
Tax and Leasing Legislation in Georgia

On 15 February, 2012 Mgaloblishvili Kipiani Dzidziguri

(MKD) and German Business Association in Georgia

organized a round-table workshop on Property Tax and

Leasing Legislation in Georgia. The training-seminar was

held in the German House, Tbilisi and was attended by

more than 20 representatives of the Georgian business

system and members of DWVG.

Paul Cooper, Counsel of MKD, acted as trainer at the

seminar. In his presentation “Tax aspects of leasing and

property tax in Georgia” he covered lease taxation and

property tax issues: general principles, taxable assets,

business property and land tax. The audience showed its

high involvement in the workshop, followed by an active

discussion.
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Mgaloblishvili Kipiani Dzidziguri (MKD) is full service law firm with local, national

and international clients. We serve as a legal counsel to number of global

corporations and major regional and local businesses handling nearly all key

aspects of law and advising on various large investments in industry, banking,

infrastructure, finance, energy, retail and other sectors of economy.

For more information regarding MKD and current

developments, please visit our web-site at : www.mkd.ge

or contact our office manager by phone:

+995 32 2553 880/81/82 or

+995 32 2973 380/81/82

პრეს რელიზი
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ქონების გადასახადი და ლიზინგის
კანონმდებლობა საქართველოში

მიმდინარე წლის 15 თებერვალს, იურიდიულმა ფირმამ
მგალობლიშვილი ყიფიანი ძიძიგური (MKD) და გერმანიის
ბიზნეს ასოციაციამ საქართველოში ორგანიზება გაუკეთა
მრგვალი მაგიდა სემინარ–ტრენინგს თემაზე ქონების
გადასახადი და საიჯარო კანონმდებლობა საქართველოში,
რომელსაც ესწრებოდნენ საქართველოში გერმანიის ბიზნეს
ასოციაციის წევრი კომპანიები და სხვა წამყვანი კომპანიის
20–ზე მეტი წარმომადგენელი. სემინარ-ტრენინგი
გაიმართა გერმანულ სახლში.

პოლ კუპერი, „მგალობლიშვილი ყიფიანი ძიძიგურის“
მრჩეველი, სემინარ–ტრენინგზე მომხსელებლად წარსდგა.
თავის პრეზენტაციაში “ლიზინგთან და ქონების
გადასახადთან დაკავშირებული საგადასახადო ასპექტები“
იგი შეეხო ლიზინგის და ქონების გადასახადის საკითხებს,
კერძოდ ზოგად პრინციპებს, დასაბეგრ აქტივებს, საწარმოო
ქონებისა და მიწის გადასახადს. მსმენელმა მაღალი
აქტივობა გამოიჩინა სემინარში ჩართულობით, რაც
კონსტრუქციული დისკუსიით გამოიხატა.


