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თავი 2  

საქონლით ვაჭრობა 

 

მუხლი 2.1.  მოქმედების სფერო 

წინამდებარე თავი გამოიყენება მხარეთა შორის საქონლით ვაჭრობასთან დაკავშირებით.  

 

მუხლი 2.2.  განმარტებები  

წინამდებარე თავის მიზნებისთვის: 

(a) იმპორტის ლიცენზირების პროცედურების შესახებ შეთანხმება ნიშნავს შეთანხმებას 

იმპორტის ლიცენზირების პროცედურების შესახებ, რომელიც მოცემულია ვაჭრობის 

მსოფლიო ორგანიზაციის (WTO) დამფუძნებელი მარაკეშის შეთანხმების 1A დანართში; 

(b) „საბაჟო გადასახადი“ მოიცავს ნებისმიერი სახის საბაჟო ან იმპორტის გადასახადს და 

ნებისმიერი ტიპის მოსაკრებელს, ნებისმიერი სახის დამატებითი გადასახადის ან 

მოსაკრებლის ჩათვლით, რომელიც დაწესებულია საქონლის იმპორტთან 

დაკავშირებით, თუმცა არ მოიცავს არც ერთი სახის:  

(i) მოსაკრებელს, რომელიც GATT 1994-ის III მუხლის მე-2 პუნქტის 

შესაბამისად დაწესებული შიდა გადასახადის ეკვივალენტურია და ეხება 

ერთ-ერთი მხარის მსგავს ან პირდაპირ კონკურენტულ ან ჩანაცვლებად 

საქონელს, ან ისეთი ტიპის საქონელს, რომლიდანაც განხორციელდა 

იმპორტირებული საქონლის წარმოება მთლიანად ან ნაწილობრივ; 

(ii) ანტი-დემპინგურ ან საკომპენსაციო გადასახადებს, რომელიც დაწესებულია 

ერთ-ერთი მხარის შიდასახელმწიფოებრივი კანონმდებლობის შესაბამისად 

და გამოიყენება GATT 1994-ის VI მუხლის დებულებების, GATT 1994-ის VI 

მულის განხორციელების შესახებ შეთანხმების და GATT 1994-ის 

სუბსიდიებისა და საკომპენსაციო ზომების შესახებ შეთანხმების 

შესაბამისად; ან  

(iii) გადასახდელებს ან სხვა მოსაკრებლებს, რომლებიც შეესაბამება გაწეული 

მომსახურების ხარჯებს. 

 

მუხლი 2.3.  ეროვნული რეჟიმი შიდა დაბეგვრასა და რეგულაციებზე 

თითოეული მხარე აწესებს ეროვნულ რეჟიმს მეორე მხარის საქონელთან მიმართებით 

GATT 1994-ის III მუხლის შესაბამისად. ამ მიზნით, GATT 1994-ის III მუხლი ასახულია  

წინამდებარე შეთანხმებაში და წარმოადგენს მის ნაწილს, შესაბამისი ცვლილებების 

გათვალისწინებით  mutatis mutandis.  

მუხლი 2.4.  საბაჟო გადასახადების გაუქმება 
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1. გარდა წინამდებარე შეთანხმებით დადგენილი შემთხვევებისა, ამ შეთანხმების ძალაში 

შესვლის თარიღიდან, მხარეებმა უნდა გააუქმონ ყველა საბაჟო გადასახადი მეორე მხარის 

ტერიტორიაზე წარმოშობილ პროდუქციაზე (როგორც განსაზღვრულია 3.2 მუხლში) 

დანართი I (2.4 (საბაჟო გადასახადების გაუქმება) მუხლთან დაკავშირებული განრიგი)  

განრიგის მიხედვით.  

2. არც ერთმა მხარემ არ უნდა გაზარდოს არსებული საბაჟო გადასახადი ან შემოიღოს ახალი 

საბაჟო გადასახადი მეორე მხარეში წარმოშობილი საქონლის იმპორტზე, გარდა 

წინამდებარე შეთანხმებით განსაზღვრული შემთხვევებისა.   

 

მუხლი 2.5. საქონლის კლასიფიკაცია 

მხარეებს შორის საქონლით ვაჭრობის კლასიფიკაცია უნდა ეფუძნებოდეს თითოეული 

ხელშემკვრელი მხარის სატარიფო ნომენკლატურას 2012 წლის ჰარმონიზებული სისტემის და 

მასში შეტანილი შემდგომი ცვლილებების შესაბამისად.     

 

მუხლი 2.6.  არასატარიფო ზომები 

გარდა წინამდებარე შეთანხმებით დადგენილი შემთხვევებისა, არც ერთმა მხარემ არ უნდა 

დააწესოს ან შეინარჩუნოს რაიმე ტიპის აკრძალვა ან შეზღუდვა ან მსგავსი ძალის მქონე ზომა, 

მათ შორის, რაოდენობრივი შეზღუდვები, რომელიც უკავშირდება მეორე მხარის 

ტერიტორიაზე წარმოშობილი საქონლის იმპორტს, ან მეორე მხარის ტერიტორიაზე 

შესასვლელად განკუთვნილი საქონლის ექსპორტს ან საექსპორტოდ გასაყიდ საქონელს გარდა 

GATT 1994-ის XI მუხლის შესაბამისად.  ამ მიზნით, GATT 1994-ის მუხლი ასახულია  

წინამდებარე შეთანხმებაში და წარმოადგენს მის ნაწილს, mutatis mutandis. 

 

მუხლი 2.7.  იმპორტის ლიცენზირება 

თითოეული მხარე უზრუნველყოფს, რომ მეორე მხარის ტერიტორიაზე წარმოშობილი 

საქონლის მიმართ გამოყენებული იმპორტის ლიცენზირების რეჟიმი გამოიყენება ვაჭრობის 

მსოფლიო ორგანიზაციის  შეთანხმების შესაბამისად, კერძოდ კი, იმპორტის ლიცენზირების 

პროცედურების შესახებ შეთანხმების დებულებათა შესაბამისად.   

 

მუხლი 2.8.  ადმინისტრაციული გადასახდელები და ფორმალობები  

GATT 1994-ის VIII:1 მუხლის დებულებების შესაბამისად, თითოეული მხარე 

უზრუნველყოფს, რომ ყველა გადასახადები და მოსაკრებელი, განურჩევლად მისი ტიპისა 

(GATT 1994-ის VIII:2 მუხლის თანახმად გამოყენებული საბაჟო გადასახადების, შიდა 

გადასახადების ან სხვა შიდა მოსაკრებლების ექვივალენტი მოსაკრებლების, ასევე, GATT 1994-

ის VI და VII მუხლების, GATT 1994-ის VI მუხლის იმპლემენტაციის შესახებ შეთანხმებისა და 

სუბსიდიებისა და საკომპენსაციო ზომების შესახებ შეთანხმების თანახმად გამოყენებული 
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ანტი-დემპინგური და საკომპენსაციო გადასახადების გარდა), რომელიც დაწესებულია 

საქონლის იმპორტსა თუ ექსპორტზე ან მათთან დაკავშირებით,  უნდა შეადგენდეს გაწეული 

მომსახურების სავარაუდო ღირებულებას და არაპირდაპირ არ უნდა იცავდეს შიდა 

პროდუქტს ან ფისკალური მიზნებისთვის იმპორტისა თუ ექსპორტის დაბეგვრას.  

 

მუხლი 2.9.  სავაჭრო რეგულაციების ადმინისტრირება 

1. GATT 1994-ის X მუხლის შესაბამისად, თოთოეული  მხარე ვალდებულია 

თანმიმდევრული, მიუკერძოებელი და გონივრული ფორმით განახორციელოს ყველა იმ 

კანონის, რეგულაციის, სასამართლო გადაწყვეტილებისა და ადმინისტრაციული 

გადაწყვეტილების ადმინისტრირება, რომელიც უკავშირდება საბაჟო მიზნებისთვის 

პროდუქციის კლასიფიკაციასა თუ შეფასებას, ან გადასახადების, გადასახდელების ან 

მოსაკრებლების, ან მოთხოვნების, შეზღუდვების ან აკრძალვების განაკვეთებს, რომლებიც 

დაწესებულია იმპორტსა თუ ექსპორტზე ან შესაბამისად, გადასახადების გადარიცხვაზე, 

ან რომელიც გავლენას ახდენს პროდუქციის გაყიდვაზე, დისტრიბუციაზე, 

ტრანსპორტირებაზე, დაზღვევაზე, დასაწყობებაზე, შემოწმებაზე, გამოფენაზე, 

დამუშავებაზე, შერევასა და სხვა სახით მათ გამოყენებაზე.   

2. GATT 1994-ის VIII მუხლის შესაბამისად, არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება, დააწესოს 

მკაცრი ჯარიმები საბაჟო რეგულაციების ან პროცედურული მოთხოვნების უმნიშვნელო 

დარღვევებისთვის. კერძოდ, არც ერთი ჯარიმა საბაჟო დოკუმენტაციაში დაშვებული 

ისეთი ტიპის შეცდომისთვის, რომელიც მარტივად გამოსწორებადია და აშკარად არ არის 

დაშვებული თაღლითური მიზნით ან უხეში გაუფრთხილებლობით, არ უნდა იყოს იმაზე 

მეტი, ვიდრე ეს საჭიროა უბრალო გაფრთხილებისთვის.    

 

მუხლი 2.10. დავების მოგვარება 

მე-13 თავით (დავების მოგვარება)  განსაზღვრული დავების მოგვარების დებულებები 

გამოიყენება წინამდებარე თავში მოცემულ ყველა საკითხთან მიმართებით.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


