
საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №401

2010 წლის 28 დეკემბერი

ქ. თბილისი

იმ საჯარო სამართლის იურიდიული პირების განსაზღვრის შესახებ, რომელთა მიერ გაწეული
მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათვლის დოკუმენტია

მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 173-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის შესაბამისად
იმ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად, რომელთა მიერ გაწეული მომსახურების საფასურის გადახდის
დამადასტურებელი დოკუმენტი ჩათვლის დოკუმენტია, განისაზღვრონ:

ა) შემოსავლების სამსახური;
ბ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო;
გ) (ამოღებულია – 26.01.2011, №42);
დ) საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური;
დ1) ფინანსთა სამინისტროს აკადემია;
ე) საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო;
ვ) სსიპ – ბუნებრივი რესურსების სააგენტო;
ზ) სსიპ – ქონების მართვის სააგენტო;
თ) სსიპ – ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახური;
ი) სსიპ – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო;
კ) სსიპ – საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა;
ლ) სსიპ – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო.

საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 26 იანვრის დადგენილება№42– ვებგვერდი, 31.01.2011წ.
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 13 მაისის დადგენილება №202 - ვებგვერდი, 17.05.2011წ.
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 12 ივლისის დადგენილება №272 – ვებგვერდი, 14.07.2011წ.
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 4 ნოემბრის დადგენილება №417 - ვებგვერდი, 09.11.2011წ.
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 31 იანვრის დადგენილება №32 - ვებგვერდი, 03.02.2012წ.
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 ივლისის დადგენილება №239 - ვებგვერდი, 06.07.2012წ.
საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 26 ივლისის დადგენილება №293 – ვებგვერდი, 27.07.2012წ.

მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.

  პრემიერ-მინისტრი                                     ნ. გილაური 

შეტანილი ცვლილებები:
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