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მოდული გავიდა
გამოცდაზე ჩააბარა ჩაიჭრა ჩაბარების

%

ბუღალტერი	ბიზნესში 30 29 1 96%
მმართველობითი	
აღრიცხვა 36 27 9 75%

ფინანსური	აღრიცხვა 67 55 12 82%
ქართული	ბიზნეს	
სამართალი 59 54 5 91%

საქმიანობის	შედეგების	
მართვა 19 15 4 79%

საგადასახადო	დაბეგვრა 100 85 15 85%

ფინანსური	ანგარიშგება 25 21 4 84%
აუდიტი	და	მარწმუნებელი	
მომსახურება 22 17 5 77%

ფინანსური	მართვა 22 20 2 90%
უმაღლესი	ფინანსური	
მართვა	 3 3 0 100%

უმაღლესი	აუდიტი	
და	მარწმუნებელი	
მომსახურება	

5 3 2 60%

საწარმოს	სტრატეგიული	
ანგარიშგება 14 10 4 71%

სტრატეგიული	ბიზნეს	
ლიდერი 8 7 1 88%

410 346 64

ინფორმაცია	ბაფის	პროფესიული	სერტიფიცირების	გამოცდებზე	 
2023	წლის	იანვრის	თვეში	მონაწილეთა	რაოდენობისა	და	 

გამოცდების	შედეგების	სტატისტიკის	შესახებ.

 

საგამოცდო მოდულების მიხედვით გამოცდების შედეგების  ანალიზი 
ჟურნალის შემდეგ ნომერში გამოქვეყნდება
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პროფესიონალთამომზადებამომავლისთვის

ბუღალტრულიკვლევაუკეთესი
სამყაროსჩამოყალიბებისთვის

გა რი კარ ნე გი, ლი პარ კე რი, ევა ცა ჰუ რი დუ 

2022 წლის 18 ოქ ტომ ბე რი

ცოდნისკარიბჭეშიშემოთავაზებულიაბუღალტრულიაღრიცხვისუძველესიგან
მარტებისგანახლებულივერსიადაისშეფასებულია,როგორც„ტექნიკური,სო
ციალურიდამორალურიპრაქტიკა,რომელიცეხებარესურსებისმდგრად
გამოყენებას და სათანადო ანგარიშვალდებულებას დაინტერესებული
მხარეებისწინაშე,რათამოხდესორგანიზაციების,ადამიანებისადაბუნე
ბისაყვავება“.ესვერსიაუდავოდწარმოაჩენსბუღალტრულაღრიცხვასროგორც
მრავალგანზომილებიანტექნიკურ,სოციალურდამორალურპრაქტიკასდაარაუბ
რალონეიტრალურ,კეთილსაიმედო,ტექნიკურპრაქტიკას.

შემოთავაზებაშიგანხილულიიყო,თუ„როგორგანისაზღვრებაბუღალტრულიაღ
რიცხვადღესდაარისთუარაბუღალტრისპროფესიისმიზნისთვის,ღირებულებისა
დაიდენტურობისთვისფუნდამენტურიის,რაცგანსაზღვრავსბუღალტრულაღრიცხვას
ხვალ“.აღნიშნულიგანმარტება„ჩართულიაბუღალტრულიაღრიცხვისსრულგანზო
მილებაში,როგორცგამაძლიერებელი,გამომრიცხავიდაგავრცელებულიპრაქტიკა,
რომელიცგაჩნდაბოლოათწლეულებშიდაასახავსდისციპლინისმზარდინტერდის
ციპლინურორიენტაციას“.

ბუღალტრული აღრიცხვის პედაგოგებისთვის სასწრაფოდ გამოიცა მასალა,
„ბუღალტრულიაღრიცხვისპედაგოგებისსაყურადღებოდ:განვითარებადიბუღალ
ტრული აღრიცხვა და ბუღალტრები უკეთესი სამყაროსთვის. ის გახლავთ პირვე
ლი სერიოზული ნაბიჯი ბუღალტრული აღრიცხვის, განვითარებისადა უკეთესი
სამყაროსჩამოყალიბებაშიწვლილისშეტანისმიზნით.მასალა ამტკიცებდა,რომ:
„პროფესიონალბუღალტრებმაცდაარაბუღალტრებმაცუნდაგააცნობიერონდაგა
იგონბუღალტრულიაღრიცხვისგავლენაორგანიზაციებზე,ადამიანებსადაბუნებაზე,
რათადაეხმარონ უკეთესი სამყაროს ჩამოყალიბებაში“. ბუღალტრული კვლევების
საფუძვლადგამოყენებულიქნამეცნიერებისგანმიღებულიგანმარტებებისშედეგები.

ბუღალტრულიაღრიცხვისკვლევაგვეხმარება,გავიგოთჩვენიწარსულიდააწმყო
როგორცისტორიული,ასევეთანამედროვეკვლევებისთვალსაზრისით,რათასაბუ
ღალტროცოდნადაპრაქტიკამდგრადიმომავლისშესაქმნელადგამოვიყენოთ.ის
აწვდისინფორმაციასსწავლებისადასწავლისშესახებდახელსუწყობსბუღალტრული
აღრიცხვისბუნების,როლების,გამოყენებისადაზემოქმედებისგაგებასმსოფლიოში.
ესგაგებახელსუწყობსბუღალტრისპროფესიისშესაძლებლობებისგანვითარებას,
დისციპლინურიურთიერთქმედებისდაჩართულობისმეშვეობითპროფესიისარაფი
ნანსურისქემებისგაძლიერებულშეფასებასადამათპოტენციურგამოყენებას,უკეთესი
სამყაროსჩამოყალიბებას.
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ბუღალტრულიაღრიცხვისსწავლებადაბუღალტრულიკვლევაგანუყოფე
ლია.ერთიარუნდაგანხორციელდესოფიციალურიუმაღლესიგანათლების
კონტექსტში,მეორისგარეშე.
ჩვენ მოვუწოდებთ ბუღალტრის საერთაშორისო პროფესიის წარმომადგენლებს,
კვლევა გახადონ ბუღალტრული აღრიცხვის განვითარებაში უფრო ცენტრალური,
განსაკუთრებითკიხელიშეუწყონმისხელახლაგანვითარებას. გარდაამისა,ბუ
ღალტრულიაღრიცხვისმასწავლებლებიშეიძლებაგახდნენუფროგავლენიანიდა
გაზარდონთავიანთიფასი,სტუდენტებსასწავლონბუღალტრულიაღრიცხვისგაგება,
წარმოჩენადაგამოყენება,როგორცმრავალგანზომილებიანიტექნიკური,სოციალუ
რიდამორალურიპროფესიის,რომელიცსამყაროსგაუმჯობესებაშიდაეხმარებათ.

ბუღალტრული აღრიცხვის მკვლევრები მოწოდებულნი არიან, გახდნენ უფრო ინ
ტერდისციპლინარულებითავიანთკვლევაში,რათაგამოიყენონსხვადისციპლინები,
რომლებიცთამაშობენუმთავრესროლსდიდგამოწვევებთანდართულსაკითხებთან 
მიმართებაში,ადგილობრივ,ეროვნულ,რეგიონულდასაერთაშორისოკონტექსტში.
მათშორისგადაუდებელია:კლიმატისკრიზისი,პანდემიები,მდგრადობა,ადამიანის
უფლებები,სიღარიბედაუთანასწორობა,ჩაგვრადაომი,შიმშილიდასაკვებისდა
უცველობა,წყლისუზრუნველყოფადამართვა,ლტოლვილთაგლობალურიმოძრა
ობა,ჯანდაცვისუზრუნველყოფა,საცხოვრებელიგარემოდაბიომრავალფეროვნება,
მთავრობისკორუფციადაანგარიშვალდებულება,განათლებისშესაძლებლობადა
ხელმისაწვდომობა.

1980იანიწლებისდასაწყისიდანშუაპერიოდამდეჩატარებულისოციოლოგიური
დაბუღალტრულიკვლევებისსაფუძველზე,განათლებაბუღალტრულაღრიცხ
ვაშიისარგებლებსსტრატეგიულადორიენტირებულიბუღალტრულიაღ
რიცხვისახალიგანმარტებით.ასეთიმკვლევრებიყურადღებასამახვილებენ
ბუღალტრული აღრიცხვის გამაძლიერებელი, გამომრიცხავი და გავრცელებული
მახასიათებლებისშესწავლასადაუკეთგააზრებაზე.კერძოდ,ისინიაჩვენებენ,თუ
როგორაისახებაისადამიანისქცევაზე,აყალიბებსორგანიზაციულდასოციალურ
კულტურასდაგანსაზღვრავსორგანიზაციულდასოციალურფუნქციონირებასადა
განვითარებაზეგავლენას.

პარადოქსია,მაგრამფაქტია,რომსაერთაშორისოდონეზეჩატარებულიდაგამოქ
ვეყნებულიბუღალტრულიკვლევებისმოცულობადამრავალფეროვნებამკვეთრად
გაიზარდაბოლოოთხიათწლეულისგანმავლობაში.როგორცჩანს,ბუღალტრის
პროფესიაუგულებელყოფსბუღალტრულიკვლევისშედეგებსდამათთან
დაკავშირებულშესაძლებლობებსსაზოგადოებრივიინტერესისწინსვლი
სა და საზოგადოებისა და ბუნების გასაუმჯობესებლად. ბუღალტრული
აღრიცხვისპედაგოგებსდამკვლევრებს,ისევეროგორცპროფესიონალ
ბუღალტრებსდაპროფესიონალურბუღალტრულორგანიზაციებს,შეუძ
ლიათმეტიგააკეთონთავიანთისრულიპოტენციალისოპტიმიზაციისთ
ვისდაერთმანეთთანუფრომეტადდასაკავშირებლად.სასურველიამეტი
ერთობლივიქმედებადაკავშირიბუღალტერიასადამისითდაინტერესებული
მხარეებისსაუკეთესოინტერესებიდანგამომდინარე,საზოგადოებისადაბუნებრივი 
გარემოსჩათვლით.
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ამ არახელსაყრელი, გაფართოებული განხეთქილების გადალახვა გადამწყვეტია
კოლექტიური ბუღალტრული აღრიცხვის პროფესიისთვის, რათა ოპტიმალური და
გავლენიანიწვლილიშეიტანოსუკეთესიმომავლისჩამოყალიბებაში.უფრონათელი
რომგავხადოთ,ბუღალტრისპროფესიისწარმომადგენლები,მათშორის,
პროფესიონალიბუღალტრებიდაპროფესიულიბუღალტრულიორგანი
ზაციები, ასევე ბუღალტრული აღრიცხვის პედაგოგებიდა მკვლევრები,
მჭიდროდუნდაიყვნენჩართულნიდასტრატეგიულადდაკავშირებულნი
ერთმანეთისსაქმიანობაში.
წარსულიგამოცდილებიდანგამომდინარე,ჩვენ,ადამიანების,ბუნებისადაპლანეტის
უფროდიდისიკეთისთვის,ხვალიდანშეგვიძლიაშევქმნათჩვენიმომავალი.მაგა
ლითად,ახალისაჯარომენეჯმენტის(NPM)ზემოქმედებისძირითადისაერთაშორისო
შეფასება,რომელიცჩართულიააღრიცხვისტექნიკისადაპროცესებისსაშუალებით,
დაგვიანებულიცარისდააუცილებელიც.NPMისპირობებში,მიზნისგადაადგილების
ეფექტისმზარდიდაშემაშფოთებელიმტკიცებულებაბიზნესისმოგების/კომერციული
შემოსავლისმიმართსაზოგადოებისადასაზოგადოებრივიმომსახურებისგანსხვა
ვებულიდამოკიდებულებაა.

მთელსმსოფლიოში,ბუღალტრულიაღრიცხვისდღევანდელითუხვალინდელისტუ
დენტები ბუღალტერთა მომავალთაობას წარმოადგენენ. ეს სტუდენტები ითხოვენ
საზოგადოებისადაბუნებისწინაშემდგარიდიდიპრობლემებისდაფასებას.ისინი,
სათანადო, მასტიმულირებელილიდერობითადა ხელმძღვანელობით,დადებითად
რეაგირებენბუღალტერიისმასწავლებლებისადამკვლევარების,პროფე
სიული ბუღალტრული ასოციაციებისა და პრაქტიკოსი პროფესიონალი
ბუღალტრებისმომავალინტეგრაციაზე.
თანამშრომლობისპრეცედენტიარსებობს.1970იანიწლებისდასაწყისშიდა1980იან
წლებშიაკადემიურისექტორისბუღალტრებირეგულარულადაქვეყნებდნენსტატი
ებსპროფესიულბუღალტრულჟურნალებში.კავშირისადაჩართულობისესდასხვა
ფორმებიგვთავაზობსმომავალიპროფესიისპერსპექტივას,რომელიცბევრადუფრო
აქტიურიიქნებაადამიანურსაკითხებთანდამათმორალურ,სოციალურ,ინსტიტუციურ,
ეკონომიკურდაგარემოსდაცვითასპექტებთან.ამფართოლანდშაფტისგანხილვა
მოითხოვსბუღალტრულიაღრიცხვისდისციპლინისყველაძირითადიმოთა
მაშისურთიერთპატივისცემასდათანამშრომლობას,თუბუღალტერიასსურს
გააცნობიეროსთავისისრულიპოტენციალიუკეთესისამყაროსჩამოყალიბებისსაქმეში.

ესმრავალმხრივიტექნიკური,სოციალურიდამორალურიდღისწესრიგიშეიძლება 
ეფექტურადდაინოვაციურადიქნასგამოყენებული,რათადაეხმაროსდაადეკვატურად
გაუმკლავდესდიდგამოწვევებსადასაზოგადოებისწინაშემდგარგაუგებარსაკითხებს.
ცნებამ₋ „რიცხვებითმართვა“დღესდიდიგამოყენებამოიპოვა.მკვლევარსუ
პიოტის აზრით, „რიცხვებით მართვა უზარმაზარ ძალაუფლებას ანიჭებს მათ, ვინც
აყალიბებსფიგურებს,რადგან ეს ჩაფიქრებულიაროგორცტექნიკური სავარჯიშო,
რომელიცარსაჭიროებსღიადებატებს“(2017,გვ.163).თუმცა,როგორცმრავალ
მხრივიტექნიკური,სოციალურიდამორალურიპრაქტიკა,ბუღალტრულიაღრიცხვა
გაუგებარიხდება,როდესაცმასმხოლოდპრაქტიკულმიმართულებადთვლიან.
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მომავალი გლობალური საბუღალტრო კვლევის სტრატეგიისთვის მნიშვნელოვანია
ჩვენსმიერშემოთავაზებულიბუღალტრულიაღრიცხვისახალიგანმარტება.გთავა
ზობთძირითადიკონცეპტუალურიკითხვებისჩარჩოს:

• ტექნიკურიპრაქტიკა:„როგორვაწარმოოთბუღალტრულიაღრიცხვა?”

• სოციალურიპრაქტიკა:„რასაკეთებსბუღალტრულიაღრიცხვა?”

•  მორალურიპრაქტიკა:„რაუნდაგააკეთოსბუღალტრულმააღრიცხვამ“ან„რა
არუნდაგააკეთოსბუღალტრულმააღრიცხვამ?

მნიშვნელოვანია,რომბუღალტრულიაღრიცხვაუფრომეტგავლენასახდენსმსოფ
ლიოსადაჩვენსცხოვრებაზე,ვიდრებევრიადამიანიშეიძლებაფიქრობდეს.აღრიცხ
ვისუფროფართო,უფრომკაფიო,უფრორეალისტურიდა„თამაშისშემცვლელი“
განმარტება,რომელიცასახავსდისციპლინას,როგორც„ინსტრუმენტულსოციალურ
დამორალურპრაქტიკას“(Carnegie,etal.,2022,გვ.9)წინგადადგმულიკრი
ტიკულინაბიჯია.

კომპლექსურდართულსამყაროშიესკითხვებიგამიზნულიაიმისთვის,რომბუღალ
ტრულიაღრიცხვაგაგებულიქნესდაშეფასდესმეტად,ვიდრეზოგიერთისავარაუდო
ობიექტურიწესებისგამოყენება.ამისნაცვლად,ბუღალტრულიაღრიცხვაუნდაგანხორ
ციელდესიმ„მიზანშეწონილი“,განხორციელებული,ორგანიზაციულიდასოციალური 
კონტექსტებისმრავალფეროვნებისგათვალისწინებით,რომელშიცისმოქმედებს.

ჩვენმოვუწოდებთროგორცპროფესიონალ,ისედამწყებბუღალტრებს,თუსურთდა
აკმაყოფილონმათისრულიპოტენციალიდაპასუხისმგებლობა,ბუღალტრულაღრიცხ
ვასუფროგლობალურადუყურონ.კავშირისესნაკლებობაახლაპროფესიის
თანდაყოლილისისუსტეა.ესშესაძლებელიადამართლაცმეტიყურადღებაუნდა
მიექცესსაერთაშორისოპროფესიისორივემხარისლიდერებისმიერ,რათაბუღალ
ტრულიაღრიცხვისდისციპლინაუფრომნიშვნელოვანიგახდესმომავლისუკეთესი
სამყაროსჩამოყალიბებაში.
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rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili

დინამიკურიმწკრივებიდა
მცოცავისაშუალოები

მოდული„მმართველობითიაღრიცხვა“

დინამიკურიმწკრივებისანალიზისგამოყენებაშესაძლებელიაისტორიული/სტატის
ტიკური მონაცემების გასაანალიზებლადდა მონაცემების ცვლილების ძირითადი
ტენდენციისადასეზონურიცვალებადობებისდასადგენად.

ტენდენციაეხებასაერთომიმართულებას,საითკენაცმოძრაობსმონაცემებიდაშე
საძლებელიაიყოსაღმავალიანდაღმავალი.სეზონურიცვალებადობაეხებარეგუ
ლარულცვალებადობას,რომელიცმონაცემებშივლინდებაგარკვეულიპერიოდების
განმავლობაში.ესშეიძლებაიყოსყოველკვირეულიცვალებადობა,რომლისდროსაც
გარკვეულდღეებშიგაყიდვებიტრადიციულადუფრომაღალიანდაბალია,ვიდრეკვი
რისსხვადღეებში,ანშეიძლებაიყოსყოველთვიურიანკვარტალურიცვალებადობა.

ტენდენციისა და სეზონური ცვალებადობის შესახებ არსებული/გამოთვლილი ინ
ფორმაციის გამოყენება შესაძლებელია იმისთვის, რომ განვსაზღვროთ მომავლის
პროგნოზებიდაამიტომამმეთოდებისგამოყენებაშესაძლოაძალიანსასარგებლო
იყოს ბიუჯეტის შესადგენადდა კომპანიის საქმიანობის ძირითადი მაჩვენებლების
პროგნოზირებისთვის.

მცოცავისაშუალოსგამოთვლა
მონაცემთანაკრებისძირითადიტენდენციისდადგენისერთერთიმეთოდიამცოცავი
საშუალოებისგამოთვლისმეთოდი.თუმცა,ტენდენციისშესაფასებლადშესაძ
ლებელიასხვამეთოდებისგამოყენებაც,როგორიცარის,მაგალითადრეგრესიული
ანალიზი.რეგრესიულანალიზსჩვენუკვემიუძღვენითცალკესტატია(იხ. 2022 წლის 
ოქ ტომ ბ რის თვის ჟურ ნა ლი). 

მცოცავსაშუალოსუწოდებენსაშუალოებისგარკვეულმწკრივს,რომელიცგამოითვლე
ბაისტორიულიმონაცემებისდინამიკურიმწკრივებისსაფუძველზე,როგორცსახელმ
ძღვანელოშიცარისაღნიშნული.მცოცავისაშუალოებისგამოყენებით,შესაძლებელია
დინამიკურიმწკრივებიდანცვალებადობის„გამორიცხვა“,რისშედეგადაცმივიღებთ
მონაცემებისუფრომეტად„გლუვ“მწკრივს,რომელსაცტენდენციადმივიჩნევთ.

მცოცავისაშუალოსგამოთვლაშესაძლებელიანებისმიერირაოდენობისდროისპერი
ოდისთვისანუნებისმიერიხანგრძლივობისციკლისთვის,მაგალითადსამითვისმცო
ცავისაშუალო,შვიდიდღისმცოცავისაშუალოანოთხიკვარტლისმცოცავისაშუალო.
მცოცავისაშუალოსგამოთვლისძირითადიპრინციპიყველაციკლისთვისერთნაირია.
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ახლაშემდეგიმარტივიმაგალითისმეშვეობითგაჩვენებთმცოცავისაშუალოსგამოთ
ვლისპროცესს.

შეგ რო ვე ბუ ლია ყო ველ თ ვი უ რი მო ნა ცე მე ბი კომ პა ნი ის 20X2 წლის გა ყიდ ვე ბი დან 
მი ღე ბუ ლი ამო ნა გე ბის შე სა ხებ.

 ია
ნ.

თ
ებ
.

მა
რ
.

აპ
რ
.

მა
ის
.

ივ
ნ.

ივ
ლ
.

აგ
ვ.

სე
ქ.

ო
ქტ
.

ნო
ემ
.

დ
ეკ
.

გაყიდვები	
$000 125 145 186 131 151 192 137 157 198 143 163 204

ამმონაცემებისსაფუძველზეჩვენგამოვითვლითსამითვის(სამთვიანიპერიოდის)
მცოცავსაშუალოს,ვინაიდანჩვენვხედავთძირითადციკლს,რომელიცშეესაბამება
სამითვისქცევისმოდელს/ნიმუშს(იზრდებაიანვრიდანმარტამდე(იანვარი_მარტი),
ეცემა აპრილში, შემდეგ იზრდება აპრილიდან ივნისამდე (აპრილი_ივნისი), ეცემა
ივლისშიდაა.შ.).

გამოცდაზეკითხვაშიმითითებულიიქნება,დროისრაპერიოდიუნდაგამოიყენოთამ
ციკლისთვის,რათამოთხოვნილისაშუალომნიშვნელობებიგამოითვალოთ.

1ელისაფეხური─ცხრილისშედგენა

შევადგინოთ5სვეტიანიცხრილიროგორცნაჩვენებიაქვემოთდაამოცანისპირობაში
მოცემულიმონაცემებიშევიტანოთცხრილის1ელდამე2სვეტში.კერძოდ,ცხრილში
შევსებულიაპირველისამისტრიქონიამმონაცემებისგამოყენებით.

თვე გაყიდვები
($000)

სამთვიანი
პერიოდის

მოძრაობასულ
($000)

სამთვიანიპერი
ოდისმცოცავი
საშუალო
($000)

სეზონური
ცვალებადობა

($000)

იანვარი 125
თებერვალი 145
მარტი 186

მე2საფეხური─სამითვისმცოცავისაშუალოსგამოთვლა

შევკრიბოთ (გავაერთიანოთ) პირველი სამი მონაცემი, ჩვენს მაგალითში იქნე
ბა იანვრის, თებერვლის და მარტის მონაცემები. საბოლოოდ მივიღებთ 456ს
(125+145+186)=456.ესთანხაშევიტანოთჯამურიმონაცემების(მე3სვეტის)
შუაში(ცხრილისშუასტრიქონში),ამშემთხვევაში,თებერვლისპირდაპირ.შემდეგგა
მოვითვალოთამთანხისსაშუალომნიშვნელობა,რისთვისაცესციფრიუნდაგავყოთ
სამზე(ციფრი,რაზედაცვყოფთჯამურმონაცემს,იქნებაიმპერიოდებისრაოდენობა,
რომლებიცჩვენდავამატეთჯამურიმონაცემების(მე3)სვეტში).ამგვარადჩვენისამი
თვისმცოცავისაშუალოიქნება(456÷3)=152.
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თვე გაყიდვები
($000)

სამთვიანიპერიოდის
მოძრაობასულ

($000)

სამთვიანი
პერიოდის
მცოცავი
საშუალო
($000)

სეზო
ნური
ცვალე
ბადობა
($000)

იანვარი 125

თებერვალი 145 456=(125+145+186) (462÷3)=154

მარტი 186

საშუალომნიშვნელობააუცილებლადუნდაგამოვითვალოთთითოეულისამთვიანი
პერიოდისთვის.ამისათვისსაშუალოსგაანგარიშებასგადავიტანთერთითვითქვე
მოთ.ამიტომშემდეგიგაანგარიშებამოიცავსთებერვალს,მარტსდააპრილს.ამსამი
თვისმოძრაობისჯამურიციფრიიქნება(145+186+131)=462,ხოლოსაშუალო
მნიშვნელობაიქნება(462÷3)=154.

თვე გაყიდვები
($000)

სამთვიანიპერიოდის
მოძრაობასულ

($000)

სამთვიანიპე
რიოდისმცო
ცავისაშუალო

($000)

სეზო
ნური
ცვალე
ბადობა
($000)

იანვარი 125

თებერვალი 145 456=(125+145+186) (453÷3)=152

მარტი 186 462=(145+186+131) (462÷3)=154

აპრილი 131 468=(186+131+151) (468÷3)=156

მაისი 151 474 158

ივნისი 192 480 160

ივლისი 137 486 162

აგვისტო 157 492 164

სექტემბერი 198 498 166

ოქტომბერი 143 504 168

ნოემბერი 163 510 170

დეკემბერი 204

გავაგრძელოთ გაანგარიშებები მანამდე, სანამ აღარდაგვრჩება სამი ელემენტი,
რომლებიცუნდაშევკრიბოთ.შე	ნიშ	ვ	ნა:	თქვენგექნებათიმაზენაკლებირაოდენობის
საშუალომნიშვნელობები,ვიდრეამოსავალიდაკვირვებებიგვქონდა,ვინაიდანსაშუ
ალოსგამოთვლისპროცესშითქვენდაკარგავთსაწყისდასაბოლოოდაკვირვებებს.
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მე3საფეხური─ტენდენციისგამოთვლა

სამთვიანიპერიოდისმცოცავისაშუალოწარმოადგენსტენდენციას.ჩვენიმაგალითი
დანჩანსმკაფიოტენდენცია:თითოეულიმცოცავისაშუალო$2,000ითმეტია,ვიდრე
წინათვისმცოცავისაშუალო.ესიმაზემეტყველებს,რომკომპანიისგაყიდვებიდან
მიღებულიამონაგებითვეში,საშუალოდ,$2,000ითიზრდება.

ახლაამტენდენციისგამოყენებაშეგვიძლიამომავალიგაყიდვებისსაბაზომოცულო
ბებისპროგნოზირებისთვის.

მე4საფეხური─სეზონურიცვალებადობისგამოთვლა

მასშემდეგრაცუკვედავადგენთტენდენციას,შეგვიძლიაგამოვითვალოთნებისმიერი
სეზონურიცვალებადობა.შეგვიძლიავიგულისხმოთ,რომსეზონურიცვალებადობა
წარმოადგენსსხვაობასფაქტობრივგაყიდვებსადატენდენციის(სამითვისმცოცავი
საშუალო)მნიშვნელობასშორის.სეზონურიცვალებადობისგამოთვლაშესაძლებელია
ადიტურიანმულტიპლიკაციურიმოდელით.

ადიტურიმოდელისგამოყენება:

სეზონურიცვალებადობისგამოსათვლელადუნდადავუბრუნდეთცხრილსდათითო
ეული გამოთვლილი საშუალოსთვის, საშუალო მნიშვნელობა უნდა შევუდაროთ ამ
პერიოდისგაყიდვებისფაქტობრივმოცულობას.

თვე გაყიდვები
($000)

სამთვიანი
პერიოდის
მოძრაობა
სულ
($000)

სამთვიანი
პერიოდის
მცოცავი
საშუალო
($000)

სეზონური
ცვალებადობა

($000)

იანვარი 125

თებერვალი 145 456 152 (145152)=_7

მარტი 186 462 154 (186=154)=32

აპრილი 131 468 156 (131156)=_25

მაისი 151 474 158 (151158)=_7

ივნისი 192 480 160 (192160)=32

ივლისი 137 486 162 (137162)=_25

აგვისტო 157 492 164 (157164)=_7

სექტემბერი 198 498 166 (198166)=32

ოქტომბერი 143 504 168 (143168)=_25

ნოემბერი 163 510 170 (163=170)=_7

დეკემბერი 204

უარყოფითიგადახრანიშნავს,რომამპერიოდშიფაქტობრივიმნიშვნელობატენდენ
ციაზენაკლებია,ხოლოდადებითიგადახრისშემთხვევაში,ფაქტობრივიმნიშვნელობა
აღემატებატენდენციას.
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ამმონაცემებიდანშეგვიძლიააშკარადდავინახოთსეზონურიცვალებადობისსამთვი
ანიციკლი.ყველაციკლშიყოველპირველთვესაქვს_7ცვალებადობა,ანუამთვის
ამონაგები, ჩვეულებრივ, $7,000ით ნაკლებია საშუალოზე. ყოველი მეორეთვის
ცვალებადობაარის32,ანუჩანს,რომამთვისამონაგები,ჩვეულებრივ,$32,000ით
მეტიასაშუალოზე.მესამეთვისცვალებადობაგვიჩვენებს,რომყოველიმესამეთვის
ფაქტობრივითანხა$25,000ითნაკლებიიქნებასაშუალოზე.

იგულისხმება,რომსეზონურიკორექტირებისესმოდელი/ნიმუშიყოველსამთვიან
პერიოდშიგანმეორდებამომავალში.

მულტიპლიკაციურიმოდელისგამოყენება:

თუჩვენმულტიპლიკაციურმოდელსგამოვიყენებდით,ცვალებადობებიგამოსახული
იქნებოდასაშუალომნიშვნელობისმიმართპროცენტებშიდაარააბსოლუტურმაჩ
ვენებლებში.მაგალითად:

თვე გაყიდვები
($000)

სამთვიანიპერიოდის
მცოცავისაშუალო

($000)

სეზონური
ცვალებადობა

($000)

იანვარი 145 152 (145/152)  = 0.95
თებერვალი 186 154 (186/154)  = 1.21
მარტი 131 156 (131/156) = 0.84

ესმონაცემებიგვიჩვენებს,რომ1ელითვე,როგორცწესი, შეადგენსტენდენციის
95%ს.მე2თვე_121%ს,ხოლომე3თვე_84%ს.მულტიპლიკაციურიმოდელი
გამოსაყენებლადსაუკეთესომეთოდიაიმშემთხვევაში,როდესაცტენდენციაიზრდება
ანმცირდებადროისგასვლასთანერთად,ვინაიდანსეზონურიცვალებადობაცშეიძ
ლებაგაიზარდოსანშემცირდეს.

მიაქციეთ ყურადღება: ადიტურ მოდელში სამი სეზონური ცვალებადობის ჯამი
ნულის(32257=0)ტოლიუნდაიყოს.თუასეარარის,უნდადავაკორექტიროთ.
მულტიპლიკაციურმოდელშისამისეზონურიცვალებადობისჯამისამის(0.95+1.21
+0.84=3)ტოლიუნდაიყოს.(თუესიქნებოდა4თვისსაშუალო,4სეზონურიცვა
ლებადობისჯამიიქნებოდა4დაა.შ.).ანალოგიურად,თუასეარარისაუცილებელია
კორექტირებისშეტანა.

ჩვენმიერგანხილულმარტივმაგალითშიტენდენციაგვიჩვენებს,რომამონაგების
ზრდაყოველთვეშიზუსტად$2,000ისტოლია,ხოლოსეზონურიცვალებადობის
სურათიზუსტადერთნაირიათითოეულისამთვიანიპერიოდისთვის.

ნაკლებადმოსალოდნელია,რომსინამდვილეში(რეალურსიტუაციაში)დინამიკურმა
მწკრივმაამგვარიიდეალურიშედეგიმოგვცეს.

მე5საფეხური─დინამიკურიმწკრივებისგამოყენებამომავლისპროგ
ნოზირებისთვის

ახლაროდესაცუკვეგამოვითვალეთტენდენციადასეზონურიცვალებადობები,ამ
მონაცემებისგამოყენებაშეგვიძლიამომავლისამონაგებისალბათური/მოსალოდნელი
დონისპროგნოზირებისთვის.
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კითხვა:

გამოიყენეთ ზემოთ განხილული მაგალითიდა განსაზღვრეთ,რამდენი
იქნება20X3წლისივნისისდა20X3წლისივლისისთვეებისამონაგების
პროგნოზირებულიდონე?

ამოხსნა:

დავიწყოთ ტენდენციიდან, შემდეგ გამოვიყენოთ სეზონური ცვალებადობები. ჩვენ
გამოვითვალეთ,რომზრდისტენდენციათვეში$2,000სშეადგენს.ჩვენმიერგა
მოთვლილიბოლოციფრიეხება20X2წლისნოემბერსდაშეადგენს$170,000ს.თუ
ვიგულისხმებთ,რომესტენდენციაისეთივედონეზეშენარჩუნდება,როგორცწინათ
იყო,მაშინ20X3წლისივნისისთვისგაყიდვებიდანმიღებულიამონაგებიგაიზრდე
ბა$14,000ით($2,000ყოველთვეშიშვიდითვისგანმავლობაში).თუამციფრს
დავუმატებთნოემბრისთვისშესაბამისციფრს,შეგვიძლიავივარაუდოთ,რომტენ
დენციისსაბაზომნიშვნელობა20X3წლისივნისისთვისიქნება$184,000($14,000
+$170,000).

ჩვენუკვევიცით,რომგაყიდვებისთვისდამახასიათებელიასეზონურიცვალებადობა.
სეზონურიცვალებადობისგათვალისწინებით,20X3წლისივნისისთვისთვისგაცილე
ბითუფროზუსტშეფასებასმივიღებთ.მე4საფეხურისცხრილიდანჩანს,რომივნისს
ახასიათებსდადებითიცვალებადობა$32,000ისოდენობის.

ამგვარად,ჩვენმიერგამოთვლილიგაყიდვებიდანმიღებულიამონაგებისშეფასება
20X3წლისივნისისთვისთვისშეადგენს$184,000+$32,000=$216000.

ივლისისთვის, საბაზო ტენდენციისღირებულება იქნება $170,000+$16,000=
$186,000.20X3წლისივლისისთვისთვისსეზონურიცვალებადობაუარყოფითი
სიდიდეა,კერძოდ,$25,000.ამგვარად,20X3წლისივლისისთვისგაყიდვებიდან
მიღებულიამონაგებისშეფასებაარის$186,000$25,000=$161,000.

მცოცავისაშუალოებისგამოთვლალუწირაოდენობისპერიოდებისთვის

ზემოთგანხილულმაგალითშიჩვენგამოვიყენეთსამთვიანიპერიოდისმცოცავისა
შუალო.დავუბრუნდეთმე2საფეხურსდაჩვენვნახავთ,რომსაშუალომნიშვნელობა
ნაჩვენებიასამიდაკვირვებისშუამნიშვნელობისპირისპირ.იანვრის,თებერვლისდა
მარტისპერიოდისშუაწერტილიმდებარეობსთებერვლისდაკვირვებისპირისპირ.

როდესაც ჩვენ ვითვლით მცოცავ საშუალოსლუწირაოდენობის პერიოდებისთვის.
მაგალითად,ოთხიკვარტლისმცოცავსაშუალოს, ჩვენიგივეძირითადგაან
გარიშებებსვატარებთ,მაგრამშუაწერტილიიქნებადაკვირვებებსშორის.ზემოთ,
მე4საფეხურისცხრილიდანჩანს,რომსაჭიროამცოცავისაშუალოგანთავსებული
იყოსრომელიმედაკვირვებისპირისპირ,რათაშევძლოთსეზონურიცვალებადობის
გამოთვლა.ამიტომჩვენაქაცისევევანგარიშობთ4კვარტლისმცოცავსაშუალოს,
როგორცზემოთ,მაგრამშემდეგგამოვითვლითმეორემცოცავსაშუალოს.

ქვემოთმოცემულმაგალითში4კვარტლისმცოცავისაშუალოანალოგიურადარის
გამოთვლილი,როგორც ზემოთ. პირველიოთხიდაკვირვების მონაცემი იკრიბება
დაშემდეგიყოფაოთხზე.ოთხიკვარტლისმცოცავისაშუალოპირველიოთხიკვარ
ტლისთვისშეადგენს322.50ს.მომდევნოოთხდაკვირვებაზეგადასვლისშედეგად
მივიღებთ327.50ისტოლსაშუალოს. ამის შემდეგ შეგვიძლია განვსაზღვროთამ
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ორისაშუალოსშუაწერტილი,რისთვისაცუნდაშევკრიბოთისინიდაგავყოთორზე.
შედეგადმივიღებთ,რომშუაწერტილიარის(322.50+327.50)÷2=325.ესშუა
წერტილიწარმოადგენსჩვენსტენდენციას,რომელიცნაჩვენებია20X8წლისმე3
კვარტლის პირისპირ. სხვა დანარჩენი გაანგარიშებებიც ანალოგიურად ტარდება,
როგორცჩვენსსაწყისმაგალითშიანაჩვენები.

წელი კვარ
ტალი

გაყიდვები
($000)

4კვარტალისმოძრაობა
სულ($000)

4კვარტალის
მცოცავისაშუალო

($000)

შუა
წერტილი
($000)

20X8 1 300

2 420
1290=
(300+420+210+360)

(1290÷4)=
322.50

3 210 325

1310=
(420+210+360+320)

(1310÷4)=
327.50

4 360

2009 1 320
 

დასკვნა

როდესაცდინამიკურიმწკრივებისანალიზისმეთოდსიყენებთ,სიფრთხილეუნდაგა
მოიჩინოთ.პროგნოზირებისაღნიშნულიმეთოდიეყრდნობაშემდეგდაშვებას:„ისრაც
წარსულშიმოხდა,კარგიინდიკატორიაიმისა,რაცსავარაუდოდ,მოხდებამომავალში“.

ჩვენს მაგალითში იგულისხმება, რომ გაყიდვებიდან მიღებული ამონაგები, განუ
საზღვრელი პერიოდის განმავლობაში, თვეში $2,000ით გააგრძელებს ზრდას. 
თუმცა, თუ განვიხილავთ პროდუქტის სასიცოცხლო ციკლის კონცეფციას, დავი 
ნახავთ,რომესარისსაკმაოდგამარტივებულიდამცდარიდაშვება.  
რეალურცხოვრებაში,გარემოპირობებშიმიმდინარეცვლილებებმა(ტექნოლოგიური,
სოციალური,ეკოლოგიური,პოლიტიკური,ეკონომიკურიდაა.შ.)შესაძლოასავსებით
მოულოდნელადშექმნასგანუსაზღვრელობადა,ამისგამო,წარსულიდაკვირვებების
მიხედვითგამოთვლილიპროგნოზებიშესაძლოაარარეალისტურიგახდესდაზოგ
ჯერ,სავსებითარარეალისტურიცკი(როგორიც,არისმაგალითადომი,პანდემია,
მიწისძვრადასხვ.ფორსმაჟორულისიტუაციები).

სტა ტია მო ამ ზა და ირ ლან დი ის ACCA-ის სა ერ თა შო რი სო პროგ რა მის 
 მმარ თ ვე ლო ბი თი აღ რიცხ ვის მო დუ ლის სა გა მოც დო კო მი სი ის წევ რ მა
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ბაზრისსეგმენტაცია:
სტრატეგიულიანალიზისადა
პოზიციონირებისინსტრუმენტი
მოდული„სტრატეგიულიბიზნესლიდერი“

ამ სტატიაში ყურადღებას გავამახვილებთ ბაზრისადა მომხმარებელთა
სეგმენტაციის ბუნებასა და მნიშვნელობაზე, სტრატეგიული ანალიზის
ერთ-ერთასპექტზე,რომელიცშეტანილიასტრატეგიულიბიზნესლიდერის
სასწავლოპროგრამისგნაწილში.

სბლისსასწავლოპროგრამისამნაწილისერთერთიმნიშვნელოვანიასპექტიაფართო
სპექტრისშიდადაგარეფაქტორებისგანხილვა,რომლებიცგავლენასახდენსორგა
ნიზაციისსტრატეგიულპოზიციაზედა,საბოლოოდ,მისსტრატეგიულმიმართულებაზე.
ერთერთიასეთისაკითხიაორგანიზაციისბაზარიდამომხმარებლები(როგორცამჟა
მინდელი,ისეპოტენციური),რათაორგანიზაციამგაითვალისწინოსმათიგანსხვავებუ
ლისაჭიროებებიდაუზრუნველყოს,რომგატარებულიმარკეტინგულიღონისძიებები
მაქსიმალურადეფექტიანიდაეფექტურიიყოს.

რატომარისმნიშვნელოვანიბაზრისსეგმენტაცია?
ბაზრისსეგმენტაციაორგანიზაციისწარმატებულიმარკეტინგულისტრატეგიისსაფუძვე
ლია.მარკეტინგულკამპანიებში„ერთისაზომიყველასთვის“მიდგომისგამოყენების
ნაცვლადინდივიდუალურიმომხმარებლისსაჭიროებებზემორგებულიმარკეტინგული
პაკეტისგამოყენებამ,ხელიუნდაშეუწყოსუფროპერსონალიზებული,შესაფერისიდა
ქმედითიმარკეტინგულიგზავნილისგანსაზღვრას,რომელიცუფროეფექტურიიქნება
დროის,ფულისადარესურსებისთვალსაზრისით.ორგანიზაციებს,რომლებსაცესმით,
რომმათმომხმარებლებსინდივიდუალურიმოთხოვნილებებიდასაჭიროებები,საკუ
თარიპრიორიტეტებიდაქცევებიაქვთ,უკეთესადშეუძლიათმომხმარებლებთანუფრო
მყარიურთიერთობებისდამყარებადა,რაცუფრომნიშვნელოვანია,უფრომეტადარის
მოსალოდნელი,რომშეინარჩუნებენმათ.

ბაზრისსეგმენტაციადამომხმარებელთასეგმენტაცია
ბაზრისსეგმენტაციაგულისხმობსბაზრისსეგმენტებადდაყოფასდაამსეგმენტებისთვის
სხვადასხვასტრატეგიისშემუშავებას.მაგალითად:

 y მარკეტოლოგებიბაზრისსეგმენტაციასიყენებენდაგეგმვისას(მაგალითად,გამაგრი
ლებელისასმელებისზოგიერთიმწარმოებელიზოგიერთპროდუქტსსპეციალურად
დიეტურისეგმენტისთვისაწარმოებს);

 y მედიაკომპანიებისეგმენტაციასიყენებენ,როგორცინსტრუმენტს,რომელიცდა
ეხმარებამათმედიისეფექტურშესყიდვაში,როგორიცარის,მაგალითად,მოზარ
დებისსამიზნეთამაშებისრეკლამებისშეძენაანდღისსატელევიზიოსარეკლამო
ადგილებისშეძენაპენსიონერებისთვის;
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 y სადაზღვევო კომპანიების სატელეფონო მომსახურების ცენტრები  სეგმენტაციას
იმისთვისიყენებენ,რომდაადგინონთავიანთიგაყიდვებისსცენარებთანადაპტა
ციისგზებისხვადასხვატიპისმომხმარებლისთვის,ასაკის,სქესის,ინტერესებისდა
ა.შ.მიხედვით;

 y საცალოვაჭრობისკომპანიებისეგმენტაციასიმისდასადგენადიყენებენ,რომელი
პროდუქტირომელიპროდუქტისგვერდითუნდაგანათავსონთავიანთთაროებზე;

 y ფასებისდამდგენიგანყოფილებებისეგმენტაციასიმისდასადგენადიყენებენ,თუ
როგორუნდამოხდესმომხმარებლებისმიერგადასახდელითანხისოპტიმიზაცია
(მაგალითად, სარკინიგზო კომპანიები, რომლებიც სტუდენტებს ფასდაკლებებს
სთავაზობენნაკლებადდატვირთულპერიოდებშისამოგზაუროდ).

მომხმარებელთასეგმენტაციაისეთივეძირითადიცნებაა,როგორცბაზრისსეგმენტაცია,
გარდაიმისა,რომამშემთხვევაშისეგმენტაციისარეალიშემოიფარგლებამხოლოდ
ორგანიზაციისსაკუთარიმომხმარებლებით.როგორცწესი,მომხმარებელთასეგმენ
ტაციაეფუძნებაორგანიზაციისსაკუთარშიდამონაცემთაბაზაშიშენახულმონაცემებს.
მომხმარებელთასეგმენტაციაგულისხმობსორგანიზაციისმომხმარებელთაბაზრების
დაყოფასერთგვაროვანჯგუფებად,რომელთაგანთითოეულიგანსხვავებულადრეაგი
რებსფასებზე,სარეკლამოკამპანიებსადამარკეტინგულიპაკეტისსხვაელემენტებზე.
თითოეულიიდენტიფიცირებულიმომხმარებლისსეგმენტისთვისუნდაშემუშავდესსპე
ციფიკურიმარკეტინგულიპაკეტი.

ბაზრისსეგმენტაციისსახეები

დემოგრაფიული:

 y ასაკი,სქესი,ოჯახურიმდგომარეობა;

 y შემოსავალი;

 y საქმიანობა(პროფესია);

 y ეროვნება;

 y ეთნიკურიჯგუფი.

ჩვეულებრივ,ესარისსეგმენტაციისყველაზემარტივიფორმა,რადგანამინფორმა
ციისშეგროვებამარტივიადაშედარებითიაფიცჯდება.თუმცა,ყველაზეხშირადის
გამოიყენებასეგმენტაციისსხვასახეებთანერთად,რათაუფრომეტად„დავიწროვდეს“
(შეიზღუდოს)სამიზნებაზარი.

ქცევითი:

 y პროდუქტის/მომსახურებისგამოყენებისსიხშირე;

 y სავაჭრო/საფირმონიშნისადმიერთგულება;

 y ტრანზაქციისქცევა(მაგალითად,ფასებისმიმართმგრძნობელობა);

 y ინტერნეტისმეშვეობითპროდუქციისყიდვისაქტისქცევადაჩვევები.
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ქცევითისეგმენტაციაორგანიზაციებსეხმარებაიმისგაცნობიერებაში,თუროგორურთი
ერთქმედებსმომხმარებელიპროდუქტთან/მომსახურებასთან.ესკიიმასნიშნავს,რომ
ორგანიზაციაუფროეფექტურადშეძლებსმათსაჭიროებებზეორიენტირებას,რადგან
ეცოდინება,სავარაუდოდ,როგორრეაგირებენისინიამათუიმპროდუქტზე/მომსახუ
რებაზეანმარკეტინგულგზავნილებზე.

გეოგრაფიული:

 y ქვეყანაანრეგიონი;

 y სოფლისანქალაქისმაცხოვრებლები.

გარდაიმისა,რომგეოგრაფიულინიშნითსეგმენტაციასეგმენტაციისერთერთიძირი
თადიფორმაა,ხშირადბაზრისსეგმენტაციისთვისსწორედესფორმაშეიძლებაიყოს
ყველაზეეფექტური.მომხმარებლისადგილმდებარეობისგაგებაშეიძლებაორგანიზა
ციასდაეხმაროსმომხმარებლებისსაჭიროებებისშეცნობაში.კულტურული,კლიმატუ
რიანენობრივიფაქტორებითგამოწვეულირეგიონულიგანსხვავებებისცოდნითადა
სათანადოდგააზრებითორგანიზაციაშეძლებსუფრომიზანმიმართულიმარკეტინგული
გზავნილისგანსაზღვრას.

ფსიქოგრაფიული:

 y სოციალურისტატუსი;

 y პიროვნულინიშანთვისებები;

 y ცხოვრებისწესი.

სეგმენტაციისესფორმამიმართულიამომხმარებელთაემოციურანფსიქოლოგიურქცე
ვაზე:მომხმარებლებისდაჯგუფებახდებამათიღირებულებების,პიროვნულითვისებების,
შეხედულებების,ცხოვრებისსტილისადაინტერესებისმიხედვით.შედეგადორგანიზაცია
იძენსსასარგებლოინფორმაციასმომხმარებელთასაჭიროებებისადაპრიორიტეტების
შესახებ.მომხმარებელთასეგმენტაციისგანსაზღვრისასორგანიზაციებიხშირადაერ
თიანებენმომხმარებელთადემოგრაფიულდაფსიქოგრაფიულანალიზს,რათაუფრო
მდიდარიდასრულისურათიმიიღონთავიანთიმომხმარებლებისსეგმენტებისშესახებ.

ბაზრისსეგმენტაციისუპირატესობები
მომხმარებლისსაჭიროებებისდაკმაყოფილება

მომხმარებელთამთელირიგისაჭიროებებისდაკმაყოფილებაშესაძლებელიაშედარე
ბითშეზღუდულიპროდუქტის/მომსახურებისშეთავაზებით,სხვადასხვაწამახალისებელი
საშუალებების,სარეკლამოღონისძიებებისანგარკვეულიპროდუქტების/მომსახურებე
ბისპაკეტებისგამოყენებისხარჯზე.მაგალითად,ციფრულიტელევიზიისმომსახურების
პროვაიდერებიმომხმარებლებსსთავაზობენსხვადასხვაპაკეტსდაწამახალისებელ
პროგრამას,რომლებიცეფუძნებამომხმარებლებისსხვადასხვაგვარჩვევებს,პრიო
რიტეტებსადა ინტერესებს. ძირითადი პროდუქტი/მომსახურება ერთნაირია, მაგრამ
მისიშეთავაზებამორგებულიამომხმარებლებისსხვადასხვასეგმენტისსაჭიროებების
დაკმაყოფილებაზე.ამგვარისტრატეგიახელსუწყობსამმომხმარებლებზეუფრომეტი
ყურადღებისგამახვილებასდა,ცხადია,მათშენარჩუნებასაც.
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მიზნობრივიკომუნიკაცია

მაშინაც კი,თუორგანიზაციის პროდუქტის/მომსახურების მახასიათებლები ყველა
სეგმენტისთვის იდენტურია, მაინც მნიშვნელოვანია თითოეულ სეგმენტთან მი
ზანმიმართული და სპეციფიკური მეთოდით კომუნიკაცია. კონკრეტულ სეგმენტზე
მორგებული გზავნილიორგანიზაციას საშუალებას აძლევს, ნათლად გამოყოს ის
მახასიათებლები,რომლებიცყველაზეაქტუალურიანმნიშვნელოვანიათითოეული
სეგმენტისთვის(როგორიცარისფასი,საიმედოობა,ხელმისაწვდომობადაპრესტი
ჟი).მაგალითად,ავტომობილებისმწარმოებელმაკომპანიამშეიძლებამძღოლების
ერთერთიჯგუფისთვისშეიმუშაოსმარკეტინგულიგზავნილი,რომელიცეხებაავ
ტომობილისმოდელისმწარმოებლურობასადასიჩქარეს,ხოლომძღოლებისსხვა
ჯგუფისთვის განკუთვნილი მარკეტინგული გზავნილი ეხებოდეს ამ ავტომობილის
მოდელისსაიმედოობასდადიზაინს.

ფოკუსისგაუმჯობესება

ბაზრისსეგმენტაციაორგანიზაციასეხმარებაყურადღებისკონცენტრაციაშიისეთსა
კითხებზე,რომზუსტადგანსაზღვროს,ბაზრისრომელსეგმენტებზესურსკონკრეტული
პროდუქტების, მომსახურების ან მარკეტინგული კამპანიების მორგება. ამგვარად,
ორგანიზაციაუზრუნველყოფსსწორი,სასურველისეგმენტის,პროდუქტისანგზავნი
ლის არჩევას,რაც, შესაბამისად, ინვესტიციიდან  ყველაზედიდი უკუგების მიღების
საშუალებასმისცემსმას.

კონკურენტუნარიანობისამაღლება

ბაზარზეკონკურენტუნარიანობისამაღლებაშესაძლებელიაბაზრისკონკრეტულსეგ
მენტებზეფოკუსირებითაც,რამაც,ანალოგიურად,უნდაგამოიწვიოსინვესტიციისუკუ
გებისზრდა.კონკრეტულსეგმენტებზეფოკუსირებადაყველაფრისგამოკვლევადა
შესწავლა,რაცორგანიზაციამუნდაიცოდესამსეგმენტისშესახებ,იმასნიშნავს,რომ,
სავარაუდოდ,უფროსწორადგანისაზღვრებასამიზნედა,შესაბამისად,მომხმარებლე
ბიცუფროკმაყოფილებიიქნებიან.

მარკეტინგისეფექტიანობისამაღლება

მომხმარებელთადიდიჯგუფებისმცირეჯგუფებადდაყოფაორგანიზაციებსუადვილებს
მომხმარებლებისადა  სამიზნე აუდიტორიის მართვასდა, შესაბამისად, შეუძლიათ
ძალიანკონკრეტული/სპეციფიკურიმარკეტინგულიკამპანიებისდაგეგმვა,რომელიც
მორგებულიიქნებაყველაზეშესაფერისადამიანებზე,ყველაზეშესაფერისიმარკეტინ
გულიარხებისმეშვეობით.ნაკლებიდროდაიხარჯებამასობრივმარკეტინგზედადრო
უმეტესშემთხვევაშიდაიხარჯებაიმმომხმარებლებზე,რომლებსაცარაინტერესებთ
ორგანიზაციისმარკეტინგულიგზავნილები.
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მომხმარებლებისშენარჩუნება

მომხმარებლებისსეგმენტაციისგამოყენებით,ორგანიზაციებსშეუძლიათ,სწრაფად
განსაზღვრონისმომხმარებლები,რომლებიცსაჭიროებენდამატებითყურადღებას,
ისმომხმარებლები,რომლებიცხშირად„მიდიან“დაისინი,ვისაცმაღალიპოტენცი
ურიღირებულებააქვთ.მიზანმიმართულიმარკეტინგულისტრატეგიებისშემუშავებით,
რომელიცმომხმარებელთაკონკრეტულიჯგუფისყურადღებასიპყრობსდაასევე
თითოეულიკონკრეტულიჯგუფისთვისპოზიტიურიგამოცდილებისშექმნისშედეგად,
უფროდიდი ალბათობით არის მოსალოდნელი,რომორგანიზაცია შეინარჩუნებს
სტაბილურ,მყარურთიერთობასმომხმარებელთაჯგუფებთანდა,შესაბამისად,შე
ინარჩუნებსმათ.

დასკვნისსახით
მომხმარებელთაცალკეულისეგმენტებისსაჭიროებებისადამახასიათებლებისსიღრ
მისეულშესწავლასადაგააზრებას,სავარაუდოდ,გადამწყვეტიმნიშვნელობისექნება
ორგანიზაციებისსაქმიანობისადამათიწარმატებისთვისმომავალში,ვინაიდანდღეს
ორგანიზაციებსმუშაობაუწევთსწრაფადდამუდმივადცვალებადგარემოში,რასაც
ძირითადადინტერნეტეკონომიკადამისიმასშტაბებისგანუხრელიგაფართოებაიწ
ვევს.ბევრორგანიზაციასგადარჩენისთვისდასჭირდებაუფრომეტიფოკუსირებაიმის
დადგენაზე,კონკრეტულადრაღირებულებასქმნიანისინიმომხმარებლებისთვისდა
რაღირებულებააქვთკონკრეტულმომხმარებლებსორგანიზაციისთვის.

სტა ტია მო ამ ზა და სტრა ტე გი უ ლი ბიზ ნეს ლი დე რის  
მო დუ ლის სა გა მოც დო კო მი სი ის წევ რ მა



20

არაკომერციულიორგანიზაციები

მოდულები„ბუღალტერიბიზნესში“,„საქმიანობისშედეგებისმართვა“,
„ფინანსურიანგარიშგება“,„აუდიტიდამარწმუნებელიმომსახურება“,

„საწარმოსსტრატეგიულიანგარიშგება“და„სტრატეგიულიბიზნესლიდერი“

1ელინაწილი
ACCA-ის პრო ფე სი უ ლი კვა ლი ფი კა ცი ის რამ დე ნი მე სა გან ში შე იძ ლე ბა შეგ ხ ვ დეთ 
არა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბა სა და მათ და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე-
ებ თან და კავ ში რე ბუ ლი კითხ ვე ბი რო გორც საწყი სი დო ნის საგ ნე ბის გა მოც დებ-
ზე, ისე პრო ფე სი უ ლი დო ნის გა მოც დებ ზე. მარ თა ლი ა, ბიზ ნე სის მარ თ ვი სა და 
ორ გა ნი ზე ბის ბევ რი პრინ ცი პი ამ ტი პის ორ გა ნი ზა ცი ებ შიც გა მო ი ყე ნე ბა, მაგ რამ 
არა კო მერ ცი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს მთე ლი რი გი ისე თი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი ახა სი ა თებს, 
რი თაც ისი ნი გან ს ხ ვავ დე ბა კო მერ ცი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა გან, ანუ იმ სუ ბი ექ ტე ბი-
სა გან, რო მელ თა საქ მი ა ნო ბის მი ზა ნია მაქ სი მა ლუ რი მო გე ბის მი ღე ბა (შემდგომში 
„კომერციული ორ გა ნი ზა ცი ა“ _ ეკო ნო მი კუ რი თე ო რი ის ტერ მი ნო ლო გი ით).

ამისმიზეზიისაა,რომთანამედროვესაზოგადოებრივიცხოვრებადასაზოგადოებრივი
პროგრესიწარმოუდგენელიაუკიდურესადმრავალფეროვანიარაკომერციულიორგა
ნიზაციებისჩართულობისგარეშე.ცხადია,პროფესიონალბუღალტრებსამსექტორშიც,
ისევეროგორც კომერციულ (სამეწარმეო) სექტორში, მნიშვნელოვანიროლისადა
ფუნქციების შესრულება უწევთ. ამიტომ მიგვაჩნია,რომ ჩვენი სტატია აუცილებლად
დაეხმარებაკანდიდატებსამტიპისორგანიზაციებისსაქმიანობისთვისდამახასიათებე
ლისპეციფიკურიასპექტებისშესახებნათელიწარმოდგენისშექმნაშიდაგამოცდებზე,
ცალკეულსაგნებშინასწავლიცოდნისგარდა,საკუთარფართოერუდიციაზედაყრ
დნობით,შეძლებენსცენარშიაღწერილ სიტუაციებშიგარკვევასდაკვალიფიციური
პასუხისგაცემასკითხვისმოთხოვნებზე,რომელიცკონკრეტულსექტორშიდასაქმებულ
არაკომერციულორგანიზაციებთანიქნებადაკავშირებული.

ამსტატიაშიზემოაღნიშნულიმახასიათებლებიდანრამდენიმესგანვიხილავთ.სტატია
ორინაწილისაგანშედგება.1ელნაწილშიფართოდგანვიხილავთარაკომერციული
ორგანიზაციების ზოგად მახასიათებლებს, ხოლო მე2 ნაწილში კონკრეტულადდა
შედარებითუფროღრმადგანვიხილავთსაქველმოქმედოორგანიზაციებს, ვინაიდან
საქველმოქმედოორგანიზაციებიარაკომერციულიორგანიზაციებისერთერთიმნიშვ
ნელოვანიდაყველაზეგავრცელებულიატიპიათანამედროვეეპოქაში.

 

1ელინაწილი

რომელორგანიზაციებსუწოდებენარაკომერციულს?

გასაგებადყველაზემარტივიიქნებოდა,თუვიტყოდით,რომარაკომერციულიანების
მიერიორგანიზაცია,რომლისუშუალომიზანსარწარმოადგენსმაქსიმალურიმოგების
მიღება.თუმცა,ამგვარიგანმარტებასწორიარარის,ვინაიდანბევრიარაკომერციული
ორგანიზაციაყოველწლიურადიღებსმოგებასდაამავედროსმოგებისმიღებას(მოგების
მიღებისმიზანს)ღიადითვალისწინებსთავისოფიციალურგეგმაში.ესორგანიზაციები
ხშირადთავიანთმოგებას„ნამეტს“უწოდებენ,მოგებისნაცვლად,მაგრამორივეეს
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ტერმინი,მოგებაცდანამეტიც,უბრალოენით,შეიძლებაგანიმარტოს,როგორცშე
მოსავლებისმეტობადანახარჯებზედამათშორისგანსხვავებამხოლოდსემანტიკური
ხასიათისაა.

არაკომერციულიორგანიზაციებიკომერციულიორგანიზაციებისაგანსამიმახასიათებ
ლითგანსხვავდება.პირველი,არაკომერციულიორგანიზაციებისუმეტესობასარჰყავს
გარედამფინანსებლები, აქციონერების სახით,რომლებიცორგანიზაციის ბიზნესში
სარისკოკაპიტალსაბანდებენ.მეორეთავისებურება,რომელიცპირველიმახასიათებ
ლიდანგამომდინარეობს,იმაშიმდგომარეობს,რომისინიარანაწილებენდივიდენდებს
და მათ მიერ მიღებული მოგება (ანუ ნამეტი) ისევორგანიზაციაშირჩება,როგორც
კაპიტალისდამატებითიწყარო.მესამე,მათიმიზნები,როგორცწესი,მოიცავსსოცია
ლური,კულტურული,საქველმოქმედო,საზოგადოებისკეთილდღეობისამაღლების,ან
გარემოსდაცვისსაკითხებისგარკვეულასპექტებს,რაცსაბაზროსისტემისმექანიზმების
მეშვეობითმზამზარეულადარიქმნებადაეფექტურადარმიეწოდებასაზოგადოებას.

არაკომერციულიორგანიზაციებიარსებობენროგორცსაჯარო,ისეკერძოსექტორში.
საჯაროსექტორისორგანიზაციებისუმეტესობას(მაგრამარაყველას)უპირველესმიზნად
დასახულიარააქვსმოგებისმიღებადამათიშექმნისმიზანიასაზოგადოებრივიკეთილ
დღეობისუზრუნველყოფა,როგორცამასეკონომისტებიუწოდებენ.ამაშიიგულისხმება
ძირითადადისეთიტიპისმომსახურებები,რომლებიცსამართლიანიფასითარიქნება
ხელმისაწვდომიმათთვის,ვისაცსჭირდებამისიგამოყენება(მაგალითად,სამედიცინო
მომსახურება,მუზეუმები,ხელოვნებისნიმუშებისგალერეებიდატრანსპორტისზოგიერთი
სახეობა),ანსაერთოდარმიეწოდებასაზოგადოებასბაზრისმეშვეობით(მაგალითად,
თავდაცვადაბაზრებისადასამეწარმეოსაქმიანობისრეგულირება).

კერძო სექტორის არაკომერციულიორგანიზაციების ტიპური მაგალითებია საქველ
მოქმედოორგანიზაციებისუდიდესინაწილიდასხვადასხვატიპისსაზოგადოებრივი,
რელიგიური,საქველმოქმედოორგანიზაციებიდამეცნიერების,კულტურის,განათლე
ბის,ჯანდაცვის,სპორტისგანვითარებისადადახმარებისფონდები,ასოციაციებიდა
კავშირები,სამეცნიეროკვლევითიფონდებიდაგარემოსდამცველთაჯგუფები.

ორგანიზაციულსამართლებრივიფორმა

არაკომერციულიორგანიზაცია(გაერთიანებულსამეფოში)შეიძლებადაფუძნდესრო
გორციურიდიულიპირი,ასევეროგორცარაიურიდიულიპირი.არაკომერციულიორ
განიზაციებისტიპურიორგანიზაციულსამართლებრივიფორმაშეიძლებაიყოს:

 � საჯაროსექტორში_სახელმწიფოდეპარტამენტიანსააგენტო;

 � საჯაროსექტორისზოგიერთიორგანიზაციაშეიძლებადაფუძნებულიიყოს,როგორც
კერძო კომპანია შეზღუდული პასუხისმგებლობით,როგორიც არის მაგალითად
გაერთიანებულსამეფოშისაფინანსომომსახურებისმარეგულირებელიორგანო,
რომელიც,როგორცსახელწოდებიდანჩანს,არეგულირებსსაფინანსომომსახუ
რებას. მისფუნქციებში შედის მომხმარებლებისდაცვა,დარგის სტაბილურობის
უზრუნველყოფადასაფინანსომომსახურებისპროვაიდერებსშორისჯანსაღიკონ
კურენციისხელშეწყობა;

 � კერძოსექტორშიარაკომერციულიორგანიზაციებიშეიძლებადაფუძნდნენ,როგორც
კოოპერატივები,დარგობრივიდაპროფესიულისაზოგადოებები,გაერთიანებები
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(ასოციაციები ან სპეციფიკური ტიპის ერთობლივი ორგანიზაციები, რომლებიც
მის წევრებს ეკუთვნის („ერთობლივი ფონდები“), სატრასტოორგანიზაციები
(მინდობილი ქონების მართვის მიზნით შექმნილიორგანიზაციები), შეზღუდული
პასუხისმგებლობისკომპანიები,ანუბრალოდ,კლუბისანკავშირისსახით;

კოოპერატივიისეთიორგანიზაციაა,რომელიცსპეციალურადგარკვეულიმიზნისმისაღ
წევადიქმნება,მისწევრებსეკუთვნისდახშირადმათიმართვახორციელდებაშემდეგი
პრინციპით„ერთიწევრი,ერთიხმა“.

სატრასტოორგანიზაციები(ტრასტები)სპეციალურადგარკვეულიმიზნებისმისაღწევად
იქმნება.დამფუძნებლები ნიშნავენ ნდობით აღჭურვილ პირებს,რათა მათ მართონ
ფონდებიდაუზრუნველყონორგანიზაციისმიზნებისშესრულება.ბევრიკერძოფონდი
(საქველმოქმედოორგანიზაციები,რომლებიცფართოსაზოგადოებისგანარითხოვენ
სახსრებს)ტრასტისსახითარისდაფუძნებული.
 
ორგანიზაციისდაფუძნება,სადამფუძნებლოდოკუმენტებიდამიზნები

ყველაარაკომერციულიორგანიზაციაიქმნებაგარკვეულიმიზნით,ანშემდეგდასახავს
გარკვეულმიზნებსდაიგულისხმება,რომესორგანიზაციაამმიზნებსმოემსახურებამუ
დამ,მათიდამფუძნებლებისსიცოცხლისხანგრძლივობისმიუხედავად.დამფუძნებლები
თვითონწყვეტენ,რასახისორგანიზაციულსამართლებრივიფორმითუნდადააფუძნონ
ორგანიზაციადაშეიმუშავებენწესდებას,სადაცჩამოყალიბებულიიქნებაორგანიზაციის
მიზნებიდაამოცანები.რასახისიქნებაორგანიზაციისსადამფუძნებლოსაფუძველი,
ამასგანსაზღვრავსორგანიზაციისსამართლებრივიფორმა.თუიურიდიულიპირია,
მასექნებამემორანდუმიდაასოციაციისწესდება,სადაცაღნიშნულიიქნება,რომმო
მავალში ეს მიზნები, სავარაუდოდ, არშეიცვლება. არაკომერციულორგანიზაციებს,
რომლებიცრეგისტრირებულიარარიანიურიდიულიპირისსახით,საზოგადოდ,აქვთ
წესები/შინაგანაწესი,რაცკავშირის(ასოციაციის)წესდებისეკვივალენტურია.

ორგანიზაციულსამართლებრივიფორმისმიუხედავად,ყველაარაკომერციულიორგა
ნიზაციისმიზნებსდამფუძნებლებიდამენეჯმენტისსაკითხებშიმათინდობითაღჭურვილი
პირებიგანსაზღვრავენ.თუმცა,კომერციულიორგანიზაციებისგანგანსხვავებითარა
კომერციულიორგანიზაციებისფართოსტრატეგიულიმიზნებიდროთაგანმავლობაში
არიცვლება.

არაკომერციულიორგანიზაციებისმიზნებიხშირადორგანიზაციისდაფინანსებისპრინ
ციპებზეა დამოკიდებული. თუმცა, ამ ფართო სტრატეგიული მიზნების ფარგლებში
ორგანიზაციის საქმიანობისორიენტაცია შეიძლება სრულიად აშკარად შეიცვალოს.
მაგალითად, მე20საუკუნის90იან წლებში ბრიტანეთისფონდმა „ნოუჰაუმ“,რო
მელიცგაერთიანებულისამეფოსმთავრობამგანვითარებადიქვეყნებისდახმარების
მიზნითდააფუძნა,თავისი საქმიანობის აქცენტი შეცვალადაცენტრალურიევროპის
განვითარებადიქვეყნებისნაცვლადაფრიკისქვეყნებისდახმარებაზედაიწყომუშაობა.

მნიშვნელოვანიაკარგადგავიცნობიეროთ,რომ,მართალია,არაკომერციულიორგანი
ზაციებითავიანთძირითადმიზნადმოგებისმიღებასარისახავენ,მაგრამბევრიმათგანის
საქმიანობათვითდაფინანსებისპრინციპსეყრდნობადა,მაშასადამე,ქმნიანმოგებას,
რათაარსებობაშეინარჩუნონდაგანვითარდნენ.მართალია,მათისაქმიანობაგარკვე
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ულწილადგრანტებსადასუბსიდიებსეყრდნობა,მაგრამმათიდამფინანსებლებიგულის
ხმობენ,რომორგანიზაცია,შეძლებისდაგვარად,თვითდაფინანსებითუნდაარსებობდეს.

ვინაიდან შეუძლებელია არაკომერციულიორგანიზაციების საქმიანობის შედეგების
შეფასებატრადიციულისააღრიცხვოკოეფიციენტებით,როგორიცარის,მაგალითად
გამოყენებული კაპიტალის უკუგების კოეფიციენტი (ROCE), ინვესტიციების უკუგების
კოეფიციენტი(ROI)დაა.შ.,მათშესაფასებლადხშირადსხვამაჩვენებლებსიყენებენ.
მაგალითად,არაკომერციულიორგანიზაციებისუდიდესინაწილიისეთმაჩვენებლებს
იყენებს,რომლითაცორგანიზაციისსაქმიანობაშეფასდებაშემდეგიკუთხით:

 � ეფექ	ტი	ა	ნო	ბა _ორგანიზაციისმიზნებისმიღწევისხარისხი;

 � ეკო	ნო	მია _ორგანიზაციისუნარი,ოპტიმალურადგამოიყენოსთავისისაწარმოო
რესურსები(ამმიზნითხშირადდანახარჯებისშეფასებახდება);

 � ეფექ	ტუ	რო	ბა _ორგანიზაციის „შედეგი“ (მომსახურებადა ა.შ.) მოხმარებული
რესურსისერთეულზე.

მომსახურებისდარგისბევრიორგანიზაციაიყენებს„დახარჯულიფულისეფექტურობის“
მაჩვენებლებს,რომელთაგამოყენებითშესაძლებელიამიღწეულიშედეგებისშეფასება
დასახულმიზნებთანშედარებით.როდესაცორგანიზაციაანგარიშვალდებულიასაზო
გადოებისწინაშე,მისისაქმიანობისშედეგებისმაჩვენებლებიშეიძლებაქვეყნდებოდეს
კიდეც(რაცბევრიიურისდიქციისსავალდებულომოთხოვნაცკიარისდღეს),რათა
თვალსაჩინოგახდეს,რომორგანიზაციის სახსრები,დანახარჯებისთვალსაზრისით,
ეფექტურადიყოგამოყენებული.

მნიშვნელოვანია,რომგამოცდაზეკარგადდაუკვირდეთსაგამოცდოკითხვისშინაარსს,
გამომცდელისმიერსცენარშიგათვალისწინებულ„გასაღებს“დაგაიგოთ,გამომცდელის
მიერკითხვაშიმოცემულისხვადასხვაინფორმაციიდანრომელიაორგანიზაციისთვის
მნიშვნელოვანი,რომელიაორგანიზაციისსახელმძღვანელოპრინციპებიდაამისსაფუძ
ველზეშეაფასოთორგანიზაციისსაქმიანობისშედეგები,შესაფერისიმაჩვენებლებით.

მართვა

არაკომერციულიორგანიზაციების მართვის სტრუქტურა, გარკვეულწილად, კომერ
ციულიორგანიზაციებისმართვისსტრუქტურასჰგავს,თუმცაზოგიერთიორგანოსადა
ორგანიზაციისმუშაკისთანამდებობასშეიძლებაგანსხვავებულისახელწოდებაჰქონდეს.

როგორცშეზღუდულიპასუხისმგებლობისკომპანიებსმართავსდირექტორთასაბჭო,
რომელიც აღმასრულებელიდა არააღმასრულებელიდირექტორებისაგან შედგება,
ბევრარაკომერციულორგანიზაციასაცმართავსსაბჭოანგამგეობა,რომელსაცევა
ლებაორგანიზაციისსადამფუძნებლომიზნებისმკაცრადდაცვა.

თანამედროვეეპოქაშიგარკვეულითანხვედრაამიღწეულიკომპანიებისადაარაკო
მერციულიორგანიზაციებისმართვისმეთოდებში,კერძოდ,კერძოსექტორშიცსულ
უფრომეტადმკვიდრდებაარააღმასრულებელიდირექტორებისმომსახურებაზედაყრ
დნობისპრაქტიკა,რომლებიცსაზედამხედველოფუნქციებითარიანაღჭურვილნი(ამას
მოითხოვსკორპორაციულიმართვისკოდექსი)დაპროფესიონალიაღმასრულებელი
მუშაკებისჩართულობაბიზნესისყოველდღიურიმართვისპროცესში.
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მე2ნაწილი

საქველმოქმედოორგანიზაციები

საქველმოქმედოორგანიზაციები იქმნება ზოგადი ან კონკრეტული საქველმოქმედო
მიზნებისთვის.

საქველმოქმედოორგანიზაციაარაკომერციულიორგანიზაციებისერთერთიყველაზე
გავრცელებულიტიპია.თუმცა,მიზნებისდიდიმრავალფეროვნებისმიუხედავად,საქ
ველმოქმედოორგანიზაციებსრამდენიმეგანსხვავებულითავისებურებაახასიათებს:

 � საქველმოქმედოორგანიზაციებისდაარსების მიზანიარაიმე ტიპის სარგებლის
მოტანამხოლოდსაზოგადოებისგარკვეულიჯგუფებისთვის;

 � ვინაიდან საქველმოქმედოორგანიზაციების მიზნები საქველმოქმედოადა არა
კომერციული,მათ,ბევრიურისდიქციაში,შეუძლიათ,თავისსასარგებლოდთვი
თონაირჩიონგადასახადისგადახდისრეჟიმიდაამიტომუნდადარეგისტრირდნენ
მარეგულირებელორგანოსთან;

 � მათისაქმიანობაშეზღუდულიამარეგულირებელიორგანოსმიერდადგენილნორ
მატივებით;

 � მათი საქმიანობა და მიზნების მიღწევა ეყრდნობა საზოგადოების ან ბიზნესის
(ბიზნესმენების)მხარდაჭერას;

 � იმისათვის,რომფინანსურიარსებობაშეინარჩუნონ,მათიპერსონალი:მენეჯერები
დასხვამუშაკები,ძირითადად,საზოგადოებრივსაწყისებზე(ანაზღაურებისგარეშე)
მუშაობენ.

საქველმოქმედოსაქმიანობა

გაერთიანებულ სამეფოში საქველმოქმედოორგანიზაციების საქმიანობას ამჟამად
არეგულირებს2022წლისთებერვალშიმიღებულიაქტი„საქველმოქმედოორგანი
ზაციების“შესახებ,სადაცსაკმაოდფართოდარისდახასიათებული,თურამიიჩნევა
საქველმოქმედოსაქმიანობადდარისგაკეთებაეკრძალებათსაქველმოქმედოორგანი
ზაციებს.აღნიშნულიკანონითგათვალისწინებულისაქმიანობისსახეებისდიდინაწილი
სხვამრავალიქვეყნისკანონმდებლობითაცსაქველმოქმედოსაქმიანობადმიიჩნევა.
ამკანონისთანახმადსაქველმოქმედოსაქმიანობასგანეკუთვნება:

 � სიღარიბესთან„ბრძოლა“_სიღარიბისაღკვეთაანშემსუბუქება;

 � განათლებისგანვითარება/გაუმჯობესება;

 � რელიგიისგანვითარება;

 � ჯანდაცვისგანვითარებაანცხოვრებისპირობებისგაუმჯობესება;

 � სამოქალაქოსაზოგადოებისგანვითარება;

 � ხელოვნების,კულტურის,ისტორიულიძეგლების,მეცნიერებისგანვითარებისხელ
შეწყობადაგაუმჯობესება;
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 � სამოყვარულოსპორტისპროპაგანდადამისიგანვითარებისხელშეწყობა;

 � ადამიანთაუფლებებისგაუმჯობესება,კონფლიქტებისმოგვარება,ანრელიგიური
ანრასობრივიჰარმონიისადათანასწორობისხელშეწყობა;

 � გარემოსდაცვისგანვითარებაანგაუმჯობესება;

 � იმადამიანთადახმარებადაცხოვრებისპირობებისშემსუბუქება,რომელთაცეს
ესაჭიროებათ:მაგალითად,ახალგაზრდების,ასაკიანიადამიანების,ავადმყოფე
ბის,შრომისუუნაროპირთა,ფინანსურადგაჭირვებულებისდაა.შ.

 � ცხოველებისკეთილდღეობისგაუმჯობესება;

 � სახელმწიფოს შეიარაღებული ძალების ან პოლიციის, სახანძროსამაშველო ან
სასწრაფოდახმარებისმომსახურებისგაუმჯობესება;

 � სხვამიზნები,რომლებიცამჟამადსაქველმოქმედომიზნებადარისაღიარებული
დანებისმიერიახალისაქველმოქმედომიზანი,რომელიცსხვასაქველმოქმედო
მიზნებისმსგავსია.

საქველმოქმედოორგანიზაციების საქმიანობას ინგლისსადა უელსში არეგულირებს
ქველმოქმედებისკომისია,რომელიცმდებარეობსლივერპულშიდათვითონაცარაკო
მერციულიორგანიზაციაა.ცხადია,სხვადასხვაქვეყნისკანონმდებლობითსაქველმოქ
მედოსაქმიანობასგანსხვავებულისაქმიანობებიგანეკუთვნება.თუმცა,ზემოთჩამოთ
ვლილისაქმიანობებისუდიდესინაწილი,სავარაუდოდ,ყველგანსაქველმოქმედოდ
მიიჩნევა,რადგანისინიიშვიათადარისდაკავშირებულიკომერციულიორგანიზაციების
საქმიანობასთან.

ამჟამად მოქმედი საქველმოქმედოორგანიზაციები მნიშვნელოვნად განსხვავდებიან
სიდიდით,მიზნებითადასაქმიანობისმასშტაბებით.ზოგიერთისაქველმოქმედოორ
განიზაციასაერთაშორისომასშტაბისაა,ხოლოათასობითდაათიათასობითსაქველ
მოქმედოორგანიზაციაადგილობრივიადამათსაზოგადოებრივსაწყისებზემართავენ.
საქველმოქმედოორგანიზაციასარეკრძალებაკომერციულისაქმიანობა,იმპირობით
თუამგვარისაქმიანობასრულადმოემსახურებაორგანიზაციისმიზნებისმიღწევას.მა
გალითად,ბრიტანეთისკარდიოლოგიურიფონდი,წითელიჯვარიდაზოგიერთისხვა
ორგანიზაციადაფინანსებასიღებსსაკუთარისაცალოვაჭრობისმაღაზიებისქსელიდან.
ესმაღაზიებიმომგებიანია,მაგრამთუსავაჭროქსელიიურიდიულპირადიქნებოდა
დარეგისტრირებული,მაშინკომპანიასექნებოდაოფიციალურიშეთანხმება,რომმთელი
წლიურიმოგებაქსელსსაქველმოქმედოორგანიზაციისთვისუნდაგადაეცა.

საქველმოქმედოორგანიზაციები,რომლებსაცძვირადღირებულიგრძელვადიანიაქ
ტივებიაქვთ,მაგალითად,უძრავიქონება,როგორცწესი,ამაქტივებისსაკუთრების
უფლებასგადასცემენსხვას,დამოუკიდებელორგანიზაციებს(მინდობილმესაკუთრეს),
ე.წ ტრასტებს,რომელთაც მინდობილი აქტივების იმგვარადგამოყენება ევალებათ,
რომლებიცასახავსსაქველმოქმედოორგანიზაციისმიზნებს.

მინდობილმესაკუთრესმიწისიჯარითგაცემისუფლებააქვს,თუიჯარისპირობებიაკ
მაყოფილებსქველმოქმედებისკომისიისმიერდადგენილმოთხოვნებს.
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ორგანიზაციულიფორმა,წესდებადამიზნები

როგორცუკვეაღვნიშნეთ,საქველმოქმედოორგანიზაციებიყოველთვისიქმნებაკონ
კრეტულისაქველმოქმედომიზნებისთვის.დროთაგანმავლობაშიესმიზნებიშეიძლე
ბა გაფართოვდეს, ან შეიცვალოს, იმ პირობითთუორგანიზაციის ძირითადი მიზანი
(ორიენტაცია)არშეიცვლება.ფედერალურისაერთაშორისოორგანიზაცია„ოქსფემი“
თავდაპირველად(1942წელს)დაფუძნდა,როგორცოქსფორდისკომიტეტი_შიმშილო
ბისწინააღმდეგბრძოლისმიზნითღონისძიებებისგასატარებლად.მისითავდაპირველი
მიზანიიყოსაქმიანობისწარმართვასაბერძნეთში.დღესესორგანიზაციაშიმშილობის
საწინააღმდეგოღონისძიებებსატარებსმთელიმსოფლიოსმასშტაბით.

საქველმოქმედოორგანიზაციისწესდება,საზოგადოდ,წესებისსახითარისჩამოყალიბე
ბული.ხშირადწესდებიდანჩანს,რისიგაკეთებაშეუძლიაანარშეუძლიაორგანიზაციას.
საქველმოქმედოორგანიზაციებითავიანთსაქმიანობასგეგმავენდააკონტროლებენ
ეფექტიანობის,ეკონომიისადაეფექტურობისმაჩვენებლებისმეშვეობით.ისინიხშირად
აქვეყნებენ,ორგანიზაციისსაქმიანობისშედეგებსრათადაარწმუნონსაზოგადოება,რომ
საქმიანობა,რომელსაცისინიმხარსუჭერენ,ეფექტიანადემსახურებასაქველმოქმედო,
კეთილშობილურმიზნებს.
 
მართვა

საქველმოქმედოორგანიზაციებისუმეტესობასმართავსსაბჭო,რომელიცმთლიანად
საზოგადოებრივ საწყისებზე მომუშავე პირებისაგან შედგება. ამ ტიპის მმართველი
ორგანოთითქმის შეზღუდული პასუხის¬მგებლობის კომპანიების არააღმასრულებე
ლიდირექტორებისეკვივალენტურია.საბჭოსევალებაკონკრეტულიგზებისდასახვა
ორგანიზაციის გრძელვადიანი სტრატეგიის შესაბამისადდაორგანიზაციის მიზნების
შესრულება.

დროთაგანმავლობაშიესმიზნებიშეიძლებაშეიცვალოსიმგარემოპირობებშიმომ
ხდარიცვლილებებისშესაბამისად,სადაცორგანიზაციასაქმიანობს.„ბარნარდოსი“
არისბავშვთასაქველმოქმედოორგანიზაცია,რომელიცთავდაპირველადდაფუძნდა,
როგორც„ბარნარდოსის“სახლი,ობოლბავშვთათავშესაფარი.

IIმსოფლიოომისშემდეგვითარდებოდასაზოგადოებისკეთილდღეობისგაუმჯობესების
მომსახურებადასულუფრომეტიოჯახიგამოთქვამდასურვილს,ეშვილათობოლიბავ
შვები.შესაბამისად,თანდათანსაჭიროაღარიყობავშვთასაცხოვრებელიპირობებით
უზრუნველყოფადა წინა პლანზე წამოიწია ბავშვთა კეთილდღეობის გაუმჯობესების
სხვატიპისმომსახურებამ.შედეგად,საქველმოქმედოორგანიზაცია„ბარნარდოსმა“
შეცვალაბავშვთაკეთილდღეობაზეზრუნვისგზები.

ადგილობრივისაქველმოქმედოორგანიზაციებისსაქმიანობაშედარებითუფრომცირე
რიცხოვანიმოსახლეობისშემოწირულებებზეადამოკიდებული,ამიტომ,აუცილებელია,
რომესორგანიზაციებიმუდმივადითვალისწინებდნენ,მათიმხარდამჭერებიგააგრ
ძელებენთუარამათდაფინანსებასიმდონეზე,რაცსაკმარისიიქნებაორგანიზაციის
უწყვეტისაქმიანობისუზრუნველსაყოფად.
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ყველასაქველმოქმედოორგანიზაციასსაკუთარი,განსხვავებულისტრატეგიააქვსდა
განსხვავებულსაოპერაციორისკებსაწყდება,რაცორგანიზაციისსაბჭომუნდაგაითვა
ლისწინოსთავისიგეგმებისშემუშავებისადაგანხორციელებისას.საერთაშორისომას
შტაბისდახმარებისმიზნებისმქონესაქველმოქმედოორგანიზაციებიექვემდებარებიან
ქვეყნისადასავალუტორისკებს,ამიტომმათგეგმებშიგათვალის¬წინებულიუნდაიყოს
იმქვეყნებისადგილობრივიპირობები,რომლისმოსახლეობასაცუწევენმომსახურებას.
ცხადია,ამქვეყნებიდანბევრშიშეიძლებაარასტაბილურიპოლიტიკურისიტუაციაიყოს.

საქველმოქმედოორგანიზაციებისსაოპერაციორისკებიიმისგამოწარმოიშობა,რომ
ორგანიზაციამნიშვნელოვნადარისდამოკიდებულიმოხალისე(ანაზღაურებისგარეშე)
მომუშავეებზე,მათშორისიმაზეც,თურადონეზეაშესაძლებელიმათმუდმივმხარდაჭე
რაზედაყრდნობა,ასევეშიდაკონტროლისთვისდამახასიათებელიპრობლემებისგამო.
მაგალითად, ბევრი საქველმოქმედოორგანიზაციათავის მაღაზიებში ანაზღაურების
გარეშეამუშავებსპენსიონერებს,მაგრამ,სადავოა,პენსიონერებისმომავალითაობაც
მოისურვებსთუარაამისგაკეთებასუსასყიდლოდ.

ვინაიდანბევრსაქველმოქმედოორგანიზაციასაქვსგარკვეულისაოპერაციოხარჯები,
რაცაუცილებელიამათიმიზნებისმისაღწევად,ხშირადძნელიაანშეუძლებელი,რომ
საზოგადოებრივსაწყისებზემომუშავეპირებიშეცვალონსრულანნაწილობრივგანაკ
ვეთზემომუშავეპერსონალით.

რისკებიასევეწარმოიშობასოციალურიგარემოsზემოქმედებითაც,კერძოდ,კრიზი
სისპერიოდში.ამდროსადამიანებსშეიძლებანაკლებადსურდეთსხვისიდახმარება,
რადგანმათითავისუფალიშემოსავლებიმცირდება.

დასკვნისსახით

ვიმედოვნებთ,რომ სასარგებლო ინფორმაცია მიიღეთ არაკომერციულიორგანიზა
ციების, მათ შორის   საქველმოქმედოორგანიზაციებისადა მათი საქმიანობისთა
ვისებურებებისშესახებ.შენიშვნა:იკითხეთ.იკითხეთფინანსურიპრესა,რათამუდამ
საქმისკურსშიიყოთიმასთანდაკავშირებით,რახდებამსოფლიოშისაზოგადოებისამ
მნიშვნელოვანსექტორში,დღითიდღერამდენადმრავალფეროვანიხდებაარაკომერ
ციულიორგანიზაციებისსაქმიანობადაროგორიზრდებამათიროლიდამნიშვნელობა
საზოგადოებისპროგრესისუზრუნველყოფისსაქმეში.

ახლა კი გთავაზობთრამდენიმე მარტივ ტესტს,რათა შეამოწმოთ,როგორ გაიგეთ
სტატიის1ელდამე2ნაწილებშიგანხილულისაკითხები.

შეამოწმეთთქვენიცოდნაშემდეგკითხვებზეპასუხისგაცემით.

1.რამაჩვენებლებისგამოყენებაშეუძლიათავისისაქმიანობისშედეგების
შესაფასებლად შიმშილობის წინააღმდეგ მებრძოლ საქველმოქმედო
ორგანიზაციას?

პასუხი:

 � შემოწირულებებისსახითმიღებულიშემოსავალიდაწლიდანწლამდეშემოსავლებში
მომხდარიცვლილებები;



28

 � შემოსავალიწყაროებისმიხედვით_პირადიშემოწირულებები,კორპორაციული
შემოწირულებებიდაა.შ.

 � ორგანიზაციისმიერმოწყობილიკამპანიებიდანმიღებულიშემოსავლები,მაგალითად
სატელევიზიორეკლამა,საგაზეთოსარეკლამოგანცხადებები,კონკრეტულკრიზი
სულსიტუაციებთანდაკავშირებულიმოწოდებებიდაშემოწირულებებისკონვერტები;

 � დანახარჯების „ლოკალიზების“ ღონისძიებები, როგორიც არის, მაგალითად,
მმართველობითიხარჯებიდასხვასაოპერაციოხარჯები(ესგანსაკუთრებითმნიშ
ვნელოვანი ფაქტორია, რადგან საქველმოქმედოორგანიზაციას აუცილებლად
გააკრიტიკებენ,თუშემოსავლებისდიდნაწილსმათიადმინისტრაციულიხარჯები
„შთანთქავს“);

 � კომერციულისაქმიანობიდანმიღებულიშემოსავალი;

 � საზოგადოებრივსაწყისებზედასაქმებულთარიცხოვნობა;

 � სიკვდილიანობისადაავადმყოფობისმაჩვენებლებისცვლილებებიიმრეგიონებში,
სადაცორგანიზაციამდახმარებაგასწია.

2. რატომეხმარებიანადამიანებისაქველმოქმედოორგანიზაციას?

პასუხი:

შესაძლებელიამრავალიმოტივისდასახელება,რისგამოცადამიანებისაქველმოქმედო
ორგანიზაციებსეხმარებიანშემოწირულებით.ისეთსაქველმოქმედოორგანიზაციებს,
რომლებიცაფინანსებენსხვადასხვადაავადების,მაგალითად,სიმსივნისკვლევას,ბევ
რიადამიანიიმიტომეხმარება,რომმათანმათიოჯახისწევრებსპირადადჰქონდათ
ესდაავადებადაახლასურთ,რომ,მადლიერებისნიშნად,რაღაცმაინცდაუბრუნონ
იმათ,ვინცმასეხმარებოდა.

შეიძლებაამგვარიდახმარებისთვისწმინდაფინანსურიმოტივიცარსებობდეს_შეიძლება
ვიღაცასპირადისარგებლისმიღებასურდესშემოწირულებისგაცემიდან,რადგანსაქ
ველმოქმედოშემოწირულებებისუმეტესობაამცირებსსაგადასახადოვალდებულებებს.

ზოგიერთიამასიმიტომაკეთებს,რომმიაჩნია,ამითსაზოგადოებისმოლოდინსგაამარ
თლებს,ანუბრალოდიმიტომ,რომსურთმეგობრებისადაოჯახისწევრებისსაქციელის
მიბაძვა.

ზოგჯერქველმოქმედებისმოტივიძალიანმარტივია,ამგვარისაქციელიბევრადამიანს
სიამოვნებასანიჭებსანუბრალოდ,სურსრომმისისახელისხვაადამიანებისგვერდით
მოხვდესდასაზოგადოებისაღიარებამოიპოვოს,როგორც„ქველმოქმედმა“.



29

3.საქველმოქმედოორგანიზაციასპორტულგამაჯანსაღებელსაშუალებებს
სთავაზობსინვალიდებსთავისკლუბში.ორგანიზაციისმმართველსაბჭოს
სურს,რომკლუბისშენობებისადამიწისნაკვეთისმართვისფუნქციების
შესრულებასხვა,სპეციალურორგანიზაციასგადასცეს(აუთსორსინგი).

 რაპირობებიშეიძლებაწაუყენოსსაქველმოქმედოორგანიზაციისმმარ
თველმასაბჭომმომსახურეორგანიზაციას?

პასუხი:

საბჭომუნდაუზრუნველყოსიმისგარანტია,რომ:

 � მისი შენობების/ბიზნესის კომერციულღირებულებას შეაფასებს კვალიფიციური
პროფესიონალიშემფასებელი;

 � საიჯაროქირასათანადოდიქნებაგანსაზღვრული,რათასაიჯაროქირითმიღე
ბულიშემოსავალისულმცირეიმდენიმაინციყოს,რამდენიცკლუბისარსებული
ღონისძიებებიდანმიიღებადაორგანიზაციაყველაზომასმიიღებსიმისთვის,რომ
მაქსიმალურადმაღალისაიჯაროქირადააწესოს;

 � მოიჯარეხელსმოაწერსშეთანხმებასიმისთაობაზე,რომდაიცავსსაქველმოქმე
დოორგანიზაციისწესებსდაასევენებისმიერშეთანხმებას,რომელიცეხებამიწის
საკუთრებისუფლებას;

 � საქველმოქმედოორგანიზაციის კუთვნილ ქონებას არ გამოიყენებენ ისეთი მიზ
ნებისთვის,რომლებიც  საქველმოქმედოორგანიზაციის მიზნებსადა ამოცანებს
ეწინააღმდეგება;

 � იჯარასთანდაკავშირებულინებისმიერიპირობამისაღებიიქნებაშემდგომშიმისი
ქვეიჯარითგაცემისთვისაც,ანქონებისქვეიჯარითგაცემამოიჯარესაეკრძალება
იჯარისხელშეკრულებით;

 � მოიჯარესათანადოდშერჩეულიპიროვნებაუნდაიყოს.

სტა ტი ის თავ და პირ ვე ლი ვერ სია უკა ნას კ ნე ლად  
გა ნახ ლ და 2022 წლის აპ რილ ში
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IFRSFoundationმაწამოაყენაინიციატი
ვა,შეიქმნასმდგრადობისსტანდარტების
საბჭო(SSB)შექმნისინიციატივა,რომლის
ამოცანაცმდგრადობისგლობალურიანგა
რიშგებისსტანდარტისშემუშავებაიქნება.
ეს წინადადება გაკეთდა ინვესტორების,
მარეგულირებლებისადასხვადაინტერე
სებულიმხარეებისმხრიდანმდგრადობის
ანგარიშგების სტანდარტებზე მზარდი
მოთხოვნისსაპასუხოდ.

ახალი საბჭო იმუშავებს IFRSისფონდის
მმართველობითისტრუქტურისქვეშდადა
ეფუძნება კლიმატთანდაკავშირებულიფი
ნანსურიინფორმაციისგამჟღავნების(TCFD)
სამუშაოჯგუფისმიერწარსულშიჩატარებულ
სამუშაოს. SSB პასუხისმგებელი იქნება
მდგრადობის გლობალური ანგარიშგების
სტანდარტისშემუშავებასადაშენარჩუნებაზე,
ასევე ფინანსურიანგარიშგებისარსებულ
მოთხოვნებთანმათშესაბამისობაზე.

ინიციატივასმხარიდაუჭირესსხვადასხვა
დაინტერესებულმამხარეებმა,მათშორის
ინვესტორებმა, სტანდარტების შემქმნე
ლებმადაპოლიტიკოსებმა.თუმცა,გაჩ
ნდაგარკვეულიშეშფოთებასტანდარტის
პოტენციურისირთულისადაპოტენციური
ტვირთის შესახებ, რომელიც შესაძლოა
ანგარიშის მომზადება აღმოჩნდეს კომ
პანიებისთვის.

IFRSფონდითვლის,რომმდგრადობის
ანგარიშგების გლობალური სტანდარტი
აუცილებელია იმის უზრუნველსაყოფად,
რომ კომპანიებმა შეძლონ თავიანთი
მდგრადობის შესახებ ანგარიშის მომზა
დება გამჭვირვალედდა თანმიმდევრუ
ლად. ეს სულ უფრო მნიშვნელოვანია
ინვესტორებისა და სხვა დაინტერესებუ
ლი მხარეებისთვის, რომლებსაც სურთ
კომპანიის მდგრადობის მტკიცებულება
იხილონ.

მდგრადობისსტანდარტების
საბჭოსშექმნისინიციატივა
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„შემოთავაზებული	SSB-ის	
მი	სიაა	შე	ი	მუ	შა	ოს	მდგრა	დო-
ბის	ან	გა	რიშ	გე	ბის	სტან	დარ	ტი,	
რო	მე	ლიც	გა	დაწყ	ვე	ტი	ლე	ბის	
მი	სა	ღე	ბად	სა	სარ	გებ	ლო	ინ-
ფორ	მა	ცი	ას	მი	აწ	ვ	დის	ინ	ვეს-
ტო	რებს,	კრე	დი	ტო	რებს	და	
და	ინ	ტე	რე	სე	ბულ	მხა	რე	ებს“,	
-	გა	ნაცხა	და	IFRS	Foundation	
Trustees-ის	თავ	მ	ჯ	დო	მა	რემ	-	
ერ	კი	ლი	კა	ნენ	მა.

მი	სი	თქმით:	
„შემოთავაზებული	სტან	დარ-
ტი	და	ეყ	რ	დ	ნო	ბა	სტან	დარ	ტე-
ბის	არ	სე	ბულ	დამ	დ	გენ	თა	და	
სხვა	თა	მი	ერ	მდგრა	დო	ბას	თან	
და	კავ	ში	რე	ბულ	მნიშ	ვ	ნე	ლო	ვან	
მუ	შა	ო	ბას	და	და	ეხ	მა	რე	ბო	და	
ინ	ვეს	ტი	ცი	ე	ბის	მი	მართ	მდგრა-
დი	და	გამ	ძ	ლე	ეკო	ნო	მი	კუ	რი	
საქ	მი	ა	ნო	ბის	გა	და	უ	დე	ბელ	
გლო	ბა	ლურ	სა	ჭი	რო	ე	ბას“.

შემოთავაზებულიSSBიმუშავებსროგორც
დამოუკიდებელისტანდარტებისდამდგენი
ორგანო IFRS Foundationის მმართვე
ლობითისტრუქტურისქვეშ.IASBდაSSB
მჭიდროდ ითანამშრომლებენ ფინანსურ
ანგარიშგებასადამდგრადობისანგარიშ
გებასშორისთანმიმდევრულობისუზრუნ
ველსაყოფად.

IFRSისფონდმაწამოიწყოსაჯაროკონ
სულტაციაამინიციატივასთანდაკავშირე
ბით,რომელიცგაგრძელდება2023წლის
31 მარტამდე. SSBის შექმნის შესახებ
საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებას
ფონდი2023წლისბოლომდეგეგმავს.

IFRS Foundationის მიერ შემოთავა
ზებული ახალი საბჭო უზრუნველყოფს
გლობალურად აღიარებულ ჩარჩოს
შექმნას მდგრადობის ანგარიშგებისთვის

და წაახალისებს უფრო მეტ კომპანიას,
განახორციელონ ანგარიშგება გარემოს
დაცვითი,სოციალურიდამმართველობის
(ESG)შესახებ.საბჭოსშექმნამშესაძლოა
ასევე ხელი შეუწყოს ESG ანგარიშგების
თანმიმდევრულობასადაშედარებითობას,
რაც ინვესტორებს ინფორმირებული გა
დაწყვეტილებებისმიღებასგაუადვილებს.

გლობალური მდგრადობის ანგარიშგე
ბისსტანდარტისდანერგვისპოტენციური
გამოწვევების მიუხედავად, IFRSფონდი
თვლის,რომ ასეთი სტანდარტის სარგე
ბელიმნიშვნელოვანიიქნება.იმისგამო,
რომმსოფლიომზარდიგარემოსდაცვითი
დასოციალურიგამოწვევებისწინაშედგას,
იზრდება კომპანიების მოთხოვნილება,
მდგრადობისეფექტურობისგამჟღავნების
ხერხებთანდაკავშირებით. შემოთავაზე
ბულSSBსშეუძლიაგადამწყვეტიროლი
ითამაშოს ამ მიმართულებით გამჭვირ
ვალობისა და ანგარიშვალდებულების
ხელშეწყობაში.

წყა რო: The Accountant

ერკილიკანენი
IFRS Foundation Trustees-ის თავ მ ჯ დო მა რე 
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ACCAსადაIMAსეკონომიკურიმდგო
მარეობის ბოლო კვლევა ასახავს სტა
ბილური, მაგრამ სუსტი გლობალური
ეკონომიკისსურათს.

2022წლისმეოთხეკვარტლისგლობა
ლური ეკონომიკური პირობების კვლევა
(GECS)აჩვენებსსტაბილურობისნიშნებს,
თუმცაგასულწელთანშედარებითბევრი
ინდიკატორიაშესუსტებული.სასიხარულო
ამბავიისარის,რომGECSნდობისინდექ
სიმეორეკვარტალშიზედიზედგაიზარდა
მცირედით,რამაცგააჩინამცირეიმედი,
რომ ცენტრალური ბანკების მხრიდან
მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების
პროცესშიყველაზეუარესიეტაპიშესაძ
ლოამალედასრულდესდარომჩინეთი
ბოლოსდა ბოლოს შეამსუბუქებსთავის
COVIDისშეზღუდვებს.

მიუხედავად მცირედი გაუმჯობესებისა,
ნდობის ინდექსი 2012 წლის შემდგო
მი პერიოდის მედიანურ მაჩვენებელზე
დაბლარჩება.ბევრიდადებითისიახლე
არცდანარჩენი სამი ეკონომიკური მაჩ
ვენებლიდან ჩანს, როგორიცაა ახალი
შეკვეთები,კაპიტალურიხარჯები(CapEx)
დადასაქმება.CapExმაჩვენებელიმცი

რედით გაიზარდა, თუმცა კვლავრჩება
აღნიშნულიპერიოდისმედიანურდონეზე
დაბლა;რაცშეეხებაახალშეკვეთებსდა
დასაქმებას,ამინდიკატორებშიმცირედი
გაუარესებაშეინიშნება.

მთლიანობაში, შედეგები შეესაბამება
დათრგუნულმაკროეკონომიკურპერსპექ
ტივას.მაგრამკარგიამბავიისარის,რომ
რეგრესისმონაცემები  არარისიმდო
ნეზე,რომელსაცშესაძლოა2023წლის
აშკარაგლობალურირეცესია ვუწოდოთ
– მიუხედავად იმისა, რომ ეს მრავალი
ეკონომიკურიპროგნოზისსაბაზისოსცე
ნარსწარმოადგენდა.

კარგიჯვარედინიშემოწმებამოცემულია
GECSის„შიშის“ორიინდექსით,რომლე
ბიცასახავსრესპონდენტთაშეშფოთებას
იმისთაობაზე,რომმომხმარებლებიდა/ან
მომწოდებლებიშესაძლოაგაკოტრდნენ.
დამაიმედებელია,რომ ეს მაჩვენებელი
ოდნავ გაუმჯობესდა2022წლის მესამე
კვარტალთან შედარებით, მიუხედავად
სესხისაღებისხარჯებისმკვეთრიზრდისა
და2023წელსშემოსავლებისშემცირების
პერსპექტივისა.

გლობალურიეკონომიკაკვლავ
დასუსტებულია
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ACCA-ს უნა რე ბის, სექ ტო რე ბი სა 
და ტექ ნო ლო გი ე ბის ხელ მ ძღ ვა-
ნელ მა ჯეიმსლიონის განცხადე
ბით:„რაცყველაზემეტადგვხვდება
თვალში,არისნდობისგაუმჯობესება
როგორცდასავლეთევროპაში,ასევე
ჩრდილოეთამერიკაში. აღნიშნული
გაუმჯობესება გადაჭარბებულად
აკომპენსირებს იმ ვარდნას,რომე
ლიც2022წლისმესამეკვარტალში
ვიხილეთ, როდესაც ენერგიის მა
ღალი ფასების გავლენის შესახებ
ყველაზემეტადწუხდნენ.

ნდობის გაუმჯობესება გვაძლევს
იმედს,რომრუსეთუკრაინისკონფ
ლიქტიმალედასრულდებადა,რომ
ევროპამოახერხებსსაკმაოდრბილი
ზამთრისგადასატანადსაჭირობუნებ
რივიაირისმოძიებას.თუმცადანარ
ჩენ მსოფლიოსადა განვითარებად
ბაზრებსრომ გადავხედოთ, 2023
წელი მაინც გამოწვევად შეიძლება
აღვიქვათ.”

IMA-ს კვლე ვი სა და აზ როვ ნე ბის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის ვი ცე- პ რე ზი-
დენ ტის Loreal Jilesის თქმით:
„გლობალურმანდობამმეორეკვარ
ტალში აშკარად მოიმატა,რადგან
ხარჯებთანდაკავშირებული პრობ
ლემები შემსუბუქდადაფინანსებზე
წვდომისა და სწრაფი გადახდის
უზრუნველყოფისმონაცემებიარგა
უარესებულა.

ესსაკვირველია,თუგავითვალისწი
ნებთ მსოფლიოსცენტრალური ბან
კებისმიერმონეტარულიპოლიტიკის
სწრაფგამკაცრებას გლობალურად.
ბოლო12თვის განმავლობაში პო
ლიტიკის ყველაზე აგრესიული გამ
კაცრებამოხდა40წელზემეტიხნის
განმავლობაში  როგორც ტემპით,
ისემასშტაბით.უცნაურია,რომამას
ჯერ არ მოუხდენია მატერიალური
გავლენადაფინანსების პირობებსა
დაკორპორაციულიფულადისახსრე
ბისნაკადებზე.თუმცა,მონეტარული
პოლიტიკა მუშაობს ხანგრძლივიდა
ცვლადი ჩამორჩენით, რაც საბაბს
გვიტოვებს, ვივარაუდოთ,რომ ეს
შეიძლებაპრობლემადიქცეს2023ს
შემდგომპერიოდში.”

გლობალურიეკონომიკასამი ძირითადი
გაურკვევლობისწინაშედგას:

 | პირველრიგში,გადააჭარბესთუარა
ცენტრალურმაბანკებმამონეტარული
პოლიტიკის გამკაცრებისთვის მიღე
ბულზომებს;

 | მეორეშეუძლიათუარაჩინეთსგამო
ვიდესკოვიდისმკაცრიპოლიტიკიდან
დამატებითილოკდაუნებისგარეშე;

 | დამესამე  შემცირდებათუ არასა
ხელფასოზეწოლადასაქმებისბაზრის
მნიშვნელოვანიშესუსტებისგარეშე.

თითოეულ ამ კითხვაზე პასუხი ნათელი
გახდება2023წლისგანმავლობაში.

წყა რო: Accaglobal.com

ერკილიკანენი
IFRS Foundation 
Trustees-ის  
თავ მ ჯ დო მა რე 

LorealJiles
IMA-ს კვლე ვი სა 
და აზ როვ ნე ბის 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის  
ვი ცე- პ რე ზი დენ ტის
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ვებგვერდი,16/01/2023
სარეგისტრაციოკოდი
200090000.22.033.017647


საქართველოსფინანსთამინისტრისსაქართველოსფინანსთამინისტრის
ბრძანება№7ბრძანება№7

2023წლის13იანვარიქ.თბილისი2023წლის13იანვარიქ.თბილისი

„გადასახადებისადმინისტრირებისშესახებ“„გადასახადებისადმინისტრირებისშესახებ“
საქართველოსფინანსთამინისტრის2010წლის31დეკემბრისსაქართველოსფინანსთამინისტრის2010წლის31დეკემბრის

№996ბრძანებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე№996ბრძანებაშიცვლილებისშეტანისთაობაზე

„ნორმატიულიაქტებისშესახებ“საქართველოსორგანულიკანონისმე-20მუხლისმე-4
პუნქტისშესაბამისად,ვბრძანებ:

მუხლი1
„გადასახადებისადმინისტრირებისშესახებ“საქართველოსფინანსთამინისტრის2010

წლის31დეკემბრის№996ბრძანებით(ვებგვერდი,060111,03/01/2011,სარეგისტრაციოკო-
დი: 200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება
დამე-7მუხლისშემდეგდაემატოსშემდეგიშინაარსის71მუხლი:

„მუხლი7„მუხლი711.საგადასახადოორგანოსმიერგადასახადისგადამხდელადაღრიცხულიპი-.საგადასახადოორგანოსმიერგადასახადისგადამხდელადაღრიცხულიპი-
რისსაგადასახადოაღრიცხვისგაუქმებარისსაგადასახადოაღრიცხვისგაუქმება

1.ამინსტრუქციისპირველიმუხლისმე-2პუნქტითგათვალისწინებულიპირებისათ-
ვისსაგადასახადოაღრიცხვისგაუქმებაგულისხმობსშემოსავლებისსამსახურისგადასა-
ხადებისადმინისტრირებისსაინფორმაციოსისტემაშიშესაბამისისტატუსისდაფიქსირე-
ბას.

2.საქართველოსმოქალაქეფიზიკურიპირის(გარდაინდივიდუალურიმეწარმისა)და
საქართველოსმოქალაქეობისარმქონეფიზიკურიპირისგარდაცვალებისშემთხვევაშისა-
გადასახადოაღრიცხვისგაუქმებისსაფუძველია:

ა)საჯაროსამართლისიურიდიულიპირის–სახელმწიფოსერვისებისგანვითარების
სააგენტოს/საქართველოსსაგარეოსაქმეთასამინისტროსმიერპირისგარდაცვალებისთა-
ობაზესაგადასახადოორგანოსათვისმოწოდებულიინფორმაცია;

ბ)დაინტერესებულიპირისმიერგარდაცვლილიპირისსაგადასახადოაღრიცხვისგა-
უქმების შესახებ წარდგენილი განცხადება, პირის გარდაცვალების მოწმობასთან ერთად.
გარდაცვალების მოწმობას,თუ იგი გაცემულიაუცხო ქვეყნისუფლებამოსილიორგანოს
მიერ,უნდაერთვოდესნოტარიულიწესითდამოწმებულითარგმანიქართულენაზე.

3.გაერთიანების,ამხანაგობისდასხვამსგავსიწარმონაქმნისსაგადასახადოაღრიცხვის
გაუქმებისმიზნით,საგადასახადოორგანოსწარედგინება:

ა)საქმიანობისშეწყვეტისშესახებმონაწილეთაგადაწყვეტილებაან/და
ბ) საქმიანობის შეწყვეტის კანონმდებლობითგათვალისწინებული საფუძვლის არსე-

ბობისდამადასტურებელისხვადოკუმენტი.
4.უცხოურისაწარმოს/ორგანიზაციის, მისიმუდმივიდაწესებულების, აგრეთვე არა-

რეზიდენტიფიზიკურიპირისმუდმივიდაწესებულების,უცხოქვეყნისკანონმდებლობის
შესაბამისადშექმნილიკორპორაციების,კომპანიების,ფირმებისდასხვამსგავსიწარმონაქ-
მნებისსაგადასახადოაღრიცხვისგაუქმებისმიზნით,საგადასახადოორგანოსწარედგინე-
ბალეგალიზებული/აპოსტილითდამოწმებული,ქართულენაზეთარგმნილიდასანოტარო
წესითდადასტურებულისაქმიანობისშეწყვეტისდამადასტურებელიდოკუმენტი,ხოლო
იმშემთხვევაში,თუდოკუმენტისლეგალიზება/აპოსტილითდამოწმებაარმოითხოვება–
მხოლოდმისინოტარიულადდადასტურებულითარგმანიქართულენაზე.
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5.დიპლომატიურიდამასთანგათანაბრებულისტატუსისმქონეორგანიზაციისსაგა-
დასახადოაღრიცხვისგაუქმებისმიზნით,საგადასახადოორგანოსწარედგინებასაქართ-
ველოსსაგარეოსაქმეთასამინისტროსმიერგაცემულიდოკუმენტი,რომლითაცდასტურ-
დებადიპლომატიურიდამასთანგათანაბრებულისტატუსისმქონეორგანიზაციისმიერ
საქმიანობისშეწყვეტისფაქტი.

6.საჯაროსამართლისიურიდიულიპირისდასაბიუჯეტოორგანიზაციისსაგადასახა-
დოაღრიცხვისგაუქმებისმიზნით,საგადასახადოორგანოსწარედგინებასაქართველოსკა-
ნონმდებლობისშესაბამისად,საქმიანობისშეწყვეტისშესახებუფლებამოსილიპირისმიერ
მიღებულიგადაწყვეტილება.

7.საგადასახადოორგანო,შესაბამისისაფუძვლისარსებობისშემთხვევაში,იღებსგა-
დაწყვეტილებას, ამ ინსტრუქციის პირველიმუხლის მე-2 პუნქტითგათვალისწინებული
პირისათვის საგადასახადო აღრიცხვის გაუქმების თაობაზე, რის შესახებაც ინფორმაცია
ქვეყნდება შემოსავლების სამსახურის ოფიციალურ ვებგვერდზე, გადასახადის გადამხ-
დელთარეესტრში.

8.ამინსტრუქციისპირველიმუხლისმე-2პუნქტითგათვალისწინებულიპირებისსა-
გადასახადოაღრიცხვაუქმდებასაქმიანობისშეწყვეტასთანდაკავშირებითსაგადასახადო
ორგანოშიშესაბამისიდოკუმენტისწარდგენიდან1თვისვადაში,ხოლოსაგადასახადოშე-
მოწმებისჩატარებისშემთხვევაში, საგადასახადოშემოწმებისდასრულებიდან არაუგვია-
ნეს1თვისა,თუარარსებობსამმუხლისმე-13პუნქტითგათვალისწინებულიუარისთქმის
საფუძველი.

9.ამმუხლისმე-2პუნქტითგათვალისწინებულიპირებისსაგადასახადოაღრიცხვაუქ-
მდებაპირისგარდაცვალებისთარიღიდან.

10. ამმუხლისმე-3დამე-4პუნქტებითგათვალისწინებულიპირებისსაგადასახადო
აღრიცხვაუქმდება:

ა)პირისმიერსაქმიანობისშეწყვეტისთარიღიდან;
ბ)საგადასახადოშემოწმებისშემთხვევაში,საგადასახადოშემოწმებისშედეგებზეად-

მინისტრაციულიწარმოების/სამართალწარმოებისდასრულებისთარიღიდან.
11. ამმუხლისმე-5დამე-6პუნქტებითგათვალისწინებულიპირებისსაგადასახადო

აღრიცხვაუქმდებაამპირებისსაქმიანობისშეწყვეტისშესახებუფლებამოსილიპირისმი-
ერმიღებულიგადაწყვეტილებისთარიღიდან.

12.თუსაგადასახადოორგანოსათვისცნობილიგახდაამმუხლისმე-5დამე-6პუნქტე-
ბითგათვალისწინებულიპირებისსაქმიანობისშეწყვეტის შესახებმიღებულიგადაწყვე-
ტილებისთაობაზე,საგადასახადოორგანოსუფლებააქვს,აღნიშნულპირებსსაგადასახა-
დოაღრიცხვაგაუუქმოსსაკუთარიინიციატივით.

13.  ამ ინსტრუქციის პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ პირებს
(გარდაფიზიკურიპირისა)საგადასახადოაღრიცხვისგაუქმებაზეუარიშეიძლებაეთქვას,
თუარსებობსერთ-ერთიშემდეგიგარემოება:

ა)პირისსაგადასახადოაღრიცხვისგაუქმებაუკვედაფიქსირებულიაგადასახადისგა-
დამხდელთარეესტრში;

ბ)სრულყოფილადარარისწარდგენილიამმუხლითგათვალისწინებულიდოკუმენ-
ტები;

გ) საგადასახადო აღრიცხვის გაუქმების მიზნით წარდგენილი დოკუმენტაციით არ
დასტურდება გადაწყვეტილების მიმღები პირის შესაბამისიუფლებამოსილება ან/და გა-
დაწყვეტილებისმიმღებისუბიექტისგადაწყვეტილებაუნარიანობა;

დ) საგადასახადო აღრიცხვის გაუქმებისთაობაზე განცხადება არ არის წარდგენილი
უფლებამოსილიპირისმიერ;

ე)პირს,გარდასაჯაროსამართლისიურიდიულიპირის,საბიუჯეტოორგანიზაციისა
დადიპლომატიურიდამასთანგათანაბრებულისტატუსისმქონეორგანიზაციისა,გააჩნია
საგადასახადოდავალიანება;

ვ)მიმდინარეობსსაგადასახადოშემოწმებაანგაგზავნილიაშეტყობინებასაგადასახა-
დოშემოწმებისდანიშვნისშესახებ;

ზ)პირსგააჩნიარეგისტრირებულიუძრავ-მოძრავიქონება;
თ)პირსრეგისტრაციიდანარმოუხსნიასაკონტროლო-სალაროაპარატი;
ი)პირსარგანუხორციელებიაჩეკთანგათანაბრებულიდოკუმენტისგანაშთვა;
კ)პირსარგანუხორციელებიამატერიალურიფორმისსაგადასახადოანგარიშ-ფაქტუ-

რის(მათშორის,სპეციალურისაგადასახადოანგარიშ-ფაქტურის)განაშთვა;
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ლ)პირსსაბანკოდაწესებულებაშიარაქვსდახურულიბოლოსაბანკოანგარიში.
14.ამმუხლისმე-13პუნქტის„ბ-დ“და„თ-ლ“ქვეპუნქტებითგათვალისწინებულშემ-

თხვევაში,გადასახადისგადამხდელსმიეცემაარანაკლებ15დღეარსებულიხარვეზისგა-
მოსასწორებლად. ხარვეზის დადგენილ ვადაში გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, საგა-
დასახადოორგანოიღებსგადაწყვეტილებასსაგადასახადოაღრიცხვისგაუქმებაზეუარის
თქმისშესახებ.

15.ამინსტრუქციისპირველიმუხლისმე-2პუნქტითგათვალისწინებულიპირებისსა-
გადასახადოაღრიცხვისგაუქმებისას,შემოსავლებისსამსახურისმიერგასატარებელიღო-
ნისძიებების განხორციელების წესი განისაზღვრება შემოსავლების სამსახურისუფროსის
ბრძანებით“.

მუხლი2მუხლი2
ესბრძანებაამოქმედდესგამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოსფინანსთამინისტრი  ლაშახუციშვილილაშახუციშვილი

ვებგვერდი,24/01/2023
სარეგისტრაციოკოდი
200090000.22.033.017649

საქართველოსფინანსთამინისტრისსაქართველოსფინანსთამინისტრის
ბრძანება№13ბრძანება№13

2023წლის23იანვარიქ.თბილისი2023წლის23იანვარიქ.თბილისი

„მიმდინარეკონტროლისპროცედურებისჩატარების,„მიმდინარეკონტროლისპროცედურებისჩატარების,
სასაქონლო-მატერიალურფასეულობათაჩამოწერის,აღიარებულისასაქონლო-მატერიალურფასეულობათაჩამოწერის,აღიარებული

საგადასახადოდავალიანებისდაფარვის,საგადასახადოდავალიანებისსაგადასახადოდავალიანებისდაფარვის,საგადასახადოდავალიანების
გადახდევინებისუზრუნველყოფისღონისძიებებისგანხორციელების,გადახდევინებისუზრუნველყოფისღონისძიებებისგანხორციელების,
სამართალდარღვევათასაქმისწარმოებისწესისდამტკიცებისთაობაზე“სამართალდარღვევათასაქმისწარმოებისწესისდამტკიცებისთაობაზე“

საქართველოსფინანსთამინისტრის2010წლის31დეკემბრისსაქართველოსფინანსთამინისტრის2010წლის31დეკემბრის
№994ბრძანებაშიცვლილებისშეტანისშესახებ№994ბრძანებაშიცვლილებისშეტანისშესახებ

„ნორმატიულიაქტებისშესახებ“საქართველოსორგანულიკანონისმე-20მუხლისმე-4
პუნქტისშესაბამისად,ვბრძანებ:ვბრძანებ:

მუხლი1მუხლი1
„მიმდინარეკონტროლისპროცედურებისჩატარების,სასაქონლო-მატერიალურფასე-

ულობათაჩამოწერის,აღიარებულისაგადასახადოდავალიანებისდაფარვის,საგადასახა-
დოდავალიანებისგადახდევინებისუზრუნველყოფისღონისძიებებისგანხორციელების,
სამართალდარღვევათასაქმისწარმოებისწესისდამტკიცებისთაობაზე“საქართველოსფი-
ნანსთამინისტრის2010წლის31დეკემბრის№994ბრძანებით(სსმIII,31.12.2010,№172,სა-
რეგისტრაციოკოდი:200090000.22.033.016105)დამტკიცებულიწესის381მუხლისშემდეგ
დაემატოსშემდეგიშინაარსის382მუხლი:

„მუხლი 38„მუხლი 3822. „საგადასახადო საკითხებში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების. „საგადასახადო საკითხებში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების
შესახებ“1988წლის25იანვრისკონვენციისანსაქართველოსსხვასაერთაშორისოხელშეკ-შესახებ“1988წლის25იანვრისკონვენციისანსაქართველოსსხვასაერთაშორისოხელშეკ-
რულებითნაკისრივალდებულებისფარგლებშიდახმარებაგადასახადებისამოღებაშირულებითნაკისრივალდებულებისფარგლებშიდახმარებაგადასახადებისამოღებაში

1. „საგადასახადო საკითხებში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ“
1988წლის25იანვრისკონვენციისანსაქართველოსმიერსხვასაერთაშორისოხელშეკრუ-
ლებითნაკისრივალდებულებისფარგლებში,ხელშემკვრელისახელმწიფოსკომპეტენტუ-
რი (უფლებამოსილი)ორგანოს მიერ, ამავე სახელმწიფოში წარმოშობილი საგადასახადო
დავალიანებისამოღებისმიზნითწარდგენილი„დახმარებისშესახებმოთხოვნის“შესრუ-
ლებისასგამოიყენებაამწესისXIIIთავითგანსაზღვრულისაგადასახადოდავალიანების
გადახდევინებისუზრუნველყოფისღონისძიება.
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2.ამმუხლისმიზნებისთვის,„დახმარებისშესახებმოთხოვნა“ნიშნავს„საგადასახადო
საკითხებში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესახებ“ 1988 წლის 25 იანვრის
კონვენციისანსხვასაერთაშორისოხელშეკრულებისშესაბამისად,ხელშემკვრელისახელ-
მწიფოსკომპეტენტურიორგანოსმიმართვასსაგადასახადოორგანოსთვისსაგადასახადო
დავალიანებისამოღებაშიდახმარებისმიღებისმიზნით.

3.„დახმარებისშესახებმოთხოვნა“უნდაშეიცავდეს:
ა)ხელშემკვრელისახელმწიფოსკომპეტენტურიორგანოსდასახელებას;
ბ)მოთხოვნისმიმღებისაგადასახადოორგანოსდასახელებას;
გ)ხელშემკვრელისახელმწიფოსგადასახადისგადამხდელისრეკვიზიტებს,კერძოდ,

დასახელებას/სახელს,გვარს,საიდენტიფიკაციონომერს,აგრეთვეელექტრონულიფოსტის
დაიურიდიულან/დაფაქტობრივმისამართსსაქართველოში,ასეთისარსებობისშემთხვე-
ვაში;

დ)ხელშემკვრელისახელმწიფოსგადასახადისგადამხდელისსაქართველოშიგახსნი-
ლისაბანკოანგარიშისნომერს,ასეთისარსებობისშემთხვევაში;

ე) იმ გადასახადების სახეებსდაოდენობას,რომელთა ამოღებაშიდახმარებას ითვა-
ლისწინებს „საგადასახადო საკითხებში ადმინისტრაციული ურთიერთდახმარების შესა-
ხებ“1988წლის25იანვრისკონვენციაან საქართველოსსხვასაერთაშორისოხელშეკრუ-
ლება;ასევე,ამგადასახადებთანმიმართებითდაკისრებულსაურავებს,ადმინისტრაციულ
ჯარიმებსდაგადასახადებისამოღებასთანდაკავშირებულდანახარჯებს;

ვ)ინფორმაციასიმისშესახებ,რომმოთხოვნაშიმითითებულითანხახელშემკვრელი
სახელმწიფოსკანონმდებლობისშესაბამისადარექვემდებარებადავას,ანხელშემკვრელი
სახელმწიფოსსასამართლოსანადმინისტრაციულიორგანოსგადაწყვეტილებებსდასხვას;

ზ) „დახმარებისშესახებმოთხოვნის“ არსისმოკლეშინაარსს,ხელშემკვრელსახელმ-
წიფოშიწარმოშობილისაგადასახადოდავალიანებისწარმოშობისსამართლებრივსაფუძ-
ველს,მისიწარმოშობისთარიღსდასხვაინფორმაციას,რომელიცსაჭიროამოთხოვნისშე-
სასრულებლად;

თ)ხელშემკვრელისახელმწიფოსსაბანკოანგარიშს,რომელზეცუნდამოხდესთანხის
ჩარიცხვა,საგადასახადოდავალიანებისამოღებისშემთხვევაში.

4.ამმუხლისმე-3პუნქტითგათვალისწინებულიინფორმაცია,შესაძლებელიადანარ-
თისსახითერთვოდეს„დახმარებისშესახებმოთხოვნას“.

5. „დახმარების შესახებ მოთხოვნაში“ საგადასახადოდავალიანების თანხა, რომლის
ფარგლებშიც განხორციელდება მოთხოვნის შესრულება, ასახულიუნდა იყოს საქართვე-
ლოსეროვნულვალუტაში (ლარში)დაარუნდაიყოს1000ლარზენაკლები,ამასთან,სა-
გადასახადოდავალიანების(მათშორის,საურავისმიხედვით)გაზრდისშემთხვევაში,აღ-
ნიშნულთანხაზე  ხელშემკვრელისახელმწიფოწარმოადგენს ახალ„დახმარებისშესახებ
მოთხოვნას“ამავეპუნქტშიაღნიშნულითანხისმინიმალურიზღვრულიოდენობისგათ-
ვალისწინებით.

6.ამწესისXIIIთავითგანსაზღვრულისაგადასახადოდავალიანებისგადახდევინების
უზრუნველყოფისღონისძიებით„დახმარებისშესახებმოთხოვნის“შესრულებისასგამოი-
ყენებასაქართველოსსაგადასახადოკანონმდებლობითგანსაზღვრულიშესაბამისიდებუ-
ლებები.

7.საინკასოდავალებასაბანკოდაწესებულებასწარედგინებამატერიალურიფორმით
„დახმარებისშესახებმოთხოვნასთან“ერთად.იმშემთხვევაში,თუ  „დახმარებისშესახებ
მოთხოვნაში“არარისასახულიხელშემკვრელისახელმწიფოსგადასახადისგადამხდელის
საქართველოშიგახსნილისაბანკოანგარიშისნომერი,საინკასოდავალებისწარდგენასა-
ბანკო დაწესებულებაში შესაძლებელია საბანკო ანგარიშის მითითების გარეშე. ამასთან,
საინკასოდავალების წარდგენის შესახებ ხელშემკვრელი სახელმწიფოს გადასახადის გა-
დამხდელს  „დახმარებისშესახებ მოთხოვნაში“ მითითებულელექტრონულიფოსტის ან
იურიდიულან/დაფაქტობრივმისამართზესაქართველოში(ასეთისარსებობისშემთხვევა-
ში)ეგზავნებაშეტყობინება.

8. საბანკოდაწესებულება ვალდებულია, პირველრიგში, შეასრულოს საგადასახადო
ორგანოსსაინკასოდავალებასაქართველოშიწარმოშობილიგადასახადისთანხისჩამოწე-
რისთაობაზე,თუ ხელშემკვრელი სახელმწიფოს გადასახადის გადამხდელს იმავდროუ-
ლადუფიქსირდებასაქართველოსსაგადასახადოკოდექსითგანსაზღვრულისაგადასახა-
დოდავალიანებაც.
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9.„დახმარებისშესახებმოთხოვნის“შესრულებისმიზნითწარდგენილისაინკასოდა-
ვალების  საფუძველზე, ხელშემკვრელი სახელმწიფოს გადასახადის გადამხდელის  სა-
ბანკოანგარიშიდანჩამოწერილითანხაირიცხებაბიუჯეტისშესაბამისსახაზინოკოდზე.
ამასთან,„დახმარებისშესახებმოთხოვნაში“მითითებულსაბანკოანგარიშზეთანხისგადა-
რიცხვასახორციელებსსახელმწიფოხაზინაშემოსავლებისსამსახურისმიერწარდგენილი
დოკუმენტაციის/საგადახდოდავალებისსაფუძველზე,თანხისგადარიცხვისდროსმოქმე-
დიეროვნულიბანკისოფიციალურიკურსითშესაბამისვალუტაში.თანხისგადარიცხვის
საკომისიოეკისრებახელშემკვრელსახელმწიფოს.

10. იმ შემთხვევაში, თუ „დახმარების შესახებ მოთხოვნის“  შესაბამისად წარდგენი-
ლისაინკასოდავალებისშესრულებაგანხორციელდაერთდროულადრამდენიმესაბანკო
დაწესებულებისმიერდაშესაბამისად, საბანკოანგარიშიდანჩამოწერილითანხებიაღე-
მატება „დახმარებისშესახებმოთხოვნაში“მითითებულთანხას,ზედმეტადჩამოწერილი
თანხისდაბრუნებას,შემოსავლებისსამსახურისმიერწარდგენილიდოკუმენტაციის/საგა-
დახდოდავალების საფუძველზე, ახორციელებს სახელმწიფოხაზინა ხელშემკვრელი სა-
ხელმწიფოსგადასახადისგადამხდელისიმ საბანკო ანგარიშზე, საიდანაცუკანასკნელად
განხორციელდასაინკასოდავალებითთანხისჩამოწერა.

11.„დახმარებისშესახებმოთხოვნის“სრულადანნაწილობრივშესრულებისშემთხვე-
ვაში,ხელშემკვრელსახელმწიფოსშემოსავლებისსამსახურისმიერწერილობითეცნობება
საგადასახადოდავალიანებისამოღებისთარიღის,ამოღებულითანხის(ლარში)ოდენობის
დათანხისგადარიცხვისთარიღისშესახებ.

12. შემოსავლების სამსახური აწარმოებს ინფორმაციის აღრიცხვას მიღებული, სრუ-
ლად/ნაწილობრივშესრულებულიანშეუსრულებელი„დახმარებისშესახებმოთხოვნის“,
ამოღებულიდახელშემკვრელისახელმწიფოსთვისგადარიცხულითანხებისშესახებ.“.

მუხლი2მუხლი2
ესბრძანებაამოქმედდესგამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოსფინანსთამინისტრი  ლაშახუციშვილილაშახუციშვილი

ვებგვერდი,25/01/2023
სარეგისტრაციოკოდი
200090000.22.033.017650

საქართველოსფინანსთამინისტრისსაქართველოსფინანსთამინისტრის
ბრძანება№14ბრძანება№14

2023წლის24იანვარიქ.თბილისი2023წლის24იანვარიქ.თბილისი

„გადასახადებისადმინისტრირებისშესახებ“საქართველოს„გადასახადებისადმინისტრირებისშესახებ“საქართველოს
ფინანსთამინისტრის2010წლის31დეკემბრის№996ბრძანებაშიფინანსთამინისტრის2010წლის31დეკემბრის№996ბრძანებაში

ცვლილებისშეტანისთაობაზეცვლილებისშეტანისთაობაზე

„ნორმატიულიაქტებისშესახებ“საქართველოსორგანულიკანონისმე-20მუხლისმე-4
პუნქტისშესაბამისად,ვბრძანებ:ვბრძანებ:

მუხლი1მუხლი1
„გადასახადებისადმინისტრირებისშესახებ“საქართველოსფინანსთამინისტრის2010

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო
კოდი: 200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი
ცვლილება:

1.დანართი№III-25-ის(„დამატებულიღირებულებისგადასახადისდეკლარაცია“)„ა“
დანართსდაემატოსთანდართულირედაქციისIVნაწილი.

2.75-ემუხლის35პუნქტისშემდეგდაემატოსშემდეგიშინაარსის36-39პუნქტები:
„36. დღგ-ის დეკლარაციის „ა“ დანართის IV ნაწილი ივსება ტურისტული საწარმოს

სტატუსისგაუქმებისსაანგარიშოპერიოდში(თუსტატუსიუქმდებასტატუსისმოქმედების
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ვადის ამოწურვამდე) ან სტატუსის ვადის ამოწურვის კალენდარული წლის ბოლო
საანგარიშოპერიოდში(დეკემბრისთვეში).

37.დღგ-ისდეკლარაციის„ა“დანართისIVნაწილისმე-5სვეტშიაისახებასტატუსის
მოქმედების მთელ პერიოდში სასტუმროს ნომრების/აპარტამენტების მიწოდებიდან
ბრუნვის თანხის 1.18-ზე გაყოფის შედეგად მიღებული თანხა, რომელიც არ დაიბეგრა
დღგ-ით–საგადასახადოკოდექსის172-ემუხლისმე-4ნაწილის„ქ“ქვეპუნქტისმიხედვით
(გათავისუფლებულიადღგ-ისაგანჩათვლისუფლებით).

38.დღგ-ისდეკლარაციის„ა“დანართისIVნაწილისმე-6სვეტშიაისახებატურისტული
საწარმოს ან/და სასტუმროს ფუნქციონირებისთვის/ოპერირებისთვის მოწვეული პირის/
პირების მიერ კონკრეტული სასტუმროს (ობიექტის/მისი ნაწილის) ფუნქციონირების
შედეგად დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების (გარდა დღგ-ისგან გათავისუფლებული
ოპერაციებისა)დეკლარირებული (მათშორის, საგადასახადოორგანოსმიერ აღნიშნული
ობიექტისმიხედვითდამატებითდარიცხული)თანხა.მასშიარშეიტანებააქტივების(მ.შ
სასტუმროსნომრების/აპარტამენტების)მიწოდებითმიღებულიკომპენსაცია.

39.დღგ-ისდეკლარაციის„ა“დანართისIVნაწილისმე-7სვეტიივსებაიმშემთხვევაში,
თუმე-5სვეტშიასახულითანხამეტიამე-6სვეტშიასახულთანხაზე;ამსვეტშიმოცემული
თანხა (თანხების ჯამი) აისახება დეკლარაციის „ა“ დანართის პირველი ნაწილის მე-8
უჯრაში.“.

მუხლი2მუხლი2
ბრძანებაამოქმედდესგამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოსფინანსთამინისტრი  ლაშახუციშვილილაშახუციშვილი

ნაწილიIVნაწილიIV
დღგ-ითდასაბეგრითანხატურისტულისაწარმოსსტატუსისგაუქმებისასდღგ-ითდასაბეგრითანხატურისტულისაწარმოსსტატუსისგაუქმებისას

N

ტურისტულისაწარმოს
ობიექტი სსკ-ის172-ემუხ-

ლისმე-4ნაწილის
„ქ“ქვეპუნქტით

გათვალისწინებუ-
ლიდღგ-ისგანჩათ-
ვლისუფლებითგა-
თავისუფლებული
ბრუნვის1.18-ზე
გაყოფისშედეგად
მიღებულთანხა

სასტუმროსფუნქციონი-
რებისშედეგადდღგ-ით
დასაბეგრიოპერაციების
(გარდადღგ-ისგანგათა-
ვისუფლებულიოპერაცი-
ებისა)დეკლარირებული
(მათშორის,საგადასახადო
ორგანოსმიერაღნიშნული
ობიექტისმიხედვითდამა-
ტებითდარიცხული)თანხა

(დღგ-ისგარეშე)

დასაბეგრი
თანხა

(სვ.5-სვ.6)
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

კითხვა:

ვარ ბა ფის წევ რი, სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ბუ ღალ ტე რი. მაქვს კონ კ რე ტუ ლი შე კითხ ვა 
და  იმე დი მაქვს თქვე ნი კომ პე ტენ ტუ რი პა სუ ხის, კერ ძოდ:  ლატ ვი ა ში რე გის ტ რი-
რე ბუ ლი კომ პა ნი ა, რო მელ საც არ აქვს მუდ მი ვი და წე სე ბუ ლე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში, 
მომ სა ხუ რე ბას უწევს სა ქარ თ ვე ლო ში რე გის ტ რი რე ბულ კომ პა ნი ას. ორ მა გი და-
ბეგ ვ რის ხელ შეკ რუ ლე ბით ხომ არის გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ეს მომ სა ხუ რე ბა  სა შე-
მო სავ ლო გა და სა ხა დის 10 %-დან?

ლატ ვი ურ მა კომ პა ნი ამ წარ მო ად გი ნა რე ზი დენ ტო ბის ცნო ბა.

 (ლატვიასთან გვაქვს ორ მა გი და ბეგ ვ რის ხელ შეკ რუ ლე ბა და მე-7 მუხ ლის 1 პუნ-
ქ ტის ₋ „ხელ შემ კ ვ რე ლი სა ხელ მ წი ფოს სა წარ მოს მო გე ბა იბეგ რე ბა მხო ლოდ ამ 
სა ხელ მ წი ფო ში, თუ ეს სა წარ მო თა ვის საქ მი ა ნო ბას მე ო რე ხელ შემ კ ვ რელ სა ხელ-
მ წი ფო ში არ ახორ ცი ე ლებს იქ გან ლა გე ბუ ლი მუდ მი ვი და წე სე ბუ ლე ბის მეშ ვე ო ბით. 
თუ სა წარ მო ამ გ ვა რად ახორ ცი ე ლებს საქ მი ა ნო ბას, მა შინ მი სი მო გე ბა შე იძ ლე ბა 
და ი ბეგ როს მე ო რე სა ხელ მ წი ფო ში, მაგ რამ მხო ლოდ იმ ნა წილ ში, რო მე ლიც 
მი ე კუთ ვ ნე ბა ამ მუდ მივ და წე სე ბუ ლე ბას“ ₋ მი ხედ ვით  გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია და 
მინ და და ვა ზუს ტო, შეც დო მა ში რომ არ შე ვი დე).

და მა ტე ბით გაც ნო ბებთ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბა ლატ ვი ა ში არ და ი ბეგ რა.

პასუხი:

ზოგადად,არარეზიდენტისთვისგადახდილითანხებისდაბეგვრაორმაგიდაბეგვრის
თავიდანაცილებისშეთანხმებისმიხედვითშესაძლოამოხდესსაერთაშორისოშეთანხ
მებისრამდენიმემუხლისმიხედვით.მაგალითისათვის,განსხვავებულადიბეგრებაპრო
ცენტის,როიალტის,საერთაშორისოგადაზიდვებისადასხვამრავალიმომსახურების
თანხებიდაზოგიერთიმათგანისაქართველოშიცკიშეიძლებადაიბეგროს.ამიტომაც
ზუსტიპასუხისგასაცემადუნდადაკონკრეტდესისთუუშუალოდრამომსახურებისგაწე
ვაზეასაუბარიდაშეთანხმებისრომელიმუხლითარისგათვალისწინებულიაღნიშნული
შემოსავლისდაბეგვრა.

თუ საუბარია არარეზიდენტის მიერმიღებულიშემოსავალზე,რომელიცთქვენ მიერ
ხსენებულიშეთანხმებისმე7მუხლშიექცევა,ჩვენიაზრით,ესოპერაციამოგების/სა
შემოსავლოგადასახადითსაქართველოშიარდაიბეგრება.

კითხვა:

ურ თი ერ თ და მო კი დე ბულ პი რებს შო რის სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბა 
დღგ-ს მიზ ნე ბი სათ ვის, იბეგ რე ბა თუ არა სა ბაზ რო ფა სით, თუ ორი ვე მხა რე დღგ 
გა დამ ხ დე ლია ჩათ ვ ლის უფ ლე ბით?
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პასუხი:

თუსაუბარია18%ითდასაბეგროპერაციაზედღგისმიზნებისთვისესოპერაციასაბაზრო
ფასიდანგამომდინარეიბეგრებამხოლოდიმშემთხვევებში,როცაერთერთმხარეს
რაიმეფორმითსრულადანნაწილობრივშეზღუდულიაქვსდღგისჩათვლადა,ამავ
დროულად,საბაზროფასიმნიშვნელოვნადგანსხვავდება(როგორცწესიიგულისხმება
10%ზეუფრომეტიგადახდა)გარიგებისფასისგან.

კითხვა:

ტრა ი ლე რის მძღო ლი, რო მე ლიც და რე გის ტ რირ და ინ დი ვი დუ ა ლურ მე წარ მედ-
,ე წე ვა სხვად ს ხ ვა ტვირ თე ბის გა და ზიდ ვას ქვეყ ნის შიგ ნით და ქვეყ ნის გა რეთ, 
ანუ საზღ ვარ გა რეთ. მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სურს შე მო სა ვალ ში, ძი რი თა დად, აფიქ-
სი რებს ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, თუმ ცა არის პირ და პი რი გა რი გე ბე ბიც, 
გან სა კუთ რე ბით საზღ ვარ გა რეთ. გვა ინ ტე რე სებს თუ მომ სა ხუ რე ბი სას ნაღ დი 
ან გა რიშ ს წო რე ბა იქ ნე ბა, რამ დე ნად აქვს სა ლა რო აპა რა ტის გა მო ყე ნე ბის ვალ-
დე ბუ ლე ბა?

პასუხი:

საგადასახადოკოდექსის259ემუხლიდან,თითქოსასეთივალდებულებაგამომდი
ნარეობს,მაგრამფინანსთამინისტრის2010წლის31დეკემბრის№994ბრძანებით
მხოლოდსაქართველოსტერიტორიაზემოქმედიაპარატებისმოდელებიააღწერილი.
ამდენად,ამგვარივალდებულებისშესრულება,შესაძლოა,ტექნიკურადშეუძლებელი
იყოს.გარდაამისა,სხვაქვეყნისტერიტორიაზესაქართველოსსალაროაპარატისგა
მოყენება,შეიძლებაშეზღუდულიანაკრძალულიიყოს.

ამისმიუხედავად,თქვენარგათავისუფლდებითიმვალდებულებისგან,რომშემოსავ
ლის მიღებისას გაფორმდესდოკუმენტი,რომელიც შეესაბამება იმ ქვეყნის კანონმ
დებლობას,სადაციგიფორმდებადარომელიცარეწინააღმდეგებასაქართველოს
კანონმდებლობას.

კითხვა:

ვართ რე გის ტ რი რე ბუ ლი შპს და საქ მი ა ნო ბი სათ ვის იჯა რით აღე ბუ ლი გვაქვს ძი-
რი თა დი სა შუ ა ლე ბა. შე ნო ბის რე მონ ტის ხარ ჯე ბის კა პი ტა ლი ზა ცია მოხ და წლის 
ბო ლოს შე სა ბა მის ან გა რიშ ზე, კერ ძოდ: იჯა რით აღე ბუ ლი შე ნო ბის კე თილ მოწყო-
ბა ზე. უნ და შე ვი დეს თუ არა ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გა ან გა რი შე ბის მო ცუ ლო ბა ში 
შე ნო ბის რე მონ ტის ხარ ჯე ბის ღი რე ბუ ლე ბი თი თან ხა?

პასუხი:

პირდაპირიმითითებაამისშესახებსაგადასახადოკოდექსშიარარის,მაგრამპრაქტი
კაშიხშირიაამაქტივისდაბეგვრაქონებისგადასახადით.
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კითხვა:

სა ქარ თ ვე ლო ში ინ ტენ სი უ რად მომ სა ხუ რე ბას გვი წევს სა ქარ თ ვე ლოს ფოს ტა. შეგ-
ვიძ ლია თუ არა, სა ქარ თ ვე ლოს ფოს ტის მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სუ რი ჩა ვით ვა ლოთ-
დღ გ - ში, იმ დროს, რო დე საც ფოს ტა იძ ლე ვა გა ურ კ ვე ვე ლი, არა სა გა და სა ხა დო 
მნიშ ვ ნე ლო ბის სპე ცი ა ლურ ქვი თარს?

პასუხი:

ამქვითრითგადახდილდღგსვერჩაითვლით.

კითხვა:

შპს-ს 100-% წი ლის მფლო ბელს თა ვი სი კომ პა ნი ის წი ლე ბის ახ ლობ ლებ ზე 
(შვილებზე და სი ძე ზე) გა და ცე მა უნ და. რა სა გა და სა ხა დო რის კე ბი შე იძ ლე ბა 
იყოს ასეთ სი ტუ ა ცი ა ში თუ კი ფაქ ტი უ რად ეს წი ლე ბი სხვის დე ბა ყო ველ გ ვა რი 
ანაზღა უ რის გა რე შე?

პასუხი:

საგადასახადოკოდექსის82ემუხლისთანახმად,პირველიდამეორერიგისმემკვიდ
რეებზექონების(მ.შ.წილის)უსასყიდლოდგადაცემაგათავისუფლებულიასაშემოსავლო
გადასახადისგან.ასევეთავისუფლდებამესამედამეოთხერიგისმემკვიდრეებზექონების
უსასყიდლოდგადაცემა,თუგადაცემულიქონებისღირებულებაარაღემატება150›000
ლარს.თუქონებისღირებულებააღემატებაამზღვარს,საშემოსავლოგადასახადით
დაიბეგრება150›000ლარზემეტითანხა.მომდევნორიგისმემკვიდრეები,ასევეან
დერძითმემკვიდრეებიართავისუფლდებიანსაშემოსავლოგადასახადისგან(20%).

ვინაიდანსიძეარწარმოადგენსპირველიმეოთხერიგისმემკვიდრეს,და,ამასთან,
საგადასახადოკოდექსისმე19მუხლისმიხედვით,წარმოადგენსურთიერთდამოკიდე
ბულპირს,მასზეწილისუსასყიდლოდგადაცემამშესაძლოაგამოიწვიოსასეთიწილის
გადაცემიდან მიღებული სარგებლისღირებულების (წილის საბაზროღირებულება,
რომელიცუნდადადგინდესშესაბამისისპეციალისტისმიერ)დაბეგვრასაშემოსავლო
გადასახადით.

კითხვა:

შპს და რე გის ტ რირ და სექ ტემ ბერ ში. საქ მი ა ნო ბის სფე რო სამ შე ნებ ლო სა მუ შა ო-
ე ბი და მომ სა ხუ რე ბა, კერ ძოდ ტექ ნი კის გა ქი რა ვე ბა ა. ოქ ტომ ბერ ში  გა ნაცხა დი 
გა ა კე თა დღგს რე გის ტ რა ცი ა ზე, აქვს არაკ ვა ლი ფი ცი უ რი გა დამ ხ დე ლის სტა ტუ სი. 
შე ი ძი ნა ტექ ნი კა და ჩა უ ტა რა სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბი და ყვე ლა შე ძე ნებ ზე აქვს 
მი ღე ბუ ლი ან გა რიშ - ფაქ ტუ რე ბი. ოპე რა ცი ე ბი ჯერ არ ჰქო ნია და შე სა ბა მი სად, 
არც ან გა რიშ - ფაქ ტუ რე ბი გა მო უ წე რი ა. საქ მი ა ნო ბა, ანუ ტექ ნი კის გა ქი რა ვე ბა 
და იწყო დე კემ ბ რი დან. თვის დეკ ლა რა ცი ებ ში მო ნიშ ნუ ლია მხო ლოდ დღგ და 
სა შე მო სავ ლო. შე სა ბა მი სად, სექ ტემ ბე რი -ოქ ტომ ბერ ში გაშ ვე ბუ ლია ნუ ლო ვა ნი 
დეკ ლა რა ცი ე ბი. 
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ჩვე ნი კითხ ვა მდგო მა რე ობს შემ დეგ ში: რა მი ზე ზით შე იძ ლე ბა და რიცხ ვო და სა-
ვა რა უ დო მო გე ბის გა და სა ხა დი, რო დის მი ე ნი ჭე ბა კომ პა ნი ას კვა ლი ფი ცი უ რი 
გა დამ ხ დე ლის სტა ტუ სი და შეძ ლებს თუ არა წი ნა პე რი ო დის ან გა რიშ - ფაქ ტუ რე ბის 
მი ხედ ვით დღგს ჩათ ვ ლას?

პასუხი:

ახლადრეგისტრირებულისაწარმოებითავიდანვერეგისტრირდებიანარაკვალიფიციურ
გადამხდელებად.ამსტატუსისმოსახსნელადდაჩათვლისუფლებისმოსაპოვებლად
თქვენუნდამიმართოთშემოსავლებისსამსახურსდადაასაბუთოთგაწეულიდანახარ
ჯების კავშირი ეკონომიკურსაქმიანობასთანდა18%ითდასაბეგრბრუნვებთან. ამ
უკანასკნელისდადასტურების შემთხვევაში კვალიფიცირებულიდღგს გადამდელის
სტატუსისმოპოვებისშემდგომზოგადადგექნებათდღგსჩათვლისმიღებისუფლება,
თუმცააქარგვაქვსსრულიინფორმაციაგარკვეულიდეტალებისშესახებ,კერძოდარ
არისმითითებაიმაზე,თუროდისარისშეძენილიესძირითადისაშუალებებიდღგის
გადამხდელადრეგისტრაციამდეთუმისშემდეგ.თუძირითადისაშუალებაშეძენილია
დღგისგადამხდელადრეგისტრაციამდე,იმისმიხედვით,თურადროარისგასული
მისიშეძენიდანდღგისგადამხდელადრეგისტრაციისთარიღამდე,ჩასათვლელითანხა
მცირდებაწელიწადში10%ისშესაბამისითანხითშენობებისშემთხვევაშიდა20%ის
შესაბამისითანხითსხვაძირითადისაშუალებებისშემთხვევაში.

რაცშეეხებამოგებისგადასახადისსავარაუდოდარიცხვას,ესშეიძლებაიმითიყოს
გამოწვეული,რომროგორცთქვენი კითხვიდან იკვეთება, არ გქონდათ მონიშნული
საინფორმაციობარათშიმოგებისგადასახადიდასავარაუდოდარაბარებდითმოგების
გადასახადისდეკლარაციასმაშინ,როდესაცფინანსთამინისტრის996ებრძანების
შესაბამისიმუხლისმიხედვით,თუიურიდიულიპირიდღგსგადამხდელია,მისმიერ
მოგების გადასახადის დეკლარაციის ჩაუბარებლობის შემთხვევაში მას პირდაპირ
ერიცხება ე.წ. სავარაუდოდარიცხვის შესაბამისითანხა,რომელიც განსაზღვრულია
მცირე,საშუალოდამსხვილიგადამხელებისთვის.კერძოდ,საუბარიაბრძანებისმე40
მუხლისმე3ნაწილზე:

„საქართველოსსაგადასახადოკოდექსის67ემუხლისმე4ნაწილისმიზნებისთვის,
თუდღგისგადამხდელადრეგისტრირებულიგადასახადისგადამხდელიარწარადგენს
მოგებისგადასახადისყოველთვიურდეკლარაციას,არითვლება,რომმანწარადგინა
დეკლარაცია,რომლისსაფუძველზეგადასახდელადდასარიცხიგადასახადისთანხა
ნულისტოლია.“

აქედანგამომდინარე,თუთქვენიკითხვასწორადგავიგეთ,კანონმდებლობაპირდაპირ
ითვალისწინებსასეთშემთხვევებშისავარაუდოთანხებისდარიცხვას.
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კითხვა:

შპს ბა ზარ ში ყი დუ ლობს სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო პრო დუქ ცი ას შემ დ გომ ში გა-
ყიდ ვის მიზ ნით, ვის გა ნაც ყი დუ ლობს არ აქვს სა ლა რო აპა რა ტი, არც ჩგდ და 
არც სა ბან კო ან გა რი ში. თან ხას რო დე საც მივ ცემთ რო გორ ავ სა ხოთ ნაღ დი 
ან გა რიშ ს წო რე ბა?

პასუხი:

ეს შეიძლება მოხდეს, მაგალითად, შესყიდვის აქტით ანრაიმე სხვა დოკუმენტით,
რომლითაცშესაძლებელიიქნებაოპერაციისმონაწილემხარეებისუტყუარადიდენტი
ფიცირება,ასახულიიქნებაშესყიდულისაქონლისსახეობა,რაოდენობა,ფასი,გადახ
დილითანხისოდენობადასხვაამგვარიინფორმაცია,ასევემხარეთახელმოწერები
დაოპერაციისთარიღი.ასევესაჭიროათანხისგადახდისფაქტისდადასტურებაცრაც
(თუთანხისგადახდაშესყიდვისმომენტშიხდება)შესაძლებელიააღინიშნოსშესყიდ
ვისაქტშივე.

კითხვა:

ახ ლად შექ მ ნილ მა შპს-მ, რო მელ საც არ ჰყავს და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი (მხოლოდ 
დი რექ ტო რი და დამ ფუძ ნე ბე ლი მე წი ლე არი ან), მარ ტო მო გე ბის დეკ ლა რა ცია 
უნ და წა რად გი ნოს თუ სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის დეკ ლა რა ცი ა? 

პასუხი:

ნებისმიერმა პირმა,რომელსაც შესაბამისი გადასახადის მიხედვით აქვსდასაბეგრი
ბრუნვა/დაბეგვრისობიექტი,უნდაწარადგინოსდეკლარაცია.პირსუფლებააქვს,არ
წარადგინოსიმგადასახადისდეკლარაცია,რომლისმიხედვითაცმასდასაბეგრიბრუნ
ვა/დაბეგვრისობიექტიარაქვს.

შესაბამისად,თუთქვენგაქვთორივეგადასახადისდაბეგვრისობიექტი,ანუროგორც
მოგების გადასახადის ნაწილში (მაგალითადდივიდენდის გაცემა,რომელიც 15%
ით იბეგრება), ისე გადახდის წყაროსთან დასაკავებელი გადასახადების ნაწილში
(მაგალითადდირექტორზეგაცემულიხელფასიანდივიდენდირომელზეც5%კავდება),
უნდაწარადგინოთორივედეკლარაცია.

კითხვა:

შპს-ს საქ მი ა ნო ბის პრო ფი ლია სტარ ტა პის და ფი ნან სე ბა, რის თ ვი საც ჩა ა ტა რა არა-
ერ თი კონ კურ სი და შე ჯიბ რი, რის შემ დე გაც აცხა დებს გა მარ ჯ ვე ბულ პრო ექ ტებს 
და კომ პა ნი ას გა დას ცემს ფუ ლად პრიზს, ყო ველ გ ვა რი უკუ გე ბის პი რო ბის გა რე შე. 

გვა ინ ტე რე სებს, ეს თან ხა იბეგ რე ბა თუ არა რა ი მე სა ხის გა და სა ხა დით?

პასუხი:

თქვენიკითხვიდანარჩანს,წარმოადგენსთუარაესოპერაციებიეკონომიკურსაქ
მიანობას(ანუისეთსაქმიანობას,რომელიცმიმართულიაშემოსავლის,მოგებისან
კომპენსაციისმისაღებად).სწორიპასუხისგასაცემადბევრგვარიინფორმაციაასა
ჭირო,მაგალითად,რაარისამდაფინანსებისწყარო?გაცემულითანხებისესხიათუ
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საჩუქარი?თუსესხია,ვისუბრუნდებათქვენთუდონორს?პროცენტიანიასესხითუ
უპროცენტო?კონტროლდებათუარაკონკურსისპირობებისშესრულება?რაიმესახის
მოგებაასეთიდაფინანსებიდანუნდამივიღოთთუარა?თუარანაირისარგებელის
მიღებაარხდებამაშინრამიზანსემსახურებაასეთიმიზნობრივიდაფინანსებათქვენი
კომპანიისთვის?დაა.შ.

გვესმის,რომამდაბევრისხვადეტალისგანხილვასაჯაროსივრცეში,შესაძლებე
ლია,არიყოსსასურველიდაამიტომაჯობებს,თუმიმართავთთქვენთვისსანდო
კონსულტანტს.

კითხვა:

შპს „ეარბიენბის“ (Airbnb) სა შუ ა ლე ბით აქი რა ვებს ბი ნას, მო უ წევს თუ არა 
არა რე ზი დენ ტის სა შე მო სავ ლოს და დღგ-ს უკუ და ბეგ ვ რის გა დახ და? ასე ვე, შპს 
იური დი ულ მომ სა ხუ რე ბას უწევს კომ პა ნი ებს და ან გა რიშ ს წო რე ბა ხდე ბა თვის 
ბო ლოს. ეს მომ სა ხუ რე ბა რე ა ლი ზა ცი ა ში რო დის უნ და ვაჩ ვე ნოთ  დღგ-ს მიზ ნე-
ბის თ ვის?

პასუხი:

ზოგადადასეთკითხვებზეპასუხისგაცემისასაჯობებს,გავეცნოთკონკრეტულიმომსა
ხურებისსახელშეკრულებოპირობებს,იმისშესაფასებლად,თურამომსახურებისმი
ღებამოხდაარარეზიდენტისგან.ზოგადადასეთგარიგებებისდროსსახელშეკრულებო
პირობებიდანგამომდინარემომსახურებაშესაძლებელიაგაწეულიიქნესსხვადასხვა
ფორმით,იმისდამიხედვით,თუროგორარისესყოველივეჩამოყალიბებულიშესაბა
მისკონტრაქტში,კერძოდ,თეორიულად,ასეთიმომსახურებაკონტრაქტისმიხედვით
შესაძლებელიადაკვალიფიცირებულიქნეს:

 9 სარეკლამომომსახურებად

 9 აღნიშნულივებგვერდით,როგორცპროგრამულიუზრუნველყოფითსარგებლობის
მომსახურებად(დაგადახდილთანხასდაერქვასროიალტი)

 9 უძრავქონებასთანდაკავშირებულმომსახურებად

 9 სხვამომსახურებად,რაზეცმიანიშნებსშესაბამისიკოტრაქტისპირობები

საბოლოო შეფასება იმასთანდაკავშირებით, თურა მომსახურება იქნა მიღებული,
უნდა მოხდეს კონკრეტული ხელშეკრულების ანალიზის შემდგომ,თუმცათუ აღნიშ
ნულითანხებიგანხილულიიქნა,როგორცპროგრამულიპროდუქტითსარგებლობის
ანსაქართველოშიარსებულუძრავქონებასთანდაკავშირებულმომსახურებად,იგი
შესაძლებელიადაიბეგროსარარეზიდენტისმოგებისგადასახადით.

თუმცა,აღსანიშნავიაის,რომმოგებისგადასახადითდაბეგვრაარმოხდება,თუქვეყა
ნასთან,ვისირეზიდენტიცარისთქვენიმომსახურებისგამწევიკომპანია,გაფორმებულია
ორმაგიდაბეგვრისთავიდანაცილებისსაერთაშორისოშეთანხებადაასეთიშეთანხ
მებაითვალისწინებსგადასახადისგანგათავისუფლებას,ასევეთუსრულდებაყველა
წინაპირობაასეთიგადასახადისგანგათავისუფლებისთვის(არისრეზიდენტობისცნობა,
შემოსავლისბენეფიციურიმფლობელიდაა.შ.)
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რაც შეეხებადღგითდაბეგვრას უკუდაბეგვრის წესით, ეს უნდა მოხდეს მაშინ, თუ
მომსახურებისგაწვისადგილიარისსაქართველო,თუმცათუკომპანიაწარმოადგენს
დღგისგადამხდელსდაარაქვსისეთიბრუნვები,რაცმასარაძლევსჩათვლისუფ
ლებას,ასეთიუკუდაბეგვრისთანხაიმავდროულადმოხვდებადღგისჩათვლებშიდა
საბოლოოდაბეგვრაარმოხდება.

თუმომსახურებისგაწევარეგულარულადანუწყვეტადხდება,მაშინმისიდაბეგვრისდრო
არისყოველითვისბოლოდღე(იმისმიუხედავად,რომშესაბამისითანხაშეიძლება
მომდევნოპერიოდებშიიქნესგადახდილი).ამასთან2021წლიდან,თუანაზღაურება
წინასწარარისმიღებული,მაშინდაბეგვრამოხდებაანაზღაურებისმიღებისთვეში.

კითხვა:

თუ ფი ზი კუ რი პი რი არის არა რე ზი დენ ტი და შპს-ს ონ ლა ინ სა კონ სულ ტა ციო მომ სა-
ხუ რე ბას მი წევს ხელ შეკ რუ ლე ბის მი ხედ ვით, უნ და დავ ბეგ რო 10% სა შე მო სავ ლო 
გა და სა ხა დით და უკუ და ბეგ ვ რის დღგ-თი?

პასუხი:

სა	შე	მო	სავ	ლო	გა	და	სა	ხა	დი:

საზოგადოდ,ვინაიდანმომსახურებისგამწევიდამომსახურებისმიმღებისხვადასხვა
სახელმწიფოშიარიანდამომსახურებისგამწევიარარეზიდენტია,მისთვისამსახისშე
მოსავალიარჩაითვლებასაქართველოშიარსებულიწყაროდანმიღებულშემოსავლად
და,შესაბამისად,საშემოსავლოგადასახადითარდაიბეგრება,მაგრამმნიშვნელობა
აქვსიმას,თურასახისსაკონსულტაციომომსახურებასთანგვაქვსსაქმე,მაგალითად,
თუესმომსახურებადაკავშირებულიასაქართველოშიმდებარეუძრავქონებასთან,მა
შინესშემოსავალიდაიბეგრებასაქართველოშიდაა.შ.ანუუფრომეტიკონკრეტიკაა
საჭიროამმომსახურებისშესახებ.

ასევემნიშვნელოვანიადადგინდესარარეზიდენტიკომპანიისრეზიდენტობისსაკითხი
დათუ აღნიშნული პირი ისეთი ქვეყნისრეზიდენტია,რომელთანაც გაფორმებულია
ორმაგიდაბეგვრისთავიდანაცილებისსაერთაშორისოშეთანხებადაასეთიშეთანხ
მებაითვალისწინებსგადასახადისგანგათავისუფლებას,ასევე,თუსრულდებაყველა
წინაპირობა გადასახადისგან გათავისუფლებისთვის (არისრეზიდენტობის ცნობადა
ა.შ.),ამშემთხვევაშიესთანხებისაბოლოოჯამშიარდაიბეგრება.

დღგ:

ვინაიდანმომსახურებისმიმღებიარისშპს(დასაბეგრიპირი)დაიგიდაფუძნებულია
საქართველოში(ასეთდაშვებასვაკეთებთთქვენიკითხვიდანგამომდინარე),დღგის
მიზნებისთვისმომსახურებისგაწევისადგილადჩაითვლებასაქართველო.შესაბამისად,
ესოპერაციადაექვემდებარებადღგითუკუდაბეგვრას,მაგრამთუთქვენდღგისგადამ
ხდელადრეგისტრირებულიპირიხართდაამოპერაციაზედღგისჩათვლისუფლება
რაიმეფორმითშეზღუდულიარგაქვთ,მაშინბიუჯეტშიგადასახდელიარაფერიგექნებათ,
მხოლოდდაადეკლარირებთდაიმავედეკლარაციითჩაითვლითშესაბამისთანხას.
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კითხვა:

მიკ რო ბიზ ნე სის სტა ტუ სი მი ვი ღეთ 2021 წლის 29 დე კემ ბერს. 30 ათას ლა რი ან 
ზღვარს, ჩვე ნი გა მოთ ვ ლე ბით, ჯა მურ მა შე მო სა ვალ მა გა და ა ჭარ ბა 2022 წლის 4 
ოქ ტომ ბერს, რის შე სა ხე ბაც 15 დღე ში არ ეც ნო ბა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს. 2022 
კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში მი ღე ბულ მა ერ თობ ლივ მა შე მო სა ვალ მა შე-
ად გი ნა 38 000 ლა რი. შე მო სავ ლე ბი გად მო რიცხუ ლი იყო საზღ ვარ გა რე თი დან.

მიკ რო ბიზ ნე სის სტა ტუ სი გა უქ მ და 2023 წლის 9 იან ვარს. გვა ინ ტე რე სებს:

მიკ რო ბიზ ნე სის სტა ტუ სის მქო ნე პი რის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო-
დექ სის 85-ე მუხ ლის მე-3 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ-
ლო ბა ში  30 000 ლარ ზე უფ რო მე ტი ჯა მუ რი ერ თობ ლი ვი შე მო სავ ლის (ანუ ამ 
ზღვრის გა და ცი ლე ბის) შემ თხ ვე ვა ში, რა საც 15 დღე ში არ მოჰ ყ ვე ბა სა გა და სა ხა დო 
ორ გა ნოს თ ვის მცი რე ბიზ ნე სის სტა ტუ სის მი ნი ჭე ბის მიზ ნით მი მარ თ ვა, და ბეგ ვ რის 
რა რე ჟი მი იმოქ მე დებს? სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით (20%) და ი ბეგ რე ბა მთლი ა ნი 
შე მო სა ვა ლი (38 000 ლა რი) თუ მარ ტო ო დენ 30 000 ლარ ზე ზე მოთ არ სე ბუ ლი 
ოდე ნო ბა (ანუ 8 000 ლა რი)?

პასუხი:

ფინანსთამინისტის999ებრძანებისმე5მუხლისმე5ნაწილისმიხედვით:

„5.თუმიმდინარეწლისგანმავლობაშიფიზიკურპირსგაუუქმდამიკრობიზნესის სტატუსი
დამასარმიუღიამცირებიზნესისსტატუსი,მისმიერსაანგარიშოწლის განმავლო
ბაშიმიღებულიშემოსავალიექვემდებარებასაშემოსავლოგადასახადით დაბეგვრას
საერთოწესით.აღნიშნულივალდებულებაარვრცელდებამიმდინარე გადასახდელე
ბის მიმართ.“

აქედანგამომდინარე,ჩვენიაზრით,20%იანიგანაკვეთითდაიბეგრება38000ლარი.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.01.23 1,4747 3,8786 2,8844 3,2581 1,9063 2,4586 2,7447 6,1538 5,8302 0,7203 2,5920 2,9322 1,1945 2,7020

02.01.23 1,4747 3,8786 2,8844 3,2581 1,9063 2,4586 2,7447 6,1538 5,8302 0,7203 2,5920 2,9322 1,1945 2,7020

03.01.23 1,4747 3,8786 2,8844 3,2581 1,9063 2,4586 2,7447 6,1538 5,8302 0,7203 2,5920 2,9322 1,1945 2,7020

04.01.23 1,4573 3,8317 2,8498 3,2216 1,8786 2,4285 2,7191 6,0817 5,7834 0,7068 2,5638 2,8819 1,1807 2,7038

05.01.23 1,4713 3,8691 2,8777 3,2721 1,8971 2,4517 2,6984 6,1671 5,8416 0,7238 2,5779 2,9237 1,1959 2,7094

06.01.23 1,4704 3,8652 2,8749 3,2568 1,8951 2,4500 2,6888 6,1530 5,8383 0,7273 2,5737 2,9216 1,1967 2,7086

07.01.23 1,4553 3,8272 2,8464 3,2105 1,8690 2,4258 2,6383 6,0577 5,7751 0,7164 2,5211 2,8821 1,1825 2,7072

08.01.23 1,4553 3,8272 2,8464 3,2105 1,8690 2,4258 2,6383 6,0577 5,7751 0,7164 2,5211 2,8821 1,1825 2,7072

09.01.23 1,4553 3,8272 2,8464 3,2105 1,8690 2,4258 2,6383 6,0577 5,7751 0,7164 2,5211 2,8821 1,1825 2,7072

10.01.23 1,4729 3,8735 2,8809 3,2728 1,8841 2,4542 2,7164 6,1419 5,8495 0,7255 2,5761 2,9188 1,1998 2,6990

11.01.23 1,4788 3,8887 2,8921 3,2779 1,8696 2,4639 2,7073 6,1622 5,8724 0,7255 2,5864 2,9249 1,2043 2,6941

12.01.23 1,4760 3,8817 2,8871 3,2598 1,8686 2,4593 2,6905 6,1636 5,8532 0,7221 2,5663 2,9093 1,2016 2,6867

13.01.23 1,4768 3,8830 2,8882 3,2674 1,8719 2,4604 2,6850 6,1541 5,8514 0,7232 2,5563 2,8801 1,2017 2,6837

14.01.23 1,4847 3,9036 2,9039 3,2766 1,8819 2,4738 2,7173 6,1903 5,8771 0,7335 2,5791 2,8886 1,2090 2,6789

15.01.23 1,4847 3,9036 2,9039 3,2766 1,8819 2,4738 2,7173 6,1903 5,8771 0,7335 2,5791 2,8886 1,2090 2,6789

16.01.23 1,4847 3,9036 2,9039 3,2766 1,8819 2,4738 2,7173 6,1903 5,8771 0,7335 2,5791 2,8886 1,2090 2,6789

17.01.23 1,4802 3,8915 2,8949 3,266 1,8762 2,4655 2,705 6,1634 5,859 0,7258 2,5682 2,8884 1,2058 2,6738

18.01.23 1,4777 3,8854 2,8904 3,2614 1,8707 2,4625 2,6875 6,1486 5,8611 0,7241 2,5586 2,8946 1,2041 2,6726

19.01.23 1,4817 3,8961 2,8983 3,2952 1,876 2,4694 2,7157 6,1631 5,8722 0,7324 2,5943 2,9248 1,2082 2,6695

20.01.23 1,4817 3,8961 2,8983 3,2952 1,876 2,4694 2,7157 6,1631 5,8722 0,7324 2,5943 2,9248 1,2082 2,6695

21.01.23 1,4735 3,8742 2,8820 3,2878 1,8653 2,4550 2,6938 6,1160 5,8515 0,7291 2,5817 2,8941 1,2037 2,6594

22.01.23 1,4735 3,8742 2,8820 3,2878 1,8653 2,4550 2,6938 6,1160 5,8515 0,7291 2,5817 2,8941 1,2037 2,6594

23.01.23 1,4735 3,8742 2,8820 3,2878 1,8653 2,4550 2,6938 6,1160 5,8515 0,7291 2,5817 2,8941 1,2037 2,6594

24.01.23 1,4771 3,8831 2,8889 3,2801 1,8674 2,461 2,6993 6,1253 5,8726 0,7314 2,591 2,8843 1,2096 2,6504

25.01.23 1,4721 3,8696 2,8789 3,2641 1,8561 2,4525 2,6897 6,1077 5,8528 0,7239 2,5919 2,871 1,206 2,6499

26.01.23 1,472 3,8704 2,8788 3,2581 1,8324 2,4522 2,6756 6,1053 5,8728 0,7379 2,5839 2,8707 1,2076 2,6491

27.01.23 1,475 3,8785 2,8847 3,2786 1,841 2,4573 2,681 6,1127 5,905 0,7425 2,5858 2,8807 1,213 2,6451

28.01.23 1,4697 3,8646 2,8745 3,2677 1,8557 2,4488 2,6743 6,1081 5,8759 0,7412 2,5639 2,8666 1,2065 2,6393

29.01.23 1,4697 3,8646 2,8745 3,2677 1,8557 2,4488 2,6743 6,1081 5,8759 0,7412 2,5639 2,8666 1,2065 2,6393

30.01.23 1,4697 3,8646 2,8745 3,2677 1,8557 2,4488 2,6743 6,1081 5,8759 0,7412 2,5639 2,8666 1,2065 2,6393

31.01.23 1,4683 3,8737 2,8813 3,2788 1,8770 2,4524 2,6754 6,1146 5,8742 0,7359 2,5626 2,8753 1,2079 2,6410

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2022 wlis ianvarSikursebi ucxouri valutebis mimarT 2022 wlis ianvarSi
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1 1 10 1 100 10 10000 10 1 1 10 10 100 1

01.01.23 1,9959 1,8360 1,0916 0,1443 2,0495 7,3570 0,6433 7,6912 2,0155 8,8301 3,9063 3,4657 3,2658 1,7112

02.01.23 1,9959 1,8360 1,0916 0,1443 2,0495 7,3570 0,6433 7,6912 2,0155 8,8301 3,9063 3,4657 3,2658 1,7112

03.01.23 1,9959 1,8360 1,0916 0,1443 2,0495 7,3570 0,6433 7,6912 2,0155 8,8301 3,9063 3,4657 3,2658 1,7112

04.01.23 1,9841 1,8134 1,0907 0,1443 2,0700 7,3615 0,6438 7,6554 2,0095 8,8244 3,9146 3,4601 3,2619 1,6812

05.01.23 1,9996 1,8627 1,0367 0,1445 2,0768 7,3765 0,6451 7,7004 2,0241 8,8485 3,9380 3,4659 3,2719 1,7145

06.01.23 2,0055 1,8486 1,0103 0,1444 2,0453 7,3744 0,6449 7,6770 2,0226 8,8401 3,9417 3,4687 3,2810 1,7021

07.01.23 1,9871 1,8247 0,9954 0,1443 2,0153 7,3705 0,6446 7,6137 2,0098 8,8240 3,9447 3,4660 3,2725 1,6817

08.01.23 1,9871 1,8247 0,9954 0,1443 2,0153 7,3705 0,6446 7,6137 2,0098 8,8240 3,9447 3,4660 3,2725 1,6817

09.01.23 1,9871 1,8247 0,9954 0,1443 2,0153 7,3705 0,6446 7,6137 2,0098 8,8240 3,9447 3,4660 3,2725 1,6817

10.01.23 2,0149 1,8653 0,9786 0,1437 2,0351 7,3484 0,6426 7,7002 2,0237 8,8145 3,9773 3,4572 3,2770 1,7217

11.01.23 2,0119 1,8576 0,9778 0,1435 2,0411 7,3349 0,6415 7,7566 2,0237 8,8071 3,9749 3,4499 3,2940 1,7186

12.01.23 2,0008 1,8541 0,8584 0,1431 2,0277 7,3147 0,6397 7,7659 2,0178 8,7829 3,9681 3,4386 3,2935 1,7085

13.01.23 1,9983 1,8531 0,8759 0,1429 2,0475 7,3066 0,6390 7,7938 2,0187 8,7760 3,9777 3,4365 3,2908 1,7039

14.01.23 2,0074 1,8696 0,9066 0,1426 2,0856 7,2941 0,6378 7,8576 2,0273 8,7775 3,9884 3,4299 3,2935 1,7132

15.01.23 2,0074 1,8696 0,9066 0,1426 2,0856 7,2941 0,6378 7,8576 2,0273 8,7775 3,9884 3,4299 3,2935 1,7132

16.01.23 2,0074 1,8696 0,9066 0,1426 2,0856 7,2941 0,6378 7,8576 2,0273 8,7775 3,9884 3,4299 3,2935 1,7132

17.01.23 1,9972 1,8623 0,9065 0,1423 2,0827 7,2796 0,6366 7,8266 2,0248 8,7551 3,9734 3,4231 3,2761 1,7096

18.01.23 1,9896 1,8534 0,8994 0,1422 2,0724 7,2763 0,6363 7,8107 2,0184 8,7511 3,941 3,4175 3,2686 1,7038

19.01.23 1,998 1,8751 0,8992 0,142 2,0675 7,2679 0,6356 7,904 2,0268 8,7439 3,9538 3,4112 3,2857 1,7296

20.01.23 1,998 1,8751 0,8992 0,142 2,0675 7,2679 0,6356 7,904 2,0268 8,7439 3,9538 3,4112 3,2857 1,7296

21.01.23 1,9750 1,8438 0,8912 0,1414 2,0518 7,2404 0,6332 7,8098 2,0115 8,7051 3,9229 3,3957 3,2782 1,7076

22.01.23 1,9750 1,8438 0,8912 0,1414 2,0518 7,2404 0,6332 7,8098 2,0115 8,7051 3,9229 3,3957 3,2782 1,7076

23.01.23 1,9750 1,8438 0,8912 0,1414 2,0518 7,2404 0,6332 7,8098 2,0115 8,7051 3,9229 3,3957 3,2782 1,7076

24.01.23 1,9841 1,8587 0,8896 0,1409 2,0402 7,2159 0,631 7,8556 2,0128 8,6813 3,9066 3,3853 3,2564 1,7198

25.01.23 1,9817 1,86 0,8854 0,1409 2,036 7,2145 0,6309 7,8711 2,0073 8,6797 3,9011 3,3843 3,2426 1,7187

26.01.23 1,98 1,8772 0,8848 0,1408 2,0367 7,2124 0,6307 7,8784 2,0118 8,6742 3,8999 3,3821 3,2468 1,715

27.01.23 1,976 1,8823 0,8849 0,1406 2,0385 7,2015 0,6298 7,8017 2,0167 8,6696 3,894 3,3783 3,2419 1,7156

28.01.23 1,9821 1,8779 0,886 0,1403 2,0338 7,1857 0,6284 7,6795 2,0103 8,6478 3,8902 3,3715 3,2376 1,714

29.01.23 1,9821 1,8779 0,886 0,1403 2,0338 7,1857 0,6284 7,6795 2,0103 8,6478 3,8902 3,3715 3,2376 1,714

30.01.23 1,9821 1,8779 0,886 0,1403 2,0338 7,1857 0,6284 7,6795 2,0103 8,6478 3,8902 3,3715 3,2376 1,714

31.01.23 1,9832 1,8733 0,8793 0,1404 2,0322 7,1903 0,6288 7,6316 2,0140 8,6533 3,9118 3,3704 3,2405 1,7174
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.01.23 3,6770 1,5924 1,0730 7,7200 1,4099 6,8513 2,6420 0,2406 0,7352 0,5844 3,1552 1,5949 0,5119

02.01.23 3,6770 1,5924 1,0730 7,7200 1,4099 6,8513 2,6420 0,2406 0,7352 0,5844 3,1552 1,5949 0,5119

03.01.23 3,6770 1,5924 1,0730 7,7200 1,4099 6,8513 2,6420 0,2406 0,7352 0,5844 3,1552 1,5949 0,5119

04.01.23 3,7085 1,5935 1,0737 7,7251 1,4106 6,7849 2,6431 0,2405 0,7340 0,5849 3,1729 1,5819 0,5045

05.01.23 3,7643 1,5968 1,0760 7,7411 1,4130 6,8723 2,6486 0,2411 0,7336 0,5820 3,1795 1,6125 0,4960

06.01.23 3,7682 1,5961 1,0757 7,7389 1,4100 6,8729 2,6376 0,2405 0,7352 0,5823 3,1701 1,5943 0,4987

07.01.23 3,7619 1,5953 1,0751 7,7349 1,4080 6,8497 2,6363 0,2400 0,7366 0,5833 3,1685 1,5705 0,5058

08.01.23 3,7619 1,5953 1,0751 7,7349 1,4080 6,8497 2,6363 0,2400 0,7366 0,5833 3,1685 1,5705 0,5058

09.01.23 3,7619 1,5953 1,0751 7,7349 1,4080 6,8497 2,6363 0,2400 0,7366 0,5833 3,1685 1,5705 0,5058

10.01.23 3,8513 1,5906 1,0718 7,7114 1,4046 6,8359 2,6352 0,2389 0,7308 0,5831 3,1522 1,5824 0,5165

11.01.23 3,8801 1,5878 1,0699 7,6974 1,4048 6,8183 2,6336 0,2387 0,7314 0,5827 3,1465 1,5814 0,5124

12.01.23 3,9148 1,5834 1,0670 7,6763 1,4019 6,7995 2,6264 0,2381 0,7310 0,5813 3,1528 1,5812 0,5163

13.01.23 3,9517 1,5820 1,0658 7,6677 1,4009 6,7748 2,6193 0,2374 0,7286 0,5805 3,1340 1,5885 0,5196

14.01.23 3,9731 1,5792 1,0639 7,6540 1,4016 6,7564 2,6146 0,2371 0,7273 0,5794 3,1354 1,5905 0,5252

15.01.23 3,9731 1,5792 1,0639 7,6540 1,4016 6,7564 2,6146 0,2371 0,7273 0,5794 3,1354 1,5905 0,5252

16.01.23 3,9731 1,5792 1,0639 7,6540 1,4016 6,7564 2,6146 0,2371 0,7273 0,5794 3,1354 1,5905 0,5252

17.01.23 3,9079 1,5759 1,0618 7,6394 1,4032 6,7481 2,6038 0,2367 0,7275 0,577 3,1254 1,5642 0,524

18.01.23 3,8847 1,5752 1,0614 7,636 1,4052 6,749 2,6026 0,2363 0,7272 0,5756 3,128 1,5579 0,5187

19.01.23 3,878 1,5734 1,0601 7,6271 1,4061 6,754 2,607 0,2361 0,7247 0,5749 3,1174 1,573 0,523

20.01.23 3,878 1,5734 1,0601 7,6271 1,4061 6,754 2,607 0,2361 0,7247 0,5749 3,1174 1,573 0,523

21.01.23 3,8657 1,5675 1,0561 7,5983 1,4032 6,7199 2,5947 0,2355 0,7201 0,5747 3,0979 1,5399 0,5137

22.01.23 3,8657 1,5675 1,0561 7,5983 1,4032 6,7199 2,5947 0,2355 0,7201 0,5747 3,0979 1,5399 0,5137

23.01.23 3,8657 1,5675 1,0561 7,5983 1,4032 6,7199 2,5947 0,2355 0,7201 0,5747 3,0979 1,5399 0,5137

24.01.23 3,8554 1,5622 1,0525 7,5726 1,4008 6,7017 2,5859 0,2346 0,7176 0,5734 3,0948 1,5451 0,509

25.01.23 3,8463 1,5619 1,0523 7,5711 1,4022 6,6979 2,5835 0,2346 0,7175 0,574 3,0789 1,5324 0,51

26.01.23 3,8284 1,5614 1,052 7,5689 1,4054 6,7023 2,5846 0,2346 0,7177 0,574 3,0801 1,5387 0,5151

27.01.23 3,8205 1,5591 1,0504 7,5574 1,4073 6,6936 2,5788 0,2343 0,7167 0,5733 3,074 1,5495 0,521

28.01.23 3,8004 1,5556 1,0481 7,5409 1,4061 6,6814 2,5732 0,2334 0,7146 0,5733 3,0811 1,5357 0,5206

29.01.23 3,8004 1,5556 1,0481 7,5409 1,4061 6,6814 2,5732 0,2334 0,7146 0,5733 3,0811 1,5357 0,5206

30.01.23 3,8004 1,5556 1,0481 7,5409 1,4061 6,6814 2,5732 0,2334 0,7146 0,5733 3,0811 1,5357 0,5206

31.01.23 3,7888 1,5566 1,0488 7,5457 1,4082 6,6776 2,5716 0,2331 0,7153 0,5746 3,0748 1,5288 0,5169
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biznesSi dasaqmebuli profesionali buRalteri, rome-
lic pasuxismgebelia damqiravebeli organizaciis saer-

To daniSnulebis finansuri angariSgebis momzadebaze 
an damtkicebaze, darwmunebuli unda iyos, rom finansu-

ri angariSgeba wardgenilia finansuri angariSgebis ward-
genisTvis dadgenili saTanado safuZvlebis Sesabamisad.

profesionalma buRalterma ar unda dauSvas, rom inter-
esTa konfliqtma gamoiwvios misi profesiuli an saqmiani gad-
awyvetilebebis kompromentireba.
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