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Abstract 

Privious study refers to the Estonian model of profit taxation and its influence on the 

companies of Georgian market. The thesis provides detailed information about what means 

“Distributed profit taxation” and how it is implemented in Georgian Tax. Here is explained the 

meaning of the taxes and the norms used in tax administration. The thesis describes the 

supportive environment for entrepreneurship and moreover the tightened tax policies for 

some cases. The presented thesis contains analyze about the impacts of the Estonian model in 

Georgia. 

The analyze and conclusions shown in the presented study are drawn by basing on the 

following types of courses: researches, conclusions, and recommendations of international 

organizations,  public information by the Ministry of Finance of Georgia, Georgian Tax Code, 

the conclusive information by the Audit service of Government, researches about the 

experience of the taxation model in Estonia. 

The main purpose of the thesis is to analyze the main aspects of the Estonian tax model 

being implemented in Georgia; the advantages and disadvantages of the reform; assessment of 

the impact of the reform; and the results of the reform up to the time of completing the thesis.  

Basic key search words: contributed profit taxation, tax code of Georgia, Structure of 

Capital, liquidity, invesments, productivity, dividend.  

 

 

 

 

 

 

 

 


