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7672/3-23/21
20-07-2021

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების
სამსახურის უფროსს ბატონ ლევან კაკავას

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გ ა ნ მ ე ო რ ე ბ ი თ გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია 
შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 32-ე მუხლის მე-9 პუნქტის თანახმად, 
საქველმოქმედო ორგანიზაციამ საგადასახადო ორგანოს ყოველი წლის 1 აპრილამდე უნდა 
წარუდგინოს: ა) ბოლო წლის საქმიანობის პროგრამული ანგარიში; ბ) ფინანსური ანგარიში 
მიღებული შემოსავლების შესახებ, წყაროებისა და გაწეული ხარჯების მიზნობრიობის 
მითითებით; გ) დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ დადასტურებული ბოლო წლის 
ფინანსური დოკუმენტები (ბალანსი და მოგება-ზარალის ანგარიში). ამავე მუხლის მე-10 
პუნქტით კი, საქველმოქმედო ორგანიზაციის ბოლო წლის პროგრამული ანგარიში და 
ფინანსური დოკუმენტები (ბალანსი და მოგება-ზარალის ანგარიში) უნდა გამოქვეყნდეს და 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული პირისთვის. გთხოვთ, საგადასახადო 
კოდექსის მოთხოვნის შესაბამისად, მომაწოდოთ საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი 
,,ქართუ“-ს (ს/კ 204874421) მიერ თქვენ უწყებაში წარმოდგენილი 2018; 2019 და 2020 წლების 
პროგრამული ანგარიშები და სრული ფინანსური დოკუმენტები.

ყოველივე ზემოთხსენებული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ელექტრონული 
ფორმით

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე
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თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

8685/3-23/21
17-08-2021

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების
სამსახურის უფროსს ბატონ ლევან კაკავას

საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლის პირველი პუნქტით და საქართველოს 
პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის პირველი პუნქტით მონიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, გ ა ნ მ ე ს ა მ ე ბ ი თ გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია 
შემდეგ საკითხებთან დაკავშირებით:

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 32-ე მუხლის მე-9 პუნქტის თანახმად, 
საქველმოქმედო ორგანიზაციამ საგადასახადო ორგანოს ყოველი წლის 1 აპრილამდე უნდა 
წარუდგინოს: ა) ბოლო წლის საქმიანობის პროგრამული ანგარიში; ბ) ფინანსური ანგარიში 
მიღებული შემოსავლების შესახებ, წყაროებისა და გაწეული ხარჯების მიზნობრიობის 
მითითებით; გ) დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ დადასტურებული ბოლო წლის 
ფინანსური დოკუმენტები (ბალანსი და მოგება-ზარალის ანგარიში). ამავე მუხლის მე-10 
პუნქტით კი, საქველმოქმედო ორგანიზაციის ბოლო წლის პროგრამული ანგარიში და 
ფინანსური დოკუმენტები (ბალანსი და მოგება-ზარალის ანგარიში) უნდა გამოქვეყნდეს და 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული პირისთვის. გთხოვთ, საგადასახადო 
კოდექსის მოთხოვნის შესაბამისად, მომაწოდოთ საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი 
,,ქართუ“-ს (ს/კ 204874421) მიერ თქვენ უწყებაში წარმოდგენილი 2018; 2019 და 2020 წლების 
პროგრამული ანგარიშები და სრული ფინანსური დოკუმენტები.

ყოველივე ზემოთხსენებული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ელექტრონული 
ფორმით

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
ხატია დეკანოიძე



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
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6329/3-23/21
23-06-2021

ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების
სამსახურის უფროსს ბატონ ლევან კაკავას

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის შესაბამისად, პარლამენტის 
წევრი უფლებამოსილია კითხვით მიმართოს საქართველოს მთავრობას, პარლამენტის წინაშე 
ანგარიშვალდებულ სხვა ორგანოს, მთავრობის წევრს, ყველა დონის ტერიტორიული 
ერთეულის ხელისუფლების ორგანოს, სახელმწიფო დაწესებულებას. კითხვაზე დროული და 
სრული პასუხის გაცემა სავალდებულოა. ამასთანავე, თითოეული ორგანო, თანამდებობის 
პირი, რომელსაც კითხვით მიმართეს ვალდებულია პარლამენტს კითხვის მიღებიდან 15 
დღეში წარუდგინოს სრული წერილობითი პასუხი. ვსარგებლობ რა დასახელებული ნორმით 
მონიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შემდეგ 
საკითხებთან დაკავშრებით:  

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 32-ე მუხლის მე-9 პუნქტის თანახმად, 
საქველმოქმედო ორგანიზაციამ საგადასახადო ორგანოს ყოველი წლის 1 აპრილამდე უნდა 
წარუდგინოს: ა) ბოლო წლის საქმიანობის პროგრამული ანგარიში; ბ) ფინანსური ანგარიში 
მიღებული შემოსავლების შესახებ, წყაროებისა და გაწეული ხარჯების მიზნობრიობის 
მითითებით; გ) დამოუკიდებელი აუდიტორის მიერ დადასტურებული ბოლო წლის 
ფინანსური დოკუმენტები (ბალანსი და მოგება-ზარალის ანგარიში). ამავე მუხლის მე-10 
პუნქტით კი, საქველმოქმედო ორგანიზაციის ბოლო წლის პროგრამული ანგარიში და 
ფინანსური დოკუმენტები (ბალანსი და მოგება-ზარალის ანგარიში) უნდა გამოქვეყნდეს და 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა დაინტერესებული პირისთვის. გთხოვთ, საგადასახადო 
კოდექსის მოთხოვნის შესაბამისად, მომაწოდოთ საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი 
,,ქართუ“-ს (ს/კ 204874421) მიერ თქვენ უწყებაში წარმოდგენილი 2018; 2019 და 2020 წლების 
პროგრამული ანგარიშები და სრული ფინანსური დოკუმენტები.

ყოველივე ზემოთხსენებული ინფორმაცია გთხოვთ მოგვაწოდოთ ელექტრონული 
ფორმით

პატივისცემით,

ფრაქციის თავმჯდომარე
ხატია დეკანოიძე


