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The International Chamber of Commerce: Changes proposed by Government regarding freezing of
bank accounts not serious.

ICC Georgia had endorsed Prime Minister Giorgi Kvirikashvili during its 11th Consultative Board
meeting; Prime Minister Kvirikashvili had presented to ICC Board Members the headlines of his
upcoming block of reforms to encourage private sector development.
ICC Georgia had expressed its confidence that Prime Minister Kvirikashvili was committed about
tackling in the shortest terms the major hurdles that are damaging the investment climate in the
country and mainly the relation between the Revenue Service and the business community.
ICC Georgia is expressing today its deep concern regarding the proposed draft amending the Tax
Code, according to which the freezing of bank accounts without court Order for recognized taxes
shall stay in force and the Revenue Service still reserves the right to freeze bank accounts for
recognized and also unrecognized/disputable taxes if there is a risk of non-payment of such taxes and
only after 48 hours the RS will have to apply to the Court and request confirmation of already frozen
accounts.
ICC Georgia believes that this initiative is not serious at all and does not address the practice of
arbitrary freezing taxpayers bank accounts and still represents a very serious impediment to business
and investment in the country. Tax Administration and the behaviour of the Revenue Service are for
ICC members and by far the number one drawback to their businesses and unquestionably the
number one issue to be addressed to improve the investment climate.
“Over the past twenty years, Georgia has gained a terrible reputation as a place to do business mainly
because of the Revenue Service; as long as the bank accounts of businesses are frozen, as long as the
Revenue Service over-penalize them and drag them into years of dispute and litigation the
investment climate in Georgia will remain unappealing to both Georgian businesses and foreign
investors alike. We still don’t feel a real political will to improve the business climate, we are
extremely disappointed with the draft law regarding freezing of bank accounts, we haven’t seen
anything in the draft law that solves the issue of freezing of assets or limiting the audit period or
sanctioning inspectors who over-penalize taxpayers; if those issues are not addressed immediately,

the investment climate will remain unattractive and we will find it very difficult to encourage any
foreign investor to set foot in Georgia” said ICC-Georgia Chairman, Fady Asly.
ICC Georgia is the largest and most vocal global Business Association in the country; it includes over
350 corporate and youth members and 28 business associations. The International Chamber of
Commerce is the largest business organization in the world that includes over 6.5 million businesses
and chambers of commerce. ICC consults regularly at the global level with the G8, G20, the World
Bank, WTO, WCO and the UN.

საერთაშორისო სავაჭრო პალატა: მთავრობის მიერ მომზადებული საკანონმდებლო
ინიციატივა საბანკო ანგარიშებზე ყადაღის დადების შესახებ, არასერიოზულია

საერთაშორისო სავაჭრო პალატის მე-11 საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრას სპეციალური
სტუმრის სტატუსით დაესწრო პრემიერ მინისტრი ბ-ნ გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც
საერთაშორისო სავაჭრო პალატის წევრებს წარუდგინა დაგეგმილი რეფორმები, რომლებიც
ხელს შეუწყობს კერძო სექტორის განვითარებას საქართველოში.
საერთაშორისო სავაჭრო პალატამ სრული ნდობა გამოუცხადა პრემიერ მინისტრ
კვირიკაშვილს, რომ ის ყურადღებით განიხილავდა ბიზნესის წინაშე არსებულ გამოწვევებს,
მათ შორის, კერძო სექტორსა და შემოსავლების სამსახურის ურთიერთობას და უმოკლეს
ვადებში გადაჭრიდა არსებულ პრობლემებს, რომლებიც სერიოზულ ზიანს აყენებს
საქართველოს საინვესტიციო კლიმატს.
დღეს საერთაშორისო სავაჭრო პალატა ღრმა შეშფოთებას გამოხატავს საქართველოს
საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების თაობაზე არსებული საკანონმდებლო
ინიციატივის მიმართ, რომლის თანახმად, საბანკო ანგარიშებზე ყადაღის დადება
უცვლელად რჩება, გარდა ამისა, ზემოთ აღნიშნული კანონპროექტის მიხედვით,
შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია, საბანკო ანგარიშებზე ყადაღის დადებიდან 48
საათში სასამართლოს წარუდგინოს შუამდგომლობა საბანკო ანგარიშებზე ყადაღის დადების
დადასტურების შესახებ. სასამართლო ვალდებულია მომდევნო 48 საათის განმავლობაში
გამოიტანოს განჩინება შუამდგომლობის დაკმაყოფილების ან უარყოფის შესახებ.

საერთაშორისო სავაჭრო პალატა მიიჩნევს, რომ მთავრობის მიერ მომზადებული
საკანონმდებლო ინიციატივა არასერიოზულია, ის არ ეხება გადამხდელთა საბანკო
ანგარიშების თვითნებური გაყინვის პრაქტიკას და კვლავ წარმოადგენს უმნიშვნელოვანეს
დაბრკოლებას ბიზნესისთვის. შემოსავლების სამსახურის ქმედებები სერიოზულ საფრთხეს
უქმნის საერთაშორისო სავაჭრო პალატის წევრებს, აფერხებს მათ ოპერირებას და ცხადია,
აღნიშნული საკითხი უნდა განიხილებოდეს, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა,
რომლის გადაჭრა გააუმჯობესებს საინვესტიციო კლიმატს.
„გასული ოცი წლის განმავლობაში, საქართველომ, ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით,
საერთაშორისო ასპარეზზე არც თუ შესაშური რეპუტაცია მოიხვეჭა, რაც ძირითადად
დაკავშირებულია შემოსავლების სამსახურთან. მანამ, სანამ საშემოსავლო სამსახურს
შეეძლება საბანკო ანგარიშებზე ყადაღის დადება, ზომაზე მეტად ბიზნესების დაჯარიმება და
საგადასახადო დავების განხილვა წლობით, კანონმდებლობის ფარგლებში არსებული
ვადების მიღმა, საქართველო
არამიზიდველ ქვეყანად დარჩება როგორც ქართველი
ბიზნესისათვის, ისე უცხოელი ინვესტორებისთვის.
ჩვენ კვლავ ვერ ვხედავთ მთავრობის მკაფიო პოლიტიკურ ნებას, გაუმჯობესდეს ბიზნეს
გარემო საქართველოში. იმედგაცრუებას გამოვხატავთ ზემოთ აღნიშნული საკანონმდებლო
ინიციატივის თაობაზე, ვინაიდან აღნიშნული კანონპროექტი ვერ გადაჭრის კერძო სექტორის
იმ მნიშვნელოვან პრობლემებს, როგორიცაა:
საბანკო ანგარიშებზე ყადაღის დადება,
აუდიტორული შემოწმებების ვადები, არამართლზომიერი დაჯარიმებები თუ იმ
ინსპექტორთა სანქციონირება, რომლებიც ასეთ არამართლზომიერ ჯარიმებს აკისრებენ.
მოვუწოდებ მთავრობას, დაუყონებლივ განიხილოს ის რეალური გამოწვევები, რომლის
წინაშეც დღეს ბიზნესი დგას, წინააღმდეგ შემთხვევაში, საქართველოს საინვესტიციო
კლიმატი კვლავ არამიმზიდველი იქნება და ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება, უცხოელ ინვესტორს
ვურჩიოთ საქართველოში საქმიანობის დაწყება“- განაცხადა ფადი ასლიმ, საერთაშორისო
სავაჭრო პალატის თავმჯდომარემ.

საერთაშორისო სავაჭრო პალატა არის უმსხვილესი ბიზნეს ორგანიზაცია მსოფლიოში,
რომელიც აერთიანებს 6.5 მილიონ ბიზნეს ორგანიზაციასა და 12,000 სავაჭრო პალატას.
საერთაშორისო სავაჭრო პალატა რეგულარულად კონსულტაციებს გადის გლობალურ
დონეზე ისეთ ორგანიზაციებთან, როგორიცაა: G8, G20, მსოფლიო ბანკი, WTO, WCO და
UN. საქართველოში, საერთაშორისო სავაჭრო პალატა არის უმსხვილესი და ყველაზე
გავლენიანი ბიზნეს ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს 350-ზე მეტ კორპორატიულ
წევრს, ახალგაზრდული პროექტის სტუდენტებს, 28 ბიზნეს და არასამთავრობო
ორგანიზაციას.

