
წარმზე მოდის (45.7%). ის თითქმის 17%ით
აღემატებაყველასახისნავთობისადანავთობ
როდუქტების რეალიზაციიდან მიღებულ აქ
ციზურშემოსავლებს,რაზეცწარმოდგენასქვე
მორეცხრილიიძლევა.

არაყი 13.6 86.4
ლუდი 89.1 10.9
მობილურიკავშირგაბმულობა 100 -
ბუნებრივიაირი 100 -
ნავთობიდანავთოპროდუქტები - 100
მსუბუქიავტომობილები - 100
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დიაგრამა3

აქციზურიგადასახადისწილისახელმწიფობიუჯეტის
საგადასახადოშემოსვლებში(პროცენტი)

ბოლო წლებში საქართველოში აქციზური
შემოსავლებისზემოხსენებულიაბსოლუტური
და შეფარდებითი ზრდა „დინების საწინააღ
მდეგოდ“კიარხდება,არამედადგილიაქვსამ
სახის გადასახადის (მოდიფიცრებული ბრუნ
ვისგადასახადის)თავისებურრეკონკისტას  
ადრე დაკარგული პოზიციების დაბრუნებას.
–1985წელსსაბჭოთაკავშირშიბრუნვისგადა
სახადზემოდიოდამშპის13.6%, 1980წელს 
15.2%;1930იანწლებშიმისხარჯზეყალიბდე
ბოდა სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების
5060%.(Боровко,2012:12)

აღსანიშნავია, რომ აქციზური გადასახადე
ბის წილი საქართველოში ერთერთი მაღალია
არა მარტო პოსტსაბჭოთა სივრცეში, არამედ
გლობალური მასშტაბითაც. ასე, მაგალითად,
თუ აშშში აქციზის წილი მშპში 0.4%ია, სა
ქართველოში  იგი 3.43.8%ია; აშშის ფე
დერალურ ხარჯებს აქციზი ავსებს მხოლოდ
2.0%ით, საქართველოს საბიუჯეტო ხარჯებს
კი14.1%ით(შედარებისთვის:ევროპისქვეყ
ნებიდან სახელმწიფო ბიუჯეტს თამბაქოს აქ

ციზი ფინეთში ავსებს  დაახლოებით 2%ით,
ლუქსემბურგშიკი 6.2%ით.). ამისგამო,თუ
მოსახლეობის ერთსულზე საქართველოსთა
ნაფარდობა აშშსთან მშპის მიხედვით შეად
გენს7%ს,აქციზურიტვირთისმიხედვითიგი
უკვე61%ია,ანუ8.5ჯერუფრომაღალი.

სამართლიანობისათვის ისიც უნდა ითქვას,
რომ აქციზის ასეთი მაღალი წილი საქართვე
ლოსსაბიუჯეტოშემოსავლებსადამშპშიგან
პირობებულიაარამარტოაქციზურიგადასახა
დის სიდიდით, არამედ ჩვენი ქვეყნის მოსახ
ლეობაშიმწეველთამაღალიწილითაც.

საქართველოში რეალიზებული აქციზური
მარკებისრაოდენობამ2018წელს381.4მლნ.ს
მიაღწია.(ფინ.სამინისტრო,2019).აშშშიმობი
ლიზებული აქციზური გადასახადითამბაქოს
ნაწარმისრეალიზაციიდანშეადგენსდაახლო
ებით15მლრდ.აშშდოლარს,ხოლოაქციზური
გადასახადისაშუალოდერთკოლოფსიგარეტ
ზეერთიდოლარია.(Excisetax…,2019).ამის
საფუძველზე, მარტივი გათვლებით ვღებუ
ლობთ,რომმოსახლეობისერთსულზე(დაარა
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მწეველზე!)სიგარეტისსადღეღამისომოხმარე
ბასაქართველოშიშეადგენს5.33ღერს,აშშში
კიმხოლოდ2.53ღერს,ანუსაქართველოსანა
ლოგიურიმაჩვენებლისმხოლოდ47%ს.აქაბ
სტრაგირებასვახდენთიმგარემოებიდან,რომ
როგორც აშშში, ისე საქართველოში, ადგილი
აქვს არააქციზური, კონტრაბანდულიდა კონ
ტრაფაქტურითამბაქოსნაწარმისმოხმარებას.

მოსახლეობისერთსულზესაქართველოშიც
რომთამბაქოს ნაწარმის მოხმარების სიხშირე,
ინტენსივობა აშშისანალოგიურიიყოს,მაშინ
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი წელზე
გაანგარიშებით (2018 წლის მონაცემების მი
ხედვით) თამბაქოს ნაწარმზე აქციზური გა
დასახადების სახით მიიღებდა დაახლოებით
2.1ჯერნაკლებს,ანუმხოლოდ315მლნ.ლარს,
ნაცვლადფაქტობრივი673მლნ.ლარისა(ე.ი.,

357მლნ.ლარითნაკლებ)შემოსავალს.
სხვაგვარადრომვთქვათ,საქართველოშიმო

სახლეობისერთსულზეთამბაქოსმოხმარების
იმ დონის შემთხვევაში, რაც ოფიციალურად
ფიქსირდება  აშშში, სახელმწიფო ბიუჯეტის
საგადასახადო შემოსავლები ფაქტობრივთან
შედარებით დაახლოებით 4 პროცენტით ნაკ
ლებიიქნებოდა.ესკისაქართველოსმთლიანი
შიგაპროდუქტისერთიპროცენტია!

ქვემოთმოტანილიაგრაფიკიწარმოაჩენსსა
ქართველოსა და აშშის შედარებას საგადასა
ხადო ტვირთის თაობაზე თამბაქოს ნაწარმის
მიხედვითმთლიანადდაიმჰიპოთეტურივა
რიანტის მიხედვით,თუკითამბაქოს ნაწარმის
მოხმარება მოსახლეობის ერთ სულზე საქარ
თველოშიდააშშშითანაბარიიქნებოდა.

დიაგრამა4

აქციზისწილიაშშისადასაქართველოსმშპსადა
სახელმწიფობიუჯეტებში2017წელს(პროცენტი)
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ზოგადად, აქციზური განაკვეთები საქარ
თველოშიუფრომაღალიააბსოლუტურგან
ზომილებაში,თვითოფიციალურიკურსითაშ
შისანალოგიურმაჩვენებლებთანშედარებით.
თამბაქოს ნაწარმზე აქციზი საქართველოში
ამერიკასთანშედარებით24ჯერუფრომაღა
ლია.ანალოგიურიმდგომარეობაასხვასახეო
ბისპროდუქციისმიხედვითაც.მაგალითად,1
ლიტრსპირტიანსასმელებზე აქციზი,  საშუა
ლოდ, ამერიკისას 1015%ით აღემატება, ბენ
ზინზე (შესაბამისიაქციზი1ლიტრბენზინზე
4.9ცენტიდა13.9ცენტი)–2.9ჯერ.(საგად.კო
დექსი,2019).

თავადაქციზურიშემოსავლებისფორმირე
ბაში განსხვავებულისტრუქტურა აქვთ აშშსა
და საქართველოს.  აშშის აქციზური შემო
სავლებისდაახლოებით მესამედი ისეთ საქო
ნელსადა მომსახურებაზე მოდის, რომლებიც
საქართველოში არ იბეგრება (აეროპორტების

მომსახურება; მედიკამენტები); თავის მხრივ,
საქართველოში ბოლო დრომდე იბეგრებოდა
ისეთი მომსახურება (მობილური კავშირგაბ
მულობა   საქართველოშიაქციზურიგადასა
ხადებისდაახლოებით2.0%),რომელიცაშშში
თავისუფალიააქციზურიგადასახადისაგან.

ამასთან,როგორც ამერიკაში, ისე საქართვე
ლოში, აქციზით იბეგრება საწვავი, თამბაქოს
ნაწარმიდაალკოჰოლი.აქციზურშემოსავლებ
ში საწვავის წილითითქმისთანაბარია საქარ
თველოშიდა ამერიკაში (შესაბამისად,  35.5%
და37.4%),ალკოჰოლიდანმობილიზებულიაქ
ციზისაქართველოსბიუჯეტში1.8ჯერნაკლებ
ადგილსიკავებსაშშსთანშედარებით(5.4%და
9.6%).სამაგიეროდ,თამბაქოდანმიღებულიაქ
ციზური შემოსავლებით აქციზების მთლიან
შემოსავლებშისაქართველოაშშს3.2ჯერუს
წრებს(შესაბამისად,46.3%და14.5%).

დიაგრამა5

საწვავის,თამბაქოსადაალკოჰოლისწილიაქციზურიგადასახადებისმთლიანმოცულობაში
აშშსადასაქართველოში(პროცენტი)
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თამბაქოსნაწარმზეაქციზისწლიურიმოცუ
ლობისადააქციზურიგანაკვეთისგათვალის
წინებით, მოსახლეობის ერთ სულზე გაანგა
რიშებით,თამბაქოსნაწარმისრეალიზაციიდან
სახელმწიფო ბიუჯეტის მიერ მიღებული შე
მოსავალი აშშში  მხოლოდდაახლოებით  46
აშშდოლარია,მაშინროდესაცსაქართველოში
(მოხმარების უფრო მაღალი მასშტაბებისა და
მაღალი აქციზური განაკვეთის გამო)  თით
ქმის1.6ჯერმეტიდაახლოებით72აშშდო
ლარი.სიგარეტისაქციზიმკვეთრადგანსხვავ
დება აშშის შტატების მიხედვით.  ასე მაგა
ლითად,იგიერთერთიყველაზემაღალიანიუ
იორკის შტატში  4.35დოლარი ერთ კოლოფ
სიგარეტზე.აქციზიკიდევუფრომაღალია,ფე
დერალუროლქკოლუმბიაში,სადაციგი2018
წლის1ოქტომბრიდან4.50დოლარსშეადგენს;
პუერტორიკოშიაქციზიერთკოლოფსიგარეტ
ზეაღწევს5.10დოლარს,ხოლოშტატმისური
შიმხოლოდ0.17ცენტს.მთლიანად,აშშის12
შტატში აქციზი ერთკოლოფსიგარეტზე ერთ
აშშდოლარზენაკლებია,ხოლო11შტატში3
დოლარზემეტი.(Cooc,2018).

ამასთან,აღსანიშნავია,რომამერიკაშისაკმა
ოდმაღალიაუაქციზო,კონტრაბანდულითამ
ბაქოს ნაწარმის მოხმარების მასშტაბები. ნიუ
იორკისშტატისბიუჯეტითამბაქოსშავიბაზ
რისგამოზარალობსდაახლოებით1.63მლრდ.
აშშდოლარს. (Bresiger, 2017:2). ეს აღნიშნული
შტატის მოსახლეობის რიცხოვნობის გათვა
ლისწინებით (19.85 მლნ. კაცი) ერთ სულზე
გაანგარიშებით წელიწადში შეადგენს 82.1 აშშ
დოლარს. მართალია, ეს მაჩვენებელი აშშის
თითოეულ მცხოვრებზე გაანგარიშებით აქცი
ზურისახსრებისმობილიზაციისმაჩვენებელს
თითქმის 1.8ჯერ აღემატება, მაგრამ მხედვე
ლობაშია მისაღები ის გარემოებაც, რომ ნიუ
იორკს ყოველწლიურად ათეულობით მილი

ონიტურისტიდა ვიზიტორი ყავს, რომელთა
დიდინაწილითამბაქოსნაწარმის,მათშორის
კონტრაბანდული და კონტრაფაქტული პრო
დუქციისმომხმარებელია.

საქართველოში მოსახლეობის ერთ სულზე
კონტრაბანდულიდაკონტრაფაქტურითამბა
ქოს ნაწარმის რეალიზაციის გამო სახელმწი
ფო ბიუჯეტმა 2018 წელს დაკარგა დაახლოე
ბით 150 მილიონი ლარს, რაც მოსახლეობის
ერთ სულზე გაანგარიშებითდაახლოებით 15
აშშდოლარის,ხოლოსახელმწიფობიუჯეტის
თამბაქოს რეალიზაციიდან მისაღები ჰიპოტე
თური შემოსავლების დაახლოებით ერთი მე
ხუთედის ეკვივალენტურია. იმის გათვალის
წინებით,რომბოლოდრომდემნიშვნელოვნად
განსხვავდებოდა აქციზური განაკვეთი ფილ
ტრიან და უფოლტრო სიგარეტზე, აგრეთვე
დაუფასოებელთამბაქოზე(თუთუნზე),მასობ
რივი ხასიათი მიიღო საქართველოში უფილ
ტრო სიგარეტების რეალიზაციამ, რომელთაც
„საჩუქრად“ ცალკე კომპლექტად მიეწოდებათ
ფილტრებიდარის გამოც ყოველ კოლოფსი
გარეტზე სახელმწიფო ბიუჯეტი კარგავდა 1.1
ლარს, სახელმწიფო ბიუჯეტისთვის შესაბამი
სი მოცულობის აქციზისდანაკარგის გამო სა
ქართველოში წარმოებული უფილტრო სიგა
რეტებისმთლიანიმოცულობის(დაახლოებით
85 მლნ. კოლოფი) მეოთხედი  მაინც კონტრა
ფაქტულპროდუქციასწარმოადგენდა.

დასკვნა

უდავოა აქციზური გადასახადების მზარდი
როლი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლე
ბის ფორმირებაში, მთლიანად, ქვეყნის საგა
დასახადო ტვირთის ფორმირებაში. შეიძლება
ითქვას,რომსწორედაღნიშნულისახისგადა
სახადმაიტვირთათავისთავზეისმოსალოდ
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ნელი ზარალი, რაც განიცადა სახელმწიფო
ბიუჯეტმა 2017 წლიდან ბიზნესისათვის ე.წ.
„ესტონურიმოდელის“შემოღებითდაამუკა
ნასკნელისათვისსაგადასახადოტვირთისშემ
სუბუქებამ მოგების გადასახადების ნაწილში.
ამასთან,აღნიშნულმასაგადასახადოინვერსი
ამსერიოზულიცვლილებებიგამოიწვიასაგა
დასახადოტვირთისფორმირებაშიარამარტო
სტურქტურულად, არამედ  სოციალური კუ
თხითაც. მოგების გადასახადი  პირდაპირი
გადასახადია,აქციზიარაპირდაპირი,შესაბა
მისად,ისტვირთი,რომელიცაქამდემხოლოდ
მეწარმეებზე მოდიოდა, ეხლა გაცილებით
ფართო  მასშტაბით  მთელ საზოგადოებაზე
გადანაწილდა. აქციზით გამოწვეულმა საგა
დასახადო ტვირთმა, ფაქტობრივად, ორმაგი
დეფლირება განიცადა  იგი ზემოხსენებული
„ეკონომიკური თავისუფლების შესახებ“ ორ
განულიკანონისადაშესაბამისისაკონსტიტუ
ციოჩანაწერისმძევალია,მეორემხრივკი,მის
ამგვარფისკალურსტატუსსაძლიერებს„ესტო
ნურიმოდელის“მიერბიუჯეტისშემოსავლე
ბისკლებისკომპენსატორისფუნქცია.ამისგა
მოცაა,რომამჟამადმოსახლეობისერთსულზე
მშპისმოცულობაზეაქციზურიტვირთისთა
ნაფარდობა საქართველოშიდაახლოებით 8.5
ჯერუფრომაღალია,ვიდრეაშშში.

არის კიდევ ერთი გარემოება, რომელიც აქ
ციზურგადასახადსსაკმაოდმოწყვლადსხდის
ტვირთისსიმძიმისზრდისგამო:ესააკონტრა
ბანდის, კონტრაფაქტული პროდუქციის წარ
მოებისადაიმპორტისზრდისდაპროდუქცი
ისჩანაცვლებისმაღალიალბათობა.საქართვე
ლოსდამოუკიდებლობისაღდგენისშემდგომი
პერიოდისაკმაოდმდიდარიაამგვარიმაგალი
თებით.
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