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სახელმწიფო პენსია
ვის და რა ოდენობით ენიშნება სახელმწიფო პენსია?

განვითარების სააგენტოს გადაწყვეტილება საქართველოში

გადატანას და 1 წლის გასვლის შემდეგ პირადად არ მიმართავს

მოქალაქეობის არმქონე პირის სტატუსის დადგენის შესახებ;

საბანკო დაწესებულებას შესაბამისი განცხადებით;

უცხო ქვეყნის მოქალაქემ, რომელსაც მინიჭებული აქვს

პირის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნა.

საქართველოს მოქალაქე მამაკაცებს 65 წლის და ქალბატონებს -

საქართველოს მოქალაქეობა, უნდა წარადგინოს ცნობა, რომ ის არ

პენსია განახლდება, განახლების თაობაზე განცხადების წარდგენის

60 წლის შესრულების შემდეგ;

იღებს პენსიას სხვა ქვეყნიდან.

თვის მომდევნო თვის პირველი რიცხვიდან და ანაზღაურდება

საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე
პირებს;
ბოლო 10 წლის განმავლობაში საქართველოში მუდმივად,
კანონიერად მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს;

პენსიის დანიშვნის/არ დანიშვნის თაობაზე სააგენტო

მიუღებელი თანხა არაუმეტეს 1 წლისა, პენსიის შეჩერების
დღიდან, გარდა პირის წინასწარ პატიმრობაში ყოფნის საფუძვლით

გადაწყვეტილებას იღებს განცხადებისა და საჭირო
დოკუმენტაციის წარდგენიდან არა უგვიანეს 10 კალენდარული

შეჩერებული პენსიის, რომელიც განახლდება პირისათვის
გამამართლებელი განაჩენის გამოტანისას.

დღის ვადაში.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ
საქართველოს მოქალაქეობა (ორმაგი მოქალაქეობის მქონე

პენსია ინიშნება პენსიაზე უფლების წარმოშობის თვის მომდევნო

პირები).

თვის პირველი რიცხვიდან.

პენსიის დასანიშნად უნდა მიმართოთ სოციალური

პირადი განცხადება;
საჯარო სამსახურში ან საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში

პენსიის მისაღებად უნდა მიმართოთ სს ,,ლიბერთი ბანკს".

მომსახურების სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ ორგანოს,
მიუხედავად რეგისტრაციის ადგილისა.
2013 წლის 1 სექტემბრიდან პენსიის ოდენობა განისაზღვრა 150
ლარით, ხოლო 2015 წლის 1 სექტემბრიდან იგი შეადგენს 160
ლარს.
რა დოკუმენტები უნდა წარადგინოთ პენსიის დასანიშნად?

მაძიებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო
კანონიერი წარმომადგენლის მომართვის შემთხვევაში -

თუ პირს ერთდროულად წარმოეშვა უფლება „სახელმწიფო
პენსიის შესახებ" კანონით, „სახელმწიფო კომპენსაციისა და
სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ"

კანონითა და

„სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ" მთავრობის

მხოლოდ ერთი კანონით მინიჭებული სარგებლის მოთხოვნის
უფლება, მისივე არჩევით, გარდა კანონით გათვალისწინებული
გამონაკლისი შემთხვევებისა.

კანონიერი წარმომადგენლის პირადობის და წარმომადგენლობის
დამადასტურებელი დოკუმენტები;
უცხო ქვეყნის მოქალაქემ პენსიის დასანიშნად სააგენტოში უნდა

საქმიანობა.
სასამართლოს განაჩენის საფუძველზე თავისუფლების აღკვეთა
პენსიის შეჩერების დღიდან;
უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და საქართველოში სტატუსის მქონე
მოქალაქეობის არმქონე პირის საქართველოდან გაძევება;
პირის საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლა ან მისი დაკარგვა;
პენსიონერის გარდაცვალება;

განსაზღვრული გამონაკლისი შემთხვევებისა.

შეწყდება პირის მიერ საჯარო საქმიანობის განხორციელების

სოციალური პაკეტის დანიშვნა;

პერიოდში.

პენსიის შეჩერებიდან სამწლიანი ვადის გასვლა;

რა არის პენსიის შეჩერებისა და განახლების საფუძველი?
პენსიონერის მიერ პენსიის 6 თვის განმავლობაში მიუღებლობა,

დასტურდება მისი საქართველოში ბოლო 10 წლის მანძილზე

ანუ როდესაც არ ხდება საბანკო ანგარიშიდან საპენსიო თანხის

კანონიერად ცხოვრება;

გატანა ზედიზედ 6 თვის განმავლობაში;

სააგენტოში უნდა წარადგინოს სახელმწიფო სერვისების

კომისიაში განხორციელებული შრომითი ანაზღაურებადი

პენსიაზე უფლება არ წარმოიშობა და წარმოშობილი უფლება

მიერ გაცემული საინფორმაციო ბარათი, რომლითაც

საქართველოში სტატუსის მქონე მოქალაქეობის არმქონე პირმა

საჯარო საქმიანობად არ მიიჩნევა საუბნო და საოლქო საარჩევნო

სახელმწიფო კომპენსაციის დანიშვნა, გარდა კანონით

წარადგინოს ცნობა, რომ ის არ იღებს პენსიას მეორე ქვეყნიდან
ასევე, სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს

(გარდა პოლიტიკური და რელიგიური ორგანიზაციებისა)
განხორციელებული შრომითი ანაზღაურებადი საქმიანობა.

რა სახის შეზღუდვები არსებობს საპენსიო პაკეტის მიღებაზე?

დადგენილებით გათვალისწინებულ სარგებლებზე, მას აქვს
პენსიის დანიშვნის მაძიებელი პირის მომართვის შემთხვევაში -

რა შეიძლება გახდეს პენსიის შეწყვეტის საფუძველი?

სხვა საფუძვლი, თუ იგი ამ კანონიდან გამომდინარეობს.

ბუკლეტში ასახული ინფორმაცია ეფუძნება:

როდესაც საბანკო ანგარიშებიდან თანხები გაიცემა

·საქართველოს კანონს სახელმწიფო პენსიის შესახებ

მინდობილობით და მინდობილობის გაცემიდან 1 წლის გასვლის

·საქართველოს მთავრობის დადგენილებას №279

შემდეგ არ ხდება მინდობილობის განახლება;
როდესაც პენსიონერი ახორციელებს პენსიის დეპოზიტზე

სოციალური პაკეტის განსაზღვრის შესახებ

