
1.1 შპს“მობიტელი”— 204450584—BEELINE 

1.2 სს “სილქნეტი” (სს“გაერთიანებულიტელეკომი”)— 204566978 — UTG 

1.3 შპს “ახალიქსელები”— 211326732 — Akhali Kselebi 

1.4 შპს“ახტელი”— 202913106 —AKHTEL 

1.5 შპს“ჯეონეთი”— 204918321 — GEONET 

1.6 შპს “საქ.-ოს ცენტ. კავშირგაბმულობის კორპორაცია” (რუსთ. ტელ.)— 204876081-LLC 

CGC 

1.7 სს“ენერგოდისტრიბუცია კახეთი”—203866824— KAKHENERGO 

1.8 სს“ყაზტრანსგაზი”—205129617— KTG 

1.9 შპს“ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი”—203826002— GWP 

1.10 შპს“სუპერ ტვ”—400015201— AYETY 

1.11 შპს “გლობალ კონტაქტ კონსალტინგი” (GLOBAL TV)— 204952275— GLOBALTV 

1.12 შსს“საპატრულოსჯარიმები”— 205041177—PATROL 

1.13 სსიპ “საჯარორეესტრისეროვნულისააგენტო”—202238621—NAPR 

1.14 შპს “სი-ტი პარკ”–პარკირების გადასახადი — 204543770 — CTPARK 

1.15 სს“თელასი”—202052580—TELASI 

1.16 შპს“მიკრონეტ”—204557960—MICRONET 

1.17 შპს “თიბისი ფეი”—204559361—TBCPAY 

1.18 შპს “გლობალსელი”—204567085—GLOBALCELL 

1.19 შპს “პროსერვისი”—204929168—PROSERVICE 

1.20 შპს “აშშ2საქართველო”—205243048—USA2GEORGIA 

1.21 სს “კრედო ბანკი”—205232238—CREDO 

1.22 თბილისის დასუფთავების სამსახური—206267494—DASUPTAVEBA 



1.23 Energo_proსს “ენერგო–პრო ჯორჯია”—205169066—ENERGOPRO 

1.24 შპს “სერვ.ჯი”—205277369—SERVGE 

1.25 შპს“ვარკეთილაირი”—206149522—VARKETGAS 

1.26 შპს “ამანათი”—404877781—AMANATI 

1.27 შპს “მარგალიტი ლიმიტედი”—202164736—MARGALITI 

1.28 შპს “ჯორჯიან ავია სერვის ეიჯენსი”(PEGASUS)—400007158—GASA 

1.29 შპს “ჯი ეს ემ თრეველ ტელეკომი” (გუდლაინი)—205289267—GOODLINE 

1.30 შპს “ონლაინ ექსპრესი”—205266709—ONEX 

1.31 შპს“დიდი დიღომი”(გაზმომარაგება) —204962825—DIDI DIGHOMI 

1.32 სს“ენერგოკავშირი” (მუხიანის გაზმომარაგება)—200095887—ENERGOKAVSHIRI 

1.33 შპს ,,ფოსტალონ“ —405124725—Postalon/ltd 

1.34 სს “ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია”(თელავგაზი)—202161098—TELAVGAS 

1.35 შპს “შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი”—229275405—IBSU 

1.36 შპს “ლინონი”—404851291—LINONI 

1.37 შპს “უნისონი”—404393152—UNISON 

1.38 შპს “ალია ჰოლდინგი”—211359457—ALIAHOLDING 

1.39 შპს“სი-ტიპარკ”– ჯარიმისგადასახადი—204543770—CTPARK 

1.40 შპს “მაგთიკომი” — 204876606 — MAGTI 

1.41 შპს “ჯეოსელი”—203841940—GEOCELL 

1.42 შპს “მაიშოპ”(myauto.ge,mymarket.ge,myparts.ge,myshop.ge)—205268645—MYSHOP 

1.43 შპს“ბათუმისწყალი”—245556679—BATUMISTSKALI 

1.44 სსიპ“შემოსავლებისსამსახური”—204525585—RS 

1.45 შპს“ჯორჯიანსერვისნეთვორკი”—406049823—RSGSN 



1.46 შპს “ჯეოინტერკომი” (GOSIM)—204566932—GOSIM 

1.47 ააიპ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის მართვის საგენტო —445405348—BPARKING 

1.48 შპს “სოკარ ჯორჯია გაზი” — 202403121 — SOCAR 

1.49 შპს „სერვისნეტ”—204564854—SERVICENET 

1.50 შპს“ყამარი მ” (გაზმომარაგება – მუხიანი ორი, სოფელი გლდანი)—200260207—

KAMARI_M 

1.51 სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო”—202307404—CRA 

1.52 შპს“ულტრანეტ”—421267809—ULTRANET 

1.53 შპს “ვესტბილდ” (place.ge)—404893004—PLACEGE 

1.54 შპს “SMS-დღიური”—404906483—SMSDIARY 

1.55 შპს “7 არხი” — 205057338—CTV7 

1.56 შპს “კამექს ინტერნეიშნლ“—405064013—CAMEX 

1.57 შპს “კავკასიის უნივერსიტეტი” —205050567—CU 

1.58 დღიურიშპს “ვიტელ ჯორჯია“ (მაქსიმალი)— 204532728—MAXIMALI 

1.59 სსიპ “საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო“ —

205190513—MIASA 

1.60 სსიპ “საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა” — 204852775—GCCI 

1.61 სს “სადაზღვევო კომპანია ჯიპიაი ჰოლდინგი”— 204426674—GPIH 

1.62 შპს“მმ ნეთვორქს”—218081867—MMNETWORKS 

1.63 შპს “ინფინიტი ჰოლდინგი“—404407619— Infinity Holding 

1.64 შპს „მანი მუვერს" —200274318— WEBMONEY 

1.65 შპს კატევე 1— 202371922 — CTV1 LTD 

1.66 “ხაშურის მუნიციპალიტეტი” (დასუფთავება) — 243908848— KHASHDASUP 

1.67 შპს „საქართველოს ფოსტა“ — 203836233— GEOPOST 



1.68 შპს“საჩხერისწყალკანალი” — 239394259 — SACHKHTSKALI 

1.69 შპს“საქართველოსგაერთიანებულიწყალმომარაგებისკომპანია”— 412670097 — UWSCG 

1.70 შპს“რუსთავის წყალი’’— 216323351— Ltd ‘’Rustavi Water Company’’ 

1.71 შპს „GEO EXPRESS”—404411622—LINEX 

1.72 ა(ა)იპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი—211349192—GTU 

1.73 შპს „უნიფეი”—401953999 — UNIPAY 

1.74 ს.ს.“მობაილ ფაინენს სერვის ჯორჯია“ —404396328— JSC “Mobile Finance Service 

Georgia” 

1.75 შპს “ისთ ვესთ კაპიტალი“ — 404952226 — CASH24 

1.76 შპს “კრედიტ გრუპი”—404400368—CREDITGROUP 

1.77 შპს “ლაივსთორი”—404964062—LIVESTORE 

1.78 სს.საქორგგაზი“ —208147637—SAQORGGAS 

1.79 შპს.ვოვოვო.გე“ —401955933—VOVOVO.GE 

1.80 შპს ”ჩემპიონები 111“—240420647—EUROPEBET 

1.81 შპს“გლობალკომი”—218081126—GLOBALCOM 

1.82 შპს  „ემ ბი ეს“/ “M.B.S.”LTD 

1.83 შპს„კრისტალბეთი“—404899160—CrystalBetLTD 

1.84 შპს “Universal Service”—404943013—Universal Service LTD 

1.85 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი — 204864548— „Tbilisi State University” 

ინფორმაცია გადასახადის შესახებ 

1.86 შ.პ.ს. „4ფინანსი“ —401978605— „4Finance” L.T.D.  

1.87 შპს„რიკო ექსპრესი“ 205034639— “Rico Express” LTD 

1.88 შპს  “ლიდერბეთი“—404882604—“LiderBet” LTD 

1.89 შსს სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი— 211350928-SPD 



1.90 შპს „intershopping” — 406057680 — INTERSHOPPING 

1.91 შ.პ.ს ‘’გასკო+’’ —239894325—SENAKIGAS 

1.92 შპს “კავკასუს ონლაინი” — 211380833 — Cavkasus-Online 

1.93 ქარელის მუნიციპალიტეტი (დასუფთავება) — 240893002 --KARELIDAS 

1.94 შპს „იმანი ჯორჯია”—202376026 — EMONEY 

1.95 შპს”კრედიტონ”—412695891 — crediton” LTD 

1.96 შ.პ.ს. „მამედ“—234159683— “Mamed” LTD 

1.97 ბორჯომის დასუფთავებისსამსახური — 226161961— BORJOMI DASUPTAVEBA 

1.98 შ.პ.ს ‘’მცხეთის წყალი’’ — 236052515— Ltd ‘’Mtskheta Water Company’’ 

1.99 შ.პ.ს. “GEKOSTAR”—130105198209251517—“GEKOTAR” L.T.D.  

1.100 შ.პ.ს. „ამანათი+“404985995—“Amanati Plus” L.T.D.  

1.101 შპს “ამანათი”—404877781—AMANATI 

1.102 სსიპ „სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი“—424066977—LEPL 

“Samtskhe Javakheti State Teaching University” 

1.103 სსიპ ლევან სამხარაულის სახ. სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო—

204852089—Levan Samkharauli National Forensics Bureau 

1.104 შპს „კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი“ -201951637—CIU 

1.105 შპს „ონლაინკრედიტი“—400094483—“OnlineCredit” LTD 

1.106 შპს“ჯინეტ”-ი—434158403—GeNet 

1.107 შ.პ.ს. „საქართველოს უნივერსიტეტი“ —205037137— „University of Georgia” 

1.108 შ.პ.ს “ტელევიზია კახეთი ” —224614040—KAKHETI TV 

1.109 სს „საჩხერე გაზი“ — 239403392— “Sachkheregas” JSC 

1.110 შპს „ინფრასტრუქტურა 2008“  (ფოთის დასუფთავების სამსახური) — 215148695 

1.111 სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივი“ / LEPL “National Archives of Georgia” 



1.112 შ.პ.ს. „ეს ჯი გაზ კომპანი“—236689954—‘’SJGC’’ LTD 

1.113 შპს “კონტრას+“—205268217–ADJARABET 

1.114 სსიპ ‘’გარემოს ეროვნული სააგენტო’’—204559691—‘’NEA’’  

1.115 შ.პ.ს. „არდ კრედიტი“—445445091—‘’ARD CREDIT’’ LTD 

1.116 შ.პ.ს. „ონლაინ ფაინენს“ —401996998— „Online Finance” L.T.D.  

1.117 პს „eBay Georgia“—400046419—LTD / „eBay Georgia’’ 

1.118 შპს “დაზღვევის საერთაშორისო კომპანია ირაო”— 205023856—IRAO 

1.119 სსიპ „ სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია“ -254427337-

BSMA 

1.120 სსიპ ‘’სურსათის ეროვნული სააგენტო’’—205142200-MOA 

1.121 შპს „პსპ დაზღვევა“— 204545572—PSP/LTD 

1.122 სსიპ„თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სახელმწიფო სამხატვრო 

აკადემია— 203851545— ARTEDU  ინფორმაცია გადასახადის შესახებ 

1.123 პს „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი’’- სეუ— 208215509— SEU/LTD 

1.124 შპს „თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი“ — 211359448— FREEUNI/LTD 

1.125 შპს “დაზღვევის კომპანია ქართუ”—204970031—CARTU INSURANCE 

1.126 შპს “მოსწავლეთა ლიგა”— 400112114 

1.127 გორის მუნიციპალიტეტი (დასუფთავება) — 218083767 -- GORIDASUPTინფორმაცია 

გადასახადის შესახებ 

1.128 შპს ‘’ალგანი’’— 202246097-ALGANI/LTD 

1.129 შპს ‘’ სკაი კავკასუს’’ —  416316338— SKY CAUCASUS/LTD 

1.130 სს “სადაზღვეო კომპანია იმედი L ”— 204919008—IMEDI L 

1.131 შპს  "ჩირაღდანი XXI საუკუნე"—200213697— “CHIRAGDANI” LTD 

1.132 შ.პ.ს Express Capital + —445448150—‘’Express Capital+’’ LTD 

‘’Express Capital+’’  



1.133 შ.პ.ს. „ექსპრეს ფოსტა 96“---204538571—“EXPRESS POST 69’’L.T.D.  

1.134 შპს „კრედიტ სერვის+“-448 387 834-შპს „Credit service +“ 

1.135 შ.პ.ს „კავკასიის ავტოსერვისი“—404436561 — CAS/LTD 

1.136 სს „აი თი დი სი“, (Myvideo)— 404399664-ITDC 

1.137 შპს „შონი ოცდამეორე“— 202371922 — GNN 

1.138 შ.პ.ს. „ამერიქან ბიდერს გრუპ“, —400141841 — ABG/LTD 

1.139 სს “სადაზღვევო კომპანია კოპენბური ”— 405042804—KOPENBUR 

1.140 შპს“დელტა-ნეტი”—404398503—DELTA-NET/LTDშპს“დელტა-ნეტი”—404398503—

DELTA-NET/LTD 

1.141 შპს “ქარექსპრეს ფორვარდერი” —206276545 — CRX/LTD 

1.142 შპს“ნეტსითი”—440887211—NETCITY/LTD 

1.143 შ.პ.ს. „მანიშოპ“ —404479060— „Moneyshop” L.T.D.  

1.144 შ.პ.ს. „UNIVERSAL CREDIT GROUP“— 445425996—‘’UCG’’ LTD 

1.145 სს მისო „ალფა ექსპრესი“  —202340984— „Alpha Exspress” J.S.C 

1.146 სსიპ ‘’საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო’’— 203851126 

სსიპ ‘’საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო’’  

1.147 შ.პ.ს. „ოლ ფეი ვეი“ — 400147211 —ALLPAYWAY 

1.148 შპს „საბა”—404940427 — LTD/SABA 

1.149 ა(ა)იპ საქველმოქმედო ფონდი „Vita Nova —405071648 —VITA NOVA 

1.150 შპს "თექსას ბიდინგ სოლუშენს“—406154502 — SHOCK.GE/LTD 

1.151 შპს „ქობულეთის ტრანს რეგულირება”—246952524 — CAS/LTD 

1.152 ა.ა.ი.პ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი- 204429341 — GIPA 

1.153 შპს „უნიფეი”—401953999 — UNIPAY/XSOLLA 

1.154 შპს”ფინ-ინ”—405101269 — “IPULI” LTD 



1.155 შპს “სენდექსი”—405103132—SENDEX 

1.156 შპს “ესპრესო” —405108921— „Espreso” L.T.D.  

1.157 გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  — 218083758 – GORIREGDASUP 

ინფორმაცია გადასახადის შესახებ 

1.158 შპს „ლისი რენოვეიშენ“ -405042314—‘’LISI DEVELOPMENT’’ LTD 

ლისი დეველოპმენტი 

1.159 შპს „PCARD”—406085882 — PCARD/LTD 

1.160 სს „ნოვა ტექნოლოჯი”—248429598— NOVA/JSC 

1.161 სსიპ ‘’ აღსრულების ეროვნული ბიურო’’—205263873-NBE 

აღსრულების ეროვნული ბიურო 

1.162 ს “სადაზღვეო კომპანია ალდაგი ”— 404476189—ALDAGI 

1.163 სსიპ ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი” — 245428158— 

BSU/LEPL 

1.164 სსიპ ‘’ „ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო’’—204585564-DNRS 

ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტო 

1.165 შპს „ქართული საფინანსო ტექნოლოგიები“—404461033 — “GOCASH” LTD 

1.166 შპს“ა-ნეტი”—404893978—A-NET/LTD 

1.167 შპს „ვებერი”—404464085— IMGZAVRE 

1.168 შპს „ვებერი”—404464085 — DGIURAD 

1.169 შპს “სქაი ტელეკომ“—404984610 — SKYTLECOM 

1.170 შპს “სქაი სერვისი— 400100699 — SKYSERVICE 

1.171 შპს „პარკინგსერვისი“ —412711230—KUTPARKING 

1.172 შპს“ პარკინგ სერვისი”– ჯარიმის გადასახადი—412711230—KUPENALTY 

1.173 შ.პ.ს“ახალი ფინანსური ჯგუფი“—402010836-“MON.GE”/LTD 



1.174 შპს „ტექნოკრედიტი“  —404489905— „Technocredit” J.S.C 

1.175 შპს „მულტიკრედიტი“  —454409658— „Multicredit” J.S.C 

1.176 შპს“გრიინეტი”—404464003—GREENET/LTD 

1.177 შპს „მოურავი”—404508403 — Mouravi/ltd 

1.178 შ.პ.ს “დრონეან” —405125875—DRONEAN 

1.179 შ.პ.ს“მაქს მანი“ —400162257-“MAX MONEY”/LTD 

1.180 შპს „ენსიეი ჯგუფი“  —400035467 -“NCA GROUP”/LTD 

1.181 შ.პ.ს“კავკასუს კრედიტი“ —4400168643 -“Caucasus Credit”/LTD 

1.182 შპს „მაიფინი““  —402026017— „Myfin” J.S.C 

1.183 შპს ფრენდლი ფაინენს ჯორჯია—405131557— „Friendly Finance” L.T.D.  

1.184 სს. „ვივა კრედიტი“ —405145597— „VIVA CREDIT” JSC.  

1.185 შპს „მაიფინი““  —402026017— „Myfin” J.S.C 

1.186 სს კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგური—215080999— „Poti Sea Port Corporation ” 

JSC 

1.187 შპს „ნევ კრედიტი““  —405132672— „new credit” J.S.C 

1.188 ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი — 211325653— ARUNI ინფორმაცია 

გადასახადის შესახებ 

1.189 შპს „სისი ლოუნ“ —405060213 — “Cc_loan” LTD 

შპს”კრედიტ ბეთი”—406118142 — creditbet” LTD 

1.190 სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალი—212896570— „Crystal” J.S.C 

1.191 სს იკაპიტალი—404981338— E-loan 

1.192 შ.პ.ს“ემასკრედიტი“ —431946415-“EMMASCREDIT”/LTD 

1.193 შპს „გირო კრედიტი“ —404876238— „Giro Credit” J.S.C 

1.194 შპს ‘’ჰერმესი’’—202888349-HERMES 



ჰერმესი/Hermes 

1.195 შპს “I&D Capital” —406081270— „I&D Capital ” J.S.C 

1.196 სსიპ„ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი“- 204861970—Ilia University ინფორმაცია 

გადასახადის შესახებ 

1.197 შპს “მაგთიკომი” — 204876606 — MAGTI 

1.198 სს”აპ კაპიტალი”—400139694 — Playon 

1.199 შ.პ.ს. „ონლაინ ფაინენს“ —401996998— „Online Finance” L.T.D.  

1.200 შპს“სტერეო +”—204986408—Stereo+/LTD 

1.201 შ.პ.ს. „ახალი ფინანსური ჯგუფი“ —402010836 

1.202 შპს “დე ვრის იუსტიცია” —405131511— „DE VRIES JUSTITIA ” J.S.C 

1.203 სს ოქეი — 405126457 — OKey  JSC 

1.204 შპს “ალფა ფაინენს ჯორჯია“—404511550— „Alfa Finance Georgia ” L.T.D.  

1.205 ი.მ „გიორგი ვეფხვაძე აიტი სტუდია“ —59001106096 

1.206 „პრომეთეუს ფაინანსი“  —402028514-“MONETO”/LTD 

1.207 შპს „სმარტ სოლიუშენს”—406123369— Smart Solitions” LTD 

1.208 შ.პ.ს “ ფინპორტი“ —404518330-“Finport”/LTD 

1.209 შპს ”ბოდოგ“— 404983238—BETLIVE LTD 

1.210 შ.პ.ს. „ქუიქ ქეში“, —404504050- “Quick Cash” LTD 

1.211 შ.პ.ს. „ჯიფეი“, - 402042758 -, “GPAY” LTD 

1.212 სს „ტრაქტორ ტექნოლოჯის“—404523967 —Tractor Technology  JSC 

1.213 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია (დასუფთავება)— 212721170— KUTDASUP 

1.214 შპს „კრედიტპოინტი“  —405023282— „Creditpoint” LTD 

1.215 შპს „სვოპკრედიტი“  —400160455— „Swapcredit” LTD 

1.216 შპს „მისო ბი.აი.ჯი.“ —204559156- “BIG” LTD 



1.217 შპს“დი +”—400166262 —“D +” LTD 

1.218 შ.პ.ს. „ლენდაფ“  —405152551— „Lendup” LTD 

1.219 შპს საქართველოს საერთაშორისო სასწავლო უნივერსიტეტი -204931985—International 

Teaching University of Georgia LTD 

1.220 შ.პ.ს “მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მონლაინ“—404945663-LTD Microfinance 

Organization Monline 

1.221 შპს “გორის სერვისჯგუფი”–პარკირების გადასახადი — 218024153 — Gori Servicegroup 

1.222 შპს “გორის სერვისჯგუფი”–ჯარიმის გადასახადი — 218024153 — Gori Servicegroup 

1.223 შპს აქსიფინა—404527339 -  Axifina LTD  ინფორმაცია გადასახადის შესახებ 

1.224 შპს ჰიპპო ონლაინ შოპი — 405199565  —Hippo Online Shop LTD 

1.225 სს მისო მიკრო ბიზნეს კაპიტალი—404967078- “MBC” JSC 

1.226 დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა  — 229324451 – Dusheti Municipality 

ინფორმაცია გადასახადის შესახებ 

1.227 შ.პ.ს. „სითიკომი “, - 405197111 -, “Citycom” LTD 

1.228 შპს მიქს შოპი - 400202384  —“Mix Shop” L.T.D.  

1.229 სს არდი დაზღვევა — 404858631 — JSC Ardi Insurance 

1.230 შპს ევროპის უნივერსიტეტი - 201954956 - European University LLC 

1.231 შპს “ჯორჯიან ტელეკომი”—406210283—Georgian Telecom 

1.232 შპს დრიმთიმ — 405164833–Crocobet 

1.233 შპს ინექსფონი —204545000—INEXPHONE LLC 

1.234 შპს ინთერნეიშენელ ფაინენშელ სერვისის —405175518— International Financial Services 

LTD 

1.235 შპს 09.TECH —401981646—09.TECH LLC 
 


