
 

პროფესიონალი ბუღალტრის სერტიფიცირება 

 

გამოცდის საფასური 
 

გადახდასთან დაკავშირებული ინფორმაცია 

 
1. კანდიდატს მოეთხოვება ბაფის ასოცირებული წევრობა. კანდიდატმა ბაფში უნდა გადაიხადოს: 

• საწევრო შენატანი - 20 ლარი (თავდაპირველი რეგისტრაცია) +  42 ლარი (ექვსი თვის). 

 

2. სერტიფიცირების სახელმძღვანელო ლიტერატურის ფასები 2022 წლის 01  ივლისიდან 

• სასერტიფიკაციო პროგრამის I დონის წიგნების (1 კომპლექტი -სახელმძღვანელო და პრაქტიკული 

მასალა) ღირებულება - 80 ლარი;   

• სასერტიფიკაციო პროგრამის I I  დონის წიგნების (1 კომპლექტი -სახელმძღვანელო და პრაქტიკული 

მასალა) ღირებულება - 100 ლარი;  მეორე ეტაპის ქართული ბიზნეს სამართლის (ქბს) მოდულის 

სასწავლო მასალა ხელმისაწვდომია როგორც მატერიალური (ღირებულებაა 70 ლარი), ასევე 

ელექტრონული ფორმით უსასყიდლოდ ბაფის ვებგვერდზე. 

• სასერტიფიკაციო პროგრამის I I I  დონის წიგნების (1 კომპლექტი -სახელმძღვანელო და პრაქტიკული 

მასალა) ღირებულება - 150 ლარი.   

3.  სერტიფიცირების გამოცდებისა და ჩათვლის ღირებულება  სრულ სასერტიფიკაციო 

პროგრამაში (13 საგამოცდო მოდული) მონაწილეებისათვის   

• სასერტიფიკაციო პროგრამის I დონეზე  (3 საგამოცდო მოდული) ერთ მოდულში გამოცდის ან/და 

ჩათვლის  საფასური განისაზღვროს 210 ლარით, დღგ-ს ჩათვლით. ჩათვლის ნაწილში ცვლილება 2022 

წლის 1 ივლისამდე რეგისტრირებული კანდიდატებისათვის  ამოქმედდეს 2022 წლის 1 სექტემბრიდან; 

• სასერტიფიკაციო პროგრამის II დონეზე (6 საგამოცდო მოდული) თითოეული მოდულის გამოცდის 

საფასური, 2023 წლის 1 იანვრის შემდგომი პერიოდის გამოცდებისთვის, განისაზღვროს 250 ლარით, 

დღგ-ს ჩათვლით;    

• სასერტიფიკაციო პროგრამის I I I  დონეზე  (4 საგამოცდო მოდული) თითოეული მოდულის გამოცდის 

საფასური, განისაზღვროს 400 ლარით,  დღგ-ს ჩათვლით.     

4.  სერტიფიცირების გამოცდების ღირებულება  სასერტიფიკაციო პროგრამის (5 გამოცდა) 

მოდულებში, 2023 წლის 01 იანვრიდან   

 

4.1  სასერტიფიკაციო პროგრამის ქართულენოვანი გამოცდების თითოეული მოდულის გამოცდის საფასური, 

2023 წლის 1 იანვრის შემდგომი პერიოდის გამოცდებისთვის, განისაზღვროს 460 ლარით,  დღგ-ს ჩათვლით, 

მათ შორის:  

• სერტიფიცირების ინგლისურენოვან (ACCA) პროგრამაში მონაწილეებისათვის; 



• სხვა ქვეყნის სერტიფიცირებული პირებისათვის, რომლებიც  გამოცდას აბარებენ სერტიფიკატის 

აღიარების მიზნით.   

4.2  სასერტიფიკაციო პროგრამაში 2022 წლის 1 ივლისამდე რეგისტრირებული კანდიდატებისათვის 

საგადასახადო დაბეგვრასა და ბიზნესსამართალში 4.1  პუნქტით გათვალისწინებული გამოცდის საფასური (460 

ლარი) ამოქმედდება  2024 წლის 1 იანვრის შემდგომი პერიოდის გამოცდებისათვის. 

4.3  საგადასახადო დაბეგვრასა და ბიზნესსამართალში ინგლისურ ენაზე ჩატარებული თითოეული მოდულის  

გამოცდის საფასური, განისაზღვროს 1000 ლარით,  დღგ-ს ჩათვლით. 

 

 
 

ბაფის საბანკო რეკვიზიტები: 
 

 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია 
 

➢ სს „თიბისი”  ბანკი - კოდი: TBCBGE 22;   ა/ა GE83TB0600000000700665,  

➢ სს ,,საქართველოს ბანკი“ - კოდი: BAGAGE22 ა/ა GE30BG0000000525708648 

➢ ან ბაფის სალაროში 

 

 

 
 
 

 

 

 


