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rubrikas uZRveba
babi alaverdaSvili

bass 8 _ `saaRricxvo politika, cvlilebebi
saaRricxvo SefasebebSi da Secdomebi~
mokle mimoxilva da magaliTebi
moduli `finansuri angariSgeba~

saaRricxvo politika
bass 8-Si mocemuli ganmartebis mixedviT, saaRricxvo politika aris garkveuli
principebis, safuZvlebis, daSvebebis, wesebisa da praqtikuli meTodebis
erToblioba, romlebsac sawarmo iyenebs finansuri angariSgebis momzadebisa da
wardgenis dros.
sawarmo Tavis saaRricxvo politikas gansazRvravs finansuri angariSgebis
saerTaSoriso standartebisa da interpretaciebis Sesabamisad.
Tumca, bass 8-Si aRniSnulia, rom im SemTxvevaSi, Tu ar arsebobs standarti an
interpretacia, romelic specialurad mocemuli operaciis, sxva movlenis an
garemoebisaTvis gamoiyeneba, xelmZRvanelobam unda imsjelos, raTa SeimuSaos da
gamoiyenos iseTi saaRricxvo politika, romlis safuZvelzec iseTi informacia
miiReba, romelic:
a)

Seesabameba momxmareblebis ekonomikuri gadawyvetilebebis saWiroebas; da

b)

saimedoa im TvalsazrisiT, rom finansuri angariSgeba:
(i) samarTlianad asaxavs sawarmos finansur mdgomareobas, saqmianobis
Sedegebsa da fuladi saxsrebis moZraobas;
(ii) gamoxatavs operaciebis, sxva movlenebis an pirobebis ekonomikur Sinaarss
da ara formas;
(iii) neitraluria, e.i. Tavisufalia subieqturi damokidebulebisagan;
(iv) aris windaxeduli; da
(v) aris dasrulebuli yvela arsebiT aspeqtSi.

msjelobisas xelmZRvanelobam unda gamoiyenos Semdegi wyaroebi, bass 8-Si miTi
Tebuli TanamimdevrobiT:
•

standartebisa da interpretaciebis moTxovnebi da miTiTebebi, romlebic
dakavSirebulia msgavs da monaTesave sakiTxebTan;

•

finansuri angariSgebis konceptualur safuZvlebSi mocemuli aqtivebis,
valdebulebebis, Semosavlebisa da xarjebis ganmartebebi, maTi aRiarebis
kriteriumebi da Sefasebis koncefciebi; da

•

standartebis damdgeni sxva erovnuli organizaciebis oficialuri dokumen
tebi, romlebic iyeneben msgavs konceptualur bazas saaRricxvo standar
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tebis Seqmnisas (im pirobiT, Tu es midgoma ar ewinaaRmdegeba arsebul fass
standartebs, interpretaciebsa da finansuri angariSgebis konceptualur
safuZvlebs).

cvlilebebi saaRricxvo politikaSi
bass 8-is zogadi wesi isaa, rom, rogorc wesi, sawarmos mier SerCeuli (damt
kicebuli) saaRricxvo politika ar unda icvlebodes wlebis manZilze, raTa
uzrunvelyofil iqnes sxvadasxva wlis finansuri angariSgebebis Sesadarisoba.
saaRricxvo politikis Secvla nebadarTulia mxolod im SemTxvevaSi, Tu cvlileba:
a)

moiTxoveba standartiT an interpretaciiT; an

b)

uzrunvelyofs finansur angariSgebaSi ufro saimedo da Sesabamisi informaciis
wardgenas, sawarmos mier ganxorcielebuli operaciebis, sxva movlenebis an
pirobebis gavlenis Sesaxeb sawarmos finansur mdgomareobaze, misi saqmianobis
Sedegebsa Tu fulad nakadebze.

saaRricxvo politikis cvlilebas warmoadgens, magaliTad cvlileba:
•

aRiarebaSi, mag., axla xarji aRiardeba aqtivis nacvlad;

•

wardgenaSi, mag., axla cveTa aisaxeba realizebuli produqciis TviTRirebu
lebaSi da aRar aRiardeba administraciul xarjebSi;

•

Sefasebis safuZvlis, mag., aqtivebi aRar aRiardeba pirvandeli RirebulebiT,
aramed aRiardeba Canacvlebis RirebulebiT.

saaRricxvo midgoma
Tu fass standartis/interpretaciis Tavdapirveli gamoyenebisTvis dadgenili
ar aris gardamavali debulebebi, sawarmo standartis Tavdapirveli danergviT
gamowveul saaRricxvo politikis cvlilebas iyenebs retrospeqtulad (retros
peqtulad iyenebs aseve nebayoflobiT cvlilebasac), anu:
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a)

ise gadainagariSebs TiToeul wina periodSi wardgenil Tanxebs, TiTqos
yovelTvis axali (Secvlili) saaRricxvo politika gamoiyeneboda;

b)

gaakoreqtirebs warsulSi wardgenil periodTagan yvelaze adreuli periodis
sakuTari kapitalis Sesabamisi komponentis sawyis naSTs (anu im komponentis,
romelzec gavlenas axdens saaRricxvo politikis cvlileba);

g)

sakuTari kapitalis sawyisi naSTis koreqtirebis Tanxas asaxavs sakuTari
kapitalis cvlilebebis angariSgebaSi meore striqonSi `saaRricxvo politikis
Secvla~ saTauriT; da

d) ganmartebiT SeniSvnebSi aRwers saaRricxvo politikis cvlilebis arss
da warmoadgens koreqtirebis Tanxas mimdinare periodisa da TiToeuli
wardgenili wina periodis TiToeuli muxlisTvis, romelzec gavlenas axdens
cvlileba, SesaZleblobis farglebSi.
rodesac SeuZlebelia konkretuli wina period(eb)isTvis saaRricxvo politikis
cvlilebis retrospeqtulad gamoyeneba, anu SeuZlebelia konkretul periodze
misakuTvnebeli gavlenis an cvlilebis kumulaciuri Sedegis gansazRvra, sawarmom
axali saaRricxvo politika unda gamoiyenos yvela wardgenili periodidan
yvelaze adreuli periodidan moyolebuli, romlis mimarTac SesaZlebelia
retrospeqtuli gamoyeneba (da unda gaamJRavnos es faqti).

ganmartebiT SeniSvnebSi gasamJRavnebeli ZiriTadi informacia
a)

saaRricxvo politikis cvlilebis xasiaTis aRwera;

b)

cvlilebis mizezebis axsna;

g)

koreqtirebis Tanxa, mimdinare da TiToeuli wina wardgenili periodis
TiToeuli muxlis mixedviT, romelzec gavlenas axdens cvlileba;

d) SesaZleblobis farglebSi, koreqtirebis Tanxa wardgenil periodebamde
arsebuli periodebisaTvis.

1-li magaliTi
qvemoT CamoTvlilTagan, romel erT cvlilebas unda mieniWos klasifikacia
`saaRricxvo politikis cvlileba~ bass 8-Si _ `saaRricxvo politika, cvlilebebi
saaRricxvo SefasebebSi da Secdomebi~, mocemuli ganmartebis mixedviT?

a

mimdinare wels gaizarda saeWvo valebis anaricxi vadagadacilebuli
debitoruli davalianebis/moTxovnebis 6%-dan 8%-mde.

b

maragis Sefasebis saSualo Sewonili Rirebulebis meTodi Seicvala fifo
meTodiT.

g

ZiriTad saSualebebze cveTis daricxvisTvis gamoyenebuli Semcirebadi
naSTis meTodi Seicvala wrfivi meTodiT.

d

Seicvala saxarato dazgebis sasargeblo ekonomikuri momsaxurebis vada
6 wlidan 8 wliT.

amoxsna:
swori pasuxia `b~.
bass 8-is _ `saaRricxvo politika, cvlilebebi saaRricxvo SefasebebSi da
Secdomebi~ _ Tanaxmad, maragis Sefasebis meTodis Secvla unda klasificirdebodes,
rogorc saaRricxvo politikis Secvla. saeWvo valebis anaricxis Secvla,
sasargeblo ekonomikuri momsaxurebis vadisa da cveTis daricxvis meTodebis
Secvla saaRricxvo Sefasebebis cvlilebebia.

me-2 magaliTi
qvemoT aRwerilidan, romel or situaciaSi SeuZlia sawarmos saaRricxvo politikis
Secvla:

a

Tu axali saaRricxvo politikis gamoyenebiT sawarmo ufro xelsayrel
Sedegebs miiRebs.

b

Tu axali saaRricxvo politikis gamoyeneba gamoiwvevs movlenebisa da
sameurneo operaciebis ufro saimedo da Sesabamis wardgenas.

g

Tu saaRricxvo politikis Secvla romelime fass-iT moiTxoveba.

d

Tu sawarmos miaCnia, rom axali saaRricxvo politikis gamoyenebisas ufro
gauadvildeba finansuri angariSgebis momzadeba.
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amoxsna:
swori pasuxebia `b~ da `g~.
saaRricxvo politika, pirvel rigSi, SeiZleba Seicvalos im SemTxvevaSi, Tu es
moiTxoveba romelime fass-iT (savaldebulo cvlileba). Tu amgvari moTxovna ar
arsebobs, sawarmos TviTon nebayoflobiT SeuZlia gadawyvitos Tavisi saaRRicxvo
politikis Secvla, Tu darwmunebulia, rom axali saaRricxvo politikis gamoyeneba
gamoiwvevs sawarmos movlenebisa da sameurneo operaciebis ufro saimedo da
Sesabamis wardgenas.
sawarmo ver Secvlis Tavis saaRricxvo politikas mxolod imitom, rom mas
gauadavildes finansuri angariSgebis momzadeba, an scados da ufro xelsayrelad
warmoaCinos sawarmos saqmianobis Sedegebi.

me-3 magaliTi
qvemoT CamoTvlilTagan, romeli ori garemoeba aris aRwerili bass 8-Si _ `saaRricxvo politika, cvlilebebi saaRricxvo SefasebebSi da Secdomebi~ _ rogorc
saaRricxvo politikis Secvlis misaRebi mizezi?

a

aqcionerebisTvis, rac SeiZleba saukeTeso Sedegebis Cveneba.

b

Tu Secvlis Sedegad momxmareblebisTvis miiReba ufro saimedo da Sesabamisi
informacia.

g

Tu qveyanaSi Seicvala sagadasaxado kanoni.

d

Tu cvlileba moiTxoveba romelime fass-iT.

amoxsna:
swori pasuxebia `b~ da `d~
saaRricxvo politikis Secvla nebadarTulia mxolod im SemTxvevaSi, Tu Secvlis
Sedegad momxmareblebisTvis miiReba ufro saimedo da Sesabamisi informacia an
amis gakeTeba moiTxoveba axali fass-iT.

saaRricxvo Sefasebebis Secvla
bass 8-Si saaRricxvo Sefasebis cvlileba ganmartebuli Semdegnairad:
saaRricxvo Sefasebis cvlileba aris aqtivis an valdebulebis sabalanso Rirebu
lebis Sesworeba/koreqtireba, an aqtivis perioduli gamoyenebis Tanxa, romelic
gamomdinareobs misi mimdinare statusidan, an aqtivebsa da valdebulebebTan
dakavSirebuli momavali ekonomikuri sargeblis an valdebulebis Sefasebidan.
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saaRricxvo Sefaseba aris meTodi, romelic sawarmos SerCeuli da damtkicebuli
aqvs finansur angariSgebaSi asasaxi Tanxebis miaxloebiTi mniSvnelobebis/Sefa
sebuli sidideebis dasadgenad.
finansuri angariSgebis bevri cifri saWiroebs miaxloebiT gansazRvras, garkveul
Sefasebas:
•

gansjas da gadawyvetilebis miRebas, Sefasebis gansazRvris momentisTvis
arsebuli uaxlesi informaciis safuZvelze;

•

mogvianebiT, Semdgom periodebSi SesaZloa aucilebeli gaxdes Sefasebebis
gadaxedva da Secvla axali informaciis, ufro meti gamocdilebis an Semdgomi
movlenebis safuZvelze.

maSasadame, saaRricxvo Sefasebebis cvlilebebi, romlebic gamowveulia axali
informaciiT an axali movlenebiT, ar warmoadgens Secdomebis gasworebas.
magaliTad, Semdegi saaRricxvo Sefasebebi SeiZleba Seicvalos:
•

saeWvo valebis anaricxebi;

•

finansuri aqtivebisa da valdebulebebis realuri Rirebuleba;

•

cveTadi aqtivebis sasargeblo momsaxurebis vada an SesaZlo ekonomikuri
sargeblis miRebis sqema/modeli;

•

sagarantio valdebulebebi;

•

grZelvadiani aqtivebis cveTis daricxvis meTodi;

•

daZvelebuli maragi.

saaRricxvo Sefasebis cvlileba aisaxeba perspeqtiulad, anu mimdinare periodSi
(da momaval periodebSic, Tu cvlileba gavlenas axdens rogorc mimdinare, ise
momdevno periodebze).
bass 8-is principebis Tanaxmad, rodesac Znelia saaRricxvo politikasa da
saaRricxvo SefasebaSi momxdari cvlilebis erTmaneTisagan gamijvna/garCeva,
aseTi cvlileba ganixileba, rogorc saaRricxvo Sefasebis cvlileba.
sawarmom ganmartebiT SeniSvnebSi unda asaxos saaRricxvo SefasebaSi momxdari
iseTi cvlilebis Sinaarsi da moculoba, romelic arsebiT gavlenas axdens
mimdinare periodze an/da mosalodnelia, rom moaxdens momaval periodebze. Tu
SeuZlebelia momaval periodebze am cvlilebis gavlenis gansazRvra, ganmartebiT
SeniSvnebSi ar xdeba aseTi cvlilebis Sesaxeb informaciis gamJRavneba.

me-4 magaliTi
ZiriTadi saSualeba, romlis TviTRirebulebaa $24,000, unda Camoiweros 8 wlis
manZilze. mis Camosawerad SesaZlebelia sxvadasxva meTodis gamoyeneba: wrfivi
meTodi, Semcirebadi naSTis meTodi, cifrTa jamis meTodi da sxv.
zemoaRniSnulidan, romeli informacia/mosazrebaa dakavSirebuli saaRricxvo
politikasTan da romeli saaRricxvo Sefasebis cvlilebasTan?

amoxsna:
cveTis meTodis SerCeva Sefasebis meTodis SerCevaa (da, cxadia, dakavSirebulia
saaRricxvo Sefasebis cvlilebasTan), xolo grZelvadiani aqtivis TviTRirebulebis
Camoweris politika misi sasargeblo momsaxurebis vadis ganmavlobaSi aris
saaRricxvo politika.
amgvarad, Sefasebis meTodebis meSveobiT xdeba saaRricxvo politikis SefasebiTi
aspeqtebis realizeba.
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me-5 magaliTi
qvemoT CamoTvlilTagan, romelia saaRricxvo politikis cvlilebis magaliTi
bass 8-is _ `saaRricxvo politika, cvlilebebi saaRricxvo SefasebebSi da
Secdomebi~ _ mixedviT?

a

Seicvala cveTis xarjis wardgenis wesi: adre sawarmo asaxavda administraciul
xarjebSi, axla asaxavs komerciul danaxarjebSi.

b

mimdinare wels grZelvadian aqtivebs cveTa daaricxesYSemcirebadi naSTis
meTodiT, xolo winaT gamoiyeneboda wrfivi meTodi.

g

maragis Rirebuleba Seamcires TviTRirebulebidan neto sarealizacio
Rirebulebamde, saangariSgebo periodis Semdgomi makoreqtirebeli movlenis
gaTvaliswinebiT.

amoxsna:
swori pasuxia `a~.
`b~ (anu cveTis daricxvis meTodi) saaRricxvo Sefasebaa, xolo `g~ niSnavs
imave politikis gamoyenebas, rac winaT gamoiyeneboda, magram ubralod cifria
koreqtirebuli.

me-6 magaliTi
saaRricxvo politika Tu saaRricxvo Sefasebebi?
qvemoT CamoTvlilTagan, romelia saaRricxvo politikis cvlileba da romeli
Sefasebis meTodis?

a

sawarmo winaT cveTasa asaxavda realizebuli produqciis TviTRirebulebaSi,
xolo axla am zednadeb xarjebs asaxavs administraciul xarjebSi.

b

sawarmo adre maragebs afasebda fifo meTodiT, xolo axla ganzraxuli aqvs
saSualo Sewonili Rirebulebis meTodis gamoyeneba.

g

sawarmo winaT avtomanqanebs cveTas aricxavda wrfivi meTodiT, xolo axla
ganzraxuli aqvs Semcirebadi naSTis meTodis gamoyeneba.

amoxsna:
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TiToeul elementTan (mosazrebasTan) dakavSirebiT, Tqven Tavs dausviT kiTxva,
igulisxmeba Tu ara Secvla:
• aRiarebis;
• wardgenis; an
• Sefasebis safuZvlis.
iq, sadac pasuxi iqneba `diax~, es iqneba saaRricxvo politikis cvlileba.

a

es aris wardgenis Secvla da, maSasadame, iqneba saaRricxvo politikis
cvlileba.

b

es aris Sefasebis safuZvlis Secvla da, maSasadame, iqneba saaRricxvo
politikis cvlileba.

g

es aris mxolod Sefasebis meTodis Secvla.

me-7 magaliTi
qvemoT CamoTvlilTagan, romelia saaRricxvo politikis cvlilebis magaliTi da
romeli saaRricxvo Sefasebis cvlilebis?

a

mogebisa da zaralis angariSgebaSi sakomisio Semosavlis klasificireba sxva
saoperacio Semosavlis saxiT, romelsac adre miniWebuli hqonda amonagebis
kategoria.

b

aramaterialuri aqtivis darCenili sasargeblo momsaxurebis vadis gadaxedva
da Sesworeba.

amoxsna:

a
b

es cvlileba aris saaRricxvo politikis cvlileba bass 8-is mixedviT.
es aris saaRricxvo Sefasebis cvlileba.

wina periodis Secdomebi
bass 8-Si mocemuli ganmartebis Tanaxmad, wina periodis Secdomebi aris sawarmos
finansur angariSgebaSi daSvebuli uzustoba an elementebis gamotoveba, romelic
warmoqmnilia erTi an ramdenime periodis win imis gamo, rom ver iqna an arasworad
iqna gamoyenebuli saimedo informacia, romelic:
a)

xelmisawvdomi iyo, rodesac Sesabamisi periodis finansuri angariSgeba
nebadarTuli iyo sajaro gamoqveynebisaTvis; da

b)

marTlzomierad mosalodneli iyo, rom moZiebuli da gaTvaliswinebuli
iqneboda finansuri angariSgebis momzadebisa da wardgenis dros.

amgvari Secdomebi SesaZloa gamowveuli iyos:
a)

maTematikuri SecdomebiT;

b)

saaRricxvo politikis gamoyenebaSi daSvebuli SecdomebiT;

g)

faqtebis uyuradRebod datovebiT;

d)

faqtebis araswori interpretaciiT;

e)

TaRliTobiT.

wina periodebis Secdomebis saaRricxvo midgoma
sawarmom retrospeqtulad unda Seasworos wina periodis arsebiTi Secdomebi
gamosacemad nebadarTul pirvelive finansur angariSgebaSi mas Semdeg, rac
Secdoma gamovlinda da es unda gakeTdes Semdegi gziT:
a)

gadaangariSdeba TiToeuli im wina wardgenili periodis Sesadarisi informacia,
romelSic daSvebul iqna Secdoma;

b)

gadaangariSdeba yvelaze adreuli wardgenili periodis aqtivebis, valdebu
lebebisa da sakuTari kapitalis sawyisi naSTebi, Tu Secdoma daSvebul iqna
wardgenil periodTagan yvelaze wina periodamde;
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g)

sakuTari kapitalis sawyisi naSTis koreqtirebis Tanxa aisaxeba sakuTari ka
pitalis cvlilebebis angariSgebaSi meore striqonze; da

d) ganmartebiT SeniSvnebSi gamJRavndeba informacia Secdomis xasiaTis Sesaxeb da
Sesworebis Tanxa TiToeuli wardgenili wina periodis TiToeuli muxlisTvis,
romelzec gavlenas axdens Secdoma.
Tu SeuZlebelia konkretul periodze misakuTvnebeli, Secdomis gavlenis an
kumulaciuri Sedegis gansazRvra, sawarmom Secdoma unda Seasworos yvela
wardgenili periodidan, yvelaze adreuli periodidan/TariRidan moyolebuli,
rodesac SesaZlebelia amis gakeTeba (da unda gaamJRavnos es faqti).
ganmartebiT SeniSvnebSi gasamJRavnebeli ZiriTadi informacia
a)

wina periodis Secdomis xasiaTi.

b)

Sesworebis Tanxa TiToeuli wardgenili wina periodisaTvis, finansuri
angariSgebis TiToeuli muxlisTvis, romelzec gavlenas axdens Secdoma.

g)

Sesworebis Tanxa wardgenil wina periodTagan yvelaze adreulis dasawyisi
saTvis.

me-8 magaliTi
wina periodis Secdomebi
2019 wlis 31 dekembers dasrulebuli saangariSgebo periodis ganmavlobaSi
kompaniam aRmoaCina, rom 2018 wlis 31 dekembris mdgomareobiT maragebis
SemadgenlobaSi CarTulia garkveuli elementebi/muxlebi, romelTa Rirebuleba
Seadgens $1mln-s, magram, faqtobrivad, es maragi gaiyida saangariSgebo Ta
riRamde.
Semdeg cxrilSi mocemulia 2018 wlis 31 dekembers dasrulebuli wlis finansur angariSgebaSi asaxuli Tavdapirveli cifrebi da mimdinare 2019 wlis
cifrebi.
2019
$’000

2018
$’000

realizacia

50,000

47,000

realizebuli produqciis TviTRirebuleba

32,000

31,000

saerTo mgeba

18,000

16,000

3,000

2,000

15,000

14,000

gadasaxadi
wminda mogeba
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2019 wlis realizebuli produqciis TviTRirebuleba moicavs $1mln-is odenobis
Secdomas maragis sawyis naSTSi.
mogeTxovebaT:
warmoadginoT 2019 wlis 31 dekembers dasrulebuli wlis mogebisa da zaralis
angariSgeba Sesadarisi cifrebiT.

amoxsna:
2019 wlis 31 dekembers dasrulebuli wlis mogebisa da zaralis angariSgeba

realizacia

2019
$’000

2018
$’000

50,000

47,000

realizebuli produqciis TviTRirebuleba
2019 (32,000 – 1,000)

31,000

2018 (31,000 + 1,000)
saerTo mgeba
gadasaxadi
wminda mogeba

32,000
19,000

15,000

3,000

2,000

16,000

13,000

me-9 magaliTi
rogor unda aisaxos mimdinare saangariSgebo periodSi wina saangariSgebo periodis
arsebiTi Secdoma bass 8-is Sesabamisad?

a

sawarmom mimdinare periodis finansuri angariSgeba unda gaakoreqtiros
cvlilebis asaxviT rezervebSi da ganmartebiT SeniSvnebSi gaamJRavnos
informacia, Secdomis xasiaTis/bunebis Sesaxeb.

b

sawarmom mimdinare periodis finansur angariSgebaSi konkretulad unda
gaakoreqtiros mogebisa da zaralis angariSgeba (cvlilebis asasaxad) da
ganmartebiT SeniSvnebSi gaamJRavnos informacia, Secdomis xasiaTis/bunebis
Sesaxeb.

g

sawarmom unda gadaiangariSos wina periodis Sesadarisi Tanxebi _ gansazRvros
maTi swori Rirebulebebi, TiTqos Secdoma arasdros yofila daSvebuli da
ganmartebiT SeniSvnebSi gaamJRavnos informacia, Secdomis xasiaTis/bunebis
Sesaxeb.

d

sawarmom unda gadaiangariSos wina periodis Sesadarisi Tanxebi _ gansazRvros
maTi swori Rirebulebebi, TiTqos Secdoma arasdros yofila daSvebuli,
xolo ganmartebiT SeniSvnebSi informaciis gamJRavneba Secdomis xasiaTis/
bunebis Sesaxeb ar moiTxoveba.

amoxsna:
swori pasuxia `g~.
wina periodis Secdoma unda gaswordes wina periodis Sesadarisi Tanxebis
gadaangariSebiT/gasworebiT, TiTqos Secdoma arasdros yofila daSvebuli, xolo
ganmartebiT SeniSvnebSi unda gamJRavndes informacia, Secdomis xasiaTis/bunebis
Sesaxeb sxva detalebTan erTad.
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daskvnis saxiT
vfiqrobT, magaliTebis meSveobiT bass 8-is ZiriTadi principebis ganxilva
da saxelmZRvaneloSi mocemuli masalis gaxseneba dagexmarebaT finansuri
angariSgebis gamocdisTvis momzadebaSi. bunebrivia, aq iseTi magaliTebic
SegxvdaT, romelTa analogebic saxelmZRvaneloSi an savarjiSoebis krebulSia
Setanili, zogierTi testi tipuri oTxvariantiani testia, zogierTi or an
samvariantiani, magram SesarCevi pasuxebis variantebis raodenoba, cxadia, xels
ar SegiSliT bass 8-is principebTan dakavSirebul savaraudo testebze pasuxebis
gacemis teqnikis gavarjiSebaSi. piriqiT, nebismieri modulis gamocdisTvis
mzadebisas yovelTvis gaxsovdeT, rac ufro bevrs ivarjiSebT praqtikuli
magaliTebis/testebis amoxsnaSi, miT ufro gaizrdeba gamocdaze Tqveni war
matebis miRwevis albaToba.
statia moamzades irlandiis ACCA-is
saerTaSoriso programis finansuri angariSgebis
modulis gamomcdelebma
konor folim da b. komma
2020 wlis ianvari
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integrirebuli angariSis CarCo
moduli `strategiuli bizneslideri~
2013 wels saerTaSoriso integrirebuli angariSgebis sabWom (IIRC) gamosca
CarCo dokumenti integrirebuli angariSgebis mosamzadeblad. integrirebuli
angariSgebis CarCo dokumenti adgens integrirebuli angariSis SinaarsisTvis
saxelmZRvanelo principebsa da koncefciebs.
Cveni statia dayofilia Semdeg nawilebad:
•

Sesavali;

•

principebze dafuZnebuli CarCo;

•

urTierTkavSiri dainteresebul mxareebTan.

Sesavali
zemoaRniSnuli CarCo dokumenti momzadda samTviani saerTaSoriso masStabis
konsultaciebisa da 25 qveyanaSi Catarebuli eqsperimentebis Sedegad.
rogorc dasawyisSi aRvniSneT, es CarCo dokumenti adgens principebsa da koncef
ciebs, romliTac unda ixelmZRvanelon organizaciebma integrirebul angariSis
momzadebisas. integrirebuli angariSSi aRwerilia, rogor iqmneba organizaciis
Rirebuleba, organizaciis strategiis, marTvis meqanizmebis, misi saqmianobis
Sedegebisa da perspeqtivis meSveobiT. angariSSi mocemuli ar aris am sakiTxebis
SedarebiTi analizi da igi, pirvel rigSi, gankuTvnilia kerZo seqtorisTvis,
Tumca SesaZlebelia misi adaptireba da saxelmwifo seqtorsa da arakomerciul
organizaciebSi adaptirebuli saxiT gamoyeneba.
integrirebuli angariSis ZiriTadi mizania, finansuri kapitalis provaiderebs
auxsnas, rogor qmnis organizacia Rirebulebas wlebis manZilze. integrirebul
angariSs sargebeli moaqvs yvela dainteresebuli mxarisTvis, romelsac ainte
resebs, rogori unari gaaCnia konkretul kompanias, Rirebulebis Seqmnis Tval
sazrisiT, maT Soris TanamSromlebs, kompaniis momxmareblebs, momwodeblebs,
saqmian partniorebs, adgilobriv sazogadoebas, kanonmdeblebs, maregulirebel
organoebsa da politikosebs, Tumca es angariSi yvela dainteresebul mxareze
ar aris pirdapir orientirebuli. finansuri kapitalis momwodeblebs arsebiTi
gavlenis moxdena SeuZliaT kapitalis ganawilebaze da imis mcdeloba, rom in
tegrirebuli angariSi gamiznuli yofiliyo yvela dainteresebuli mxarisTvis,
ararealuri, ganuxorcielebeli amocana iqneboda _ amiT Secirdeboda/Seviw
rovdeboda angariSis fokusi da gaizrdeboda misi moculoba. amgvari midgoma
winaaRmdegobaSi movidoda angariSis miznebTan, rac, rogorc ukve aRvniSneT,
aris Rirebulebis Seqmna.
gasuli periodebis finansur angariSgebas arsebiTi mniSvneloba aqvs korporaci
uli angariSgebisTvis, gansakuTrebiT Sesabamisobis miznebisTvis, magram finan
suri angariSgeba ar Seicavs iseT mniSvnelovan informacias, romelic kompaniis
Rirebulebas exeba. momxmareblebs esaWiroebaT ufro SorsmWvreteli saimedo
midgoma/xedva, romelic ar eyrdnoba TviTon kompaniis mier gamoTvlil mok
levadian Tu grZelvadian prognozebs. kompaniebma ukve gaicnobieres, ramdenad
mniSvnelovani da sasargebloa kompaniis Rirebulebis sruli suraTisa da kompa
niis erTiani xedvis warmoCena.
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saerTaSoriso integrirebuli angariSgebis CarCo dokumenti xels Seuwyobs ise
Ti angariSis momzadebas, romelic gviCvenebs kompaniis saqmianobis Sedegebs/
efeqtianobas mis strategiasTan SedarebiT, agvixsnis, ra tipis kapitals iyenebs
kompania da warmoaCens kompaniis grZelvadian suraTs. integrirebuli angariSi
qmnis axali Taobis wliur angariSs, radgan igi dainteresebul mxareebs saSua
lebas aZlevs, ufro gaTviTcnobierebulad da kompetenturad Seafason kompania,
misi saqmianoba/Rirebuleba da perspeqtiva.

principebze dafuZnebuli CarCo
saerTaSoriso integrirebuli angariSgebis sabWom SeimuSava principebze dafuZ
nebuli CarCo da ar gansazRvra angariSSi gasamJRavnebeli detaluri informaciisa
da Sefasebis standarti. amgvari midgoma TiToeul kompanias realurad sakuTari
angariSis momzadebis saSualebas aZlevs, nacvlad imisa, rom gamoeyenebina `sa
kontrolo kiTxvaris~ midgoma. korporaciuli kulturis cvlilebam kompaniebs
saSualeba unda misces, imaze ukeT warmoadginon informacia, maT mier Seqmnili
Rirebulebis Sesaxeb, vidre es SesaZlebelia finansuri angariSgebis saerTa
Soriso standartebis Sesabamisad gamJRvanebuli finansuri informaciiT, rac
xSirad Sablonuri xasiaTisaa. integrirebuli angariSi TamaSobs platformis
rols, romelic gvixsnis, ra qmnis ZiriTad Rirebulebas konkretul kompaniaSi
da rogor icavs mas kompaniis xelmZRvaneloba. amgvari midgomiT momzadebuli
angariSi gacilebiT ufro aqtualuria biznesisTvis, vidre amJamad gamoyenebuli
midgoma, romelic eyrdnoba moTxovnebis dacvas.
integrirebuli angariSi ver Secvlis sxva formis angariSgebebs, magram misi mom
zadebisa da gamoqveynebis idea is aris, rom is, vinc am angariSebs amzadebs, erTad
mouyrian Tavs yvelanair Sesaferis informacias, romelic ukve Seqmnili/miRebuli
aqvT, raTa dainteresebul mxareebs auxsnan, ra ZiriTadi faqtorebi qmnis maT
Rirebulebas. angariSSi mxolod iseTi informacia aisaxeba, romelic arsebiTia
dainteresebuli mxareebisTvis im TvalsazrisiT, rom SeZlon kompaniis/biznesis
Sefaseba. garkveuli mxareebi SeSfoTebas gamoxatavdnen, radgan miaCndaT, rom
termins `arsebiTi~ garkveuli samarTlebrivi qveteqsti/datvirTva hqonda, ris
gamoc zogierT kompanias SeiZleba efiqra, rom integrirebul angariSSi norma
tiuli/samarTlebrivi informacia unda CaerTo. Tumca, saerTaSoriso integri
rebuli angariSgebis sabWo mivida im daskvnamde, rom am konteqstSi isev unda
gamoeyenebinaT termini `arsebiTi~, radgan kargad cnobili da gasagebia.
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integrirebuli angariSis mizania, dainteresebul mxareebs warmodgena Seuqmnas,
kompaniis resursebisa da urTierTkavSirebis anu kompaniis kapitalis Sesaxeb da
aseve imis Taobaze, rogor urTierTqmedebs kompania Rirebulebis Sesaqmnelad
gare garemosTan da sxvadasxva tipis Tavis kapitalTan. kapitali SeiZleba iyos
finansuri, sawarmoo, inteleqtualuri, adamianuri, socialuri da bunebrivi,
Tumca, aucilebeli araa, rom kompaniebmac amgvari klasifikacia gamoiyenon. in
tegrirebuli angariSgebis CarCo dokumentis mizania, daadginos am angariSis ma
regulirebeli principebi da Sinaarsi da axsnas is ZiriTadi koncefciebi/cnebebi,
romlebic safuZvlad udevs am principebs. angariSi unda iyos mokle, saimedo da
sruli, dabalansebulad unda moicavdes yvela arsebiT sakiTxs, rogorc pozi
tiurs, ise negatiurs da ar unda Seicavdes arsebiT Secdomas.

integrirebuli angariSi momzadebuli unda iyos Semdegi ZiriTadi komponentebis
gaTvaliswinebiT:
1. organizaciisa da im garemos mokle mimoxilva, romelSic is saqmianobs;
2. organizaciis marTvis struqtura da imis axsna, xels rogor uwyobs arsebuli
struqtura Rirebulebis Seqmnas;
3. biznesmodelis aRwera;
4. riskebi da SesaZleblobebi, rogor xdeba maTi marTva da ra gavlenas axdens
isini kompaniis unarze, Seqmnas Rirebuleba;
5. strategia da resursebis ganawileba;
6. strategiuli miznebis realizeba da miRwevebi periodis manZilze da Sedegebi;
7. kompaniis perspeqtivebi da problemebi da maTi gavlena/Sedegebi;
8. aucilebelia ganisazRvros integrirebuli angariSgebis wardgenis saWiroebebi,
maT Soris, ra sakiTxebi unda CairTos angariSSi da rogor unda moxdes
angariSis elementebis raodenobriv maCveneblebSi gamoxatva an Sefaseba.
integrirebuli angariSgebis CarCo ar moiTxovs angariSSi cal-calke ganyofi
lebebis gamoyofas, magram moiTxovs, rom mimoxilva iyos umaRlesi donis, raTa
angariSSi gaTvaliswinebuli iyos yvela Sesaferisi aspeqti. CarCo dokumentSi
gansazRvruli Sinaarsis (ix. zemoT) elementebis erTmaneTTan dakavSirebiT Se
iZleba Seiqmnas ZiriTadi siuJeturi xazi, TiToeul kompanias SeuZlia TviTon
gansazRvros Tavisi angariSis ZiriTadi elementebi imgvarad, rom TiToeuli
kompaniis angariSSi warmodgenili informacia gansxvavebuli iyos.

urTierTkavSiri dainteresebul mxareebTan
integrirebulma angariSma warmodgena unda Segviqmnas, ZiriTad dainteresebul
mxareebTan organizaciis urTierTkavSiris xasiaTis xarisxis Sesaxeb, maT Soris,
imis Taobaze, ramdenad aqvs gacnobierebuli organizacias maTi saWiroebebi da
interesebi da rogor da ramdenad iTvaliswinebs amas Tavis saqmianobaSi. garda
amisa, kompaniis mier wlebis manZilze momzadebuli angariSebi erTmaneTTan Tav
sebadi unda iyos, raTa SesaZlebeli iyos maTi Sedareba sxva kompaniebTan.
samxreT afrikis organizaciebi korporaciuli angariSgebis momzadebis sakiTxSi
erT-erT liderebad arian aRiarebuli da safondo birJaze kotirebuli bevri
kompania da saxelmwifos sakuTrebaSi myofi msxvili kompaniebi ukve aqveyneben
integrirebul angariSebs. integrirebuli angariSi SeiZleba momzaddes qveyana
Si arsebuli Sesabamisobis moTxovnebis, magaliTad mmarTvelobis angariSgebis
Sesabamisad. Tu amgvari angariSi imavdroulad momzadebulia integrirebuli an
gariSis CarCo dokumentis Sesabamisad, an Tundac ar iyos momzadebuli am CarCo
dokumentis safuZvelze, es angariSi mainc SeiZleba miCneuli iyos integrirebul
angariSad. integrirebuli angariSi SeiZleba iyos damoukidebeli, gancalkevebuli
angariSi, an CarTuli iyos romelime sxva angariSSi, an rame tipis sainformacio
dokumentSi, magram ise, rom SesaZlebeli iyos misi naTlad gamijvna/gamorCeva
am angariSis Semadgeneli sxva nawilebisgan. magaliTad, integrirebuli angariSi
SeiZleba gaerTianebuli iyos kompaniis finansur angariSgebasTan.
saerTaSoriso integrirebuli angariSgebis sabWom ganixila kompaniebis mier
Seqmnili Rirebulebisa da misi Seqmnis procesis buneba. es terminebi SeiZleba
moicavdes mTlianad yvela tipis kapitals, kompaniis mier miRebul sargebels,
sabazro Rirebulebas an kompaniis fulad nakadebsa da kompaniis warmatebas dasa
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xuli miznebis miRwevaSi. Tumca, sabWo mivida im daskvnamde, rom CarCo dokumen
tSi Rirebuleba ar unda iyos ganmartebuli romelime konkretuli poziciidan/
TvalTaxedvidan, radgan Rirebuleba damokidebulia TiToeuli kompaniis sakuTar
mosazrebaze/xedvaze. am Rirebulebis Cveneba/warmoCena SesaZlebelia kapitalis
moZraobis meSveobiT da SeiZleba ganmartos, rogorc Rirebuleba, romelic Seqmni
lia TviTon kompaniisTvis an sxvebisTvis. saWiro ar aris, integrirebul angariSSi
es Rirebuleba raodenobrivad iyos gansazRvruli, radgan Rirebulebis Sefaseba
TviTon maT unda ganaxorcielon, vinc integrirebul angariSs gamoiyenebs.
bevri respondentis azriT, unda arsebuliyo moTxovna imis Taobaze, rom orga
nizaciis `meTvalyureobaze pasuxismgebel pirebs~ eRiarebinaT TavianTi pasuxis
mgebloba integrirebul angariSze, raTa garantirebuli yofiliyo integrire
buli angariSis saimedooba da sandooba. garda amisa, maT miaCndaT, rom amgvari
midgomiT amaRldeboda pasuxismgebloba/angariSvaldebuleba integrirebuli
angariSis Sinaarsze.
saerTaSoriso integrirebuli angariSgebis sabWos miaCnia, rom CarCo dokumentSi
amgvari moTxovnis gaTvaliswinebam SesaZloa damatebiTi saSiSroeba gamoiwvios
pasuxismgeblobasTan dakavSirebiT, romelic exeba, magaliTad garkveul iuris
diqciebSi maregulirebeli moTxovnebis dacvas da aseve SeiZleba warmoiSvas
maRali donis samarTlebrivi pasuxismgebloba. garda amisa, saerTaSoriso integ
rirebuli angariSgebis sabWom miiCnia, rom zemoxsnebulma problemebma SesaZloa
Seanelos integrirebuli angariSis ganxilvis procesi da gadawyvita, rom droTa
ganmavlobaSi `meTvalyureobaze pasuxismgebel pirebs~ mainc unda moeTxovoT
integrirebul angariSze pasuxismgeblobis sakuTar Tavze aReba, TumcaRa, meore
mxriv, iseTi angariSebis aRiareba, romlis SeqmnaSic maT monawileoba ar miuRiaT,
ndobas ar daimsaxurebs.
konsultaciebis dros ganixileboda sakiTxi imis Taobaze, CarCo dokumenti Se
icavs Tu ara Sesaferis kriteriumebs angariSis mosamzadeblad da mis Sesaxeb
rwmunebis misaRebad (auditis Sedegad). dasmuli kiTxvebi konkretulad exeboda
Sefasebis standartebs, romlebic unda gamoeyenebinaT angariSSi informaciis
warsadgenad da aseve imas, angariSis Semdgenlebi rogor unda darwmunebuliyvnen
angariSis sisruleSi.
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zogierTi respondenti SeSfoTebas gamoxatavda imasTan dakavSirebiT, rogor mox
deboda momavlis Sesaxeb informaciis Sefaseba da sabWos SesTavazes, rom garkve
uli kriteriumebi ganesazRvra, romlebsac gamoiyenebdnen SefasebaSi da Sedegebis
diapazonis dasadgenad da rom aucilebeli unda yofiliyo angariSSi sandoobis
intervalebis gamJRavneba. integrirebuli angariSis momzadeba saWiroebs gansjas
da amis safuZvelze garkveuli daskvnebis gamotanas/gadawyvetilebebis miRebas,
magram CarCo dokumenti Seicavs miTxovnas imis Taobaze, rom angariSSi aRwerili
unda iyos misi momzadebisa da wardgenis safuZveli, maT Soris mniSvnelovani
safuZvlebi da meTodebi, romlebic gamoyenebuli iyo angariSSi warmodgenili
sakiTxebis raodenobrivi SefasebisTvis, an SefasebisTvis. garda amisa, angariSSi
reziumes saxiT mokled unda iyos aRwerili angariSgebis sazRvrebi da rogor
gansazRvra kompaniam arsebiTobis zRvrebi.
saerTaSoriso integrirebuli angariSgebis sabWom ganacxada, rom CarCo dokumen
tSi efeqtianobis raime maCveneblebisa da Sefasebis meTodebis zustad gansazR
vra winaaRmdegobaSi modis principebze dafuZnebuli CarCo dokumentis arsTan
da mizanTan. integrirebuli angariSis CarCo dokumenti Seicavs informacias,
principebze dafuZnebuli midgomis Sesaxeb da miTiTebulia, rom angariSSi rao
denobrivi maCveneblebis moyvana aucilebelia yovelTvis, rodesac praqtikulad
amis gakeTeba SesaZlebelia. garda amisa, xazgasmulia, rom pirvelxarisxovani

mniSvneloba eniWeba imas, rom urTierTTavsebadi iyos sxvadasxva angariSSi ga
moyenebuli Sefasebis meTodebi da mocemulia mokle miTiTebebi imis Taobaze,
rogor unda moxdes Sesaferisi raodenobrivi maCveneblebis SerCeva.
kompaniam unda imsjelos da TviTon gadawyvitos, ra saxiT aRwers angariSSi
warmodgenil informacias da gaiTvaliswinos is faqti, rom mniSvnelovani
ziani ar miadges kompaniis konkurenciul upiratesobas. kompaniam kargad unda
gaaanalizos, ra upiratesobis miReba SeuZlia, faqtobrivad, konkurent kompanias,
rodesac gaecnoba integrirebul angariSSi mocemul informacias da amitom
konkurentunarianobis usafrTxoeba unda daabalansos informaciis gamJRavnebis
aucileblobasTan.
kompaniebi yvelanairad cdiloben, rom TavianTi Rirebulebis Sesaxeb informacia
dainteresebul mxareTa yuramde miitanon, integrirebuli angariSis meSveobiT.
integrirebuli angariSis CarCo dokumenti SesaZloa saucxoo, efeqturi
instrumenti aRmoCndes im sawarmoTaTvis, romlebic cdiloben, TavianT angariSSi
wliuri finansuri Sedegebis nacvlad, aqcenti gadaitanon aqcionerTaTvis
Rirebulebis Seqmnaze xangrZlivad. es CarCo dokumenti SesaZloa mimzidveli
iyos im kompaniebisTvisac, romlebsac surT naratiuli angariSis SemuSaveba
biznesmodelis Sesaxeb, raTa dainteresebul mxareebs gaagebinon, rogor
viTardeboda maTi kompania/biznesi.
statia moamzada strategiuli bizneslideris
modulis sagamocdo komisiis wevrma,
2018 wlis noemberi
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kanonebi da sxva normatiuli aqtebi
modulebi `auditi da marwmunebeli momsaxureba~ da
`auditi da marwmunebeli momsaxureba~ (umaRlesi done)
gare auditis erT-erTi mniSvnelovani aspeqtia imis ganxilva, finansuri
angariSgebis damkveTma daicva Tu ara saangariSgebo periodis ganmavlobaSi (da,
maSasadame, finansuri angariSgebis momzadebisas) kanonebisa da sxva normatiuli
aqtebis (anu, zogadad, kanonmdeblobis) moTxovnebi. am sakiTxebs aregulirebs
ass 250 (gadasinjuli) _ `kanonmdeblobis gaTvaliswineba finansuri angariSgebis
auditis dros~.
auditisa da marwmunebeli momsaxurebis modulis gamocdisTvis mzadebisas,
mniSvnelovania kandidatebma gaicnobieron, rom kanonebi da sxva normatiuli
aqtebi auditze gavlenas axdens ara marto im TvalsazrisiT, rom auditi
unda Catardes kanonmdeblobis moTxovnebis Sesabamisad, aramed im kuTxiTac,
rom auditors kargad unda esmodes damkveTis xelmZRvanelobisa da Tavisi
pasuxismgebloba, kanonmdeblobis moTxovnebis dacvasTan mimarTebiT.
rogorc aRniSnulia ass 250-Si (gadasinjuli), auditoris mizania:
a)

moipovos sakmarisi da Sesaferisi auditoruli mtkicebulebebi, romlebic
exeba im kanonebisa da sxva normatiuli aqtebis debulebebis dacvas, romlebic,
rogorc wesi, miCneulia, rom uSualo gavlenas axdens finansur angariSgebaSi
wardgenili arsebiTi Tanxebis odenobisa da gasamJRavnebeli informaciis
gansazRvraze;

b)

Caataros miTiTebuli auditoruli procedurebi, romlebic mimarTulia iseTi
kanonebisa da sxva normatiuli aqtebis darRvevis SemTxvevebis gamovlenaze,
romlebsac SeuZlia arsebiTi gavlenis moxdena finansur angariSgebaze; da

g)

saTanado reagireba moaxdinos kanonmdeblobis darRvevis gamovlenil,
an saeWvo SemTxvevebze, romlebic gamovlindeba auditis msvlelobisas
(me-11 punqti).

standartSi termini `darRveva~ ganmartebulia Semdegnairad:
`darRveva _ winaswarganzraxuli an uneblie qmedeba, an ama Tu im valdebulebis
ugulebelyofa sameurneo subieqtis, meTvalyureobaze pasuxismgebeli pirebis,
xelmZRvanelobis an sxva pirTa mier, romlebic muSaoben sameurneo subieqtisTvis,
an misi xelmZRvanelobiT, romelic ewinaaRmdegeba moqmed kanonmdeblobas.
darRvevaSi ar igulisxmeba piradi aramarTlzomieri saqcieli, romelic
dakavSirebuli ar aris sameurneo subieqtis samewarmeo saqmianobasTan~.
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xelmZRvanelobisa da auditoris pasuxismgebloba kanonmdeblobis
moTxovnebis dacvaze
kandidatebs kargad unda hqondeT gacnobierebuli, vis ekisreba pasuxismgebloba
kanonmdeblobis dacvaze da vis ekisreba pasuxismgebloba kanonmdeblobis darRve
vis SemTxvevebis gamovlenaze. sazogadod, sameurneo subieqtis xelmZRvanelobas
pasuxismgebloba ekisreba, meTvalyureobaze pasuxismgebeli pirebis zedamxed
velobiT, sameurneo subieqtis saqmianoba warmarTos kanonmdeblobis moTxov
nebis Sesabamisad. auditori ar aris pasuxismgebeli kanonmdeblobis darRvevis
SemTxvevebis aRkveTasa da gamovlenaze (auditoris pasuxismgeblobaa, moipovos

dasabuTebuli rwmuneba imisa, rom finansuri angariSgeba, mTlianobaSi, ar Seicavs
TaRliTobiT an SecdomiT gamowveul arsebiT uzustobas _ es evaleba auditors).
auditisa da marwmunebeli momsaxurebis (yofili F8) 2017 wlis dekembris
gamocdaze, zustad am sakiTxze erT-erT scenars hqonda 4-quliani moTxovna:
`axsniT, ra pasuxismgebloba ekisrebaT xelmZRvanelobasa da auditorebs kompania
`Caq indastris~ mier kanonebisa da sxva normatiuli aqtebis dacvasTan mimarTebiT,
ass 250-is _ `kanonmdeblobis gaTvaliswineba finansuri angariSgebis auditis
dros~ _ Sesabamisad.
es moTxovna dakavSirebuli iyo mokle scenarTan, romelic exeboda `Caq indastris~.
kompaniaSi Semowmebaze mosulma sagadasaxado organos warmomadgenelma aRmoaCina,
rom xelfasebidan araswori Tanxebi iyo dakavebuli, radgan gaTvaliswinebuli ar
iyo saSemosavlo gadasaxadis axali ganakveTi, romelic mimdinare wels Seicvala
wina welTan SedarebiT. auditorebi SeekiTxnen finansur direqtors, ratom ar
gamoavlines maT sagadasaxado kanonis darRvevis es SemTxveva.
am kiTxvaze swori, srulyofili pasuxis gasacemad, kandidatebs:
•

unda scodnodaT, rom `Caq indastris~ xelmZRvanelobas evaleboda kompaniis
saqmianobis warmarTva kanonmdeblobis moTxovnebis dacviT (cxadia, es exeboda
sagadasaxado kanonsac);

•

unda daefiqsirebinaT, rom auditori ar aris pasuxismgebeli kanonebisa
da sxva normatiuli aqtebis darRvevis SemTxvevebis aRkveTasa da amgvari
SemTxvevebis gamovlenaze;

•

pasuxSi unda aReniSnaT, rom auditoris pasuxismgeblobaa, moipovos dasabu
Tebuli rwmuneba imisa, rom finansuri angariSgeba, mTlianobaSi, ar Seicavs
TaRliTobiT an SecdomiT gamowveul arsebiT uzustobas. am miznis misaRwevad
ki auditorebi ixilaven da iTvaliswineben im iurisdiqciis sakanonmdeblo-
normatiuli bazis debulebebs, sadac damkveTi sameurneo subieqti saqmianobs.

aseve unda mieTiTebinaT, ra saxis pasuxismgebloba ekisrebaT auditorebs iseTi
kanonebisa da sxva normatiuli aqtebis gaTvaliswinebaze, romlebic miCneulia,
rom uSualo gavlenas axdens an ar axdens finansur angariSgebaSi wardgenili
arsebiTi Tanxebis odenobisa da gasamJRavnebeli informaciis gansazRvraze
(vinaidan ass 250-Si kanonebi da sxva normatiuli aqtebi dayofilia swored amgvar
kategoriebad).

kanonebi da sxva normatiuli aqtebi, romlebic uSualo gavlenas axdens
an ar axdens sameurneo subieqtis finansur angariSgebaze
nebismier iurisdiqciaSi arsebobs mravali iseTi kanoni da sxva normatiuli aqti,
romelTa dacvac evaleba sameurneo subieqts imisTvis, rom ubralod saqmianoba
gaagrZelos. magaliTad, bevri kompania valdebulia, daicvas jandacvisa da Sromis
usafrTxoebis Sesaxeb arsebuli kanonmdebloba; kvebis produqtebis mwarmoebeli
kompaniebis saqmianoba mkacrad regulirdeba, higienis normebis dacvis kuTxiT,
xolo audituri firma valdebulia, daicvas auditorTa TviTregulirebadi
organizaciis profesiuli eTikis kodeqsi.
rogorc sagamocdo kiTxvis pasuxSi aRvniSneT (ix. zemoT), zogierTi kanonisa
da sxva normatiuli aqtis debulebebi uSualo gavlenas axdens finansur
angariSgebaze, xolo sxvebi marTalia uSualo gavlenas ar axdens finansur
angariSgebaSi wardgenili Tanxebis odenobisa da gasamJRavnebeli informaciis
gansazRvraze, magram SeiZleba maT dacvas fundamenturi mniSvneloba hqondes
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samewarmeo saqmianobis garkveuli aspeqtebisTvis, kerZod, sameurneo subieqtis
SesaZleblobisTvis, ganagrZos saqmianoba, an Tavidan aicilos arsebiTi sajarimo
sanqciebi.
ass 250-is Tanaxmad, auditorma unda moipovos sakmarisi da Sesaferisi audito
ruli mtkicebulebebi iseTi kanonebisa da sxva normatiuli aqtebis debulebebis
dacvis mdgomareobaze, romlebic uSualo gavlenas axdens finansur angariSgebaze
(rogoricaa, magaliTad sagadasaxado da sapensio kanonebi da sxva normatiuli
aqtebi).
xelfasebis danaxarjebis auditis dros, auditorma aucileblad unda moipovos
sakmarisi da Sesaferisi auditoruli mtkicebulebebi imis Taobaze, rom sameurneo
subieqtma sworad gamoiyena sagadasaxado kanonmdeblobis moTxovnebi, radgan
Tu ase ar aris (rogorc vnaxeT zemoT ganxilul sagamocdo kiTxvaSi), arsebobs
riski imisa, rom sameurneo subieqts sajarimo sanqciebs daakisreben da sajarimo
Tanxa SesaZloa arsebiTic iyos, calke aRebuli an finansuri angariSgebis sxva
uzustobebTan erTad. garda amisa, finansur angariSgebaSi asaxuli Tanxebic
damaxinjebuli iqneba kanonmdeblobis moTxovnebis darRvevis Sedegad.
rac Seexeba iseT kanonebsa da sxva normatiul aqtebs, romlebic uSualo gavlenas
ar axdens finansur angariSgebaze, magram SeiZleba maT dacvas fundamenturi
mniSvneloba hqondes samewarmeo saqmianobis garkveuli aspeqtebisTvis, sameurneo
subieqtis SesaZleblobisTvis, ganagrZos saqmianoba, an Tavidan aicilos arsebiTi
sajarimo sanqciebi da, maSasadame, amgvari kanonebisa da sxva normatiuli aqtebis
darRvevam SeiZleba arsebiTi gavlena iqonios finansur angariSgebaze _ auditorma
procedurebi unda Caataros im mizniT, rom gamoavlinos amgvari kanonebisa da
sxva normatiuli aqtebis darRvevis SemTxvevebi.
ass 250-Si 6(b) punqtSi amasTan dakavSirebiT moyvanilia Semdegi magaliTebi:
•

saqmianobis licenziis pirobebis dacva;

•

maregulirebeli organoebis moTxovnebis dacva, romlebic exeba gadaxdisu
narianobis SenarCunebas; da

•

garemos dacvis maregulirebeli normatiuli aqtebis dacva.

zog SemTxvevaSi, auditorebisTvis sakmaod rTulia kanonmdeblobis moTxovnebis
darRvevis SemTxvevebis gamovlena, gansakuTrebiT im SemTxvevaSi, rodesac darR
veva dakavSirebulia TaRliTobasTan an fulis gaTeTrebasTan (anu ukanono Semo
savlebis legalizaciasTan) (am sakiTxs mogvianebiT amave statiaSi ganvixilavT).
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am TvalsazrisiT, gansakuTrebiT didi mniSvneloba aqvs profesiuli skepticizmis
SenarCunebas mTeli auditis ganmavlobaSi, ass 200-is moTxovnebis Sesabamisad,
im kanonebisa da sxva normatiuli aqtebis moculobis gaTvaliswinebiT, romle
bic gavlenas axdens sameurneo subieqtze. garda amisa, auditorma kargad unda
gaicnobieros da mudam axsovdes, rom, zogadad, auditis procesSi nebismieri
auditoruli proceduris Catarebis Sedegad, romlebic auditorma dagegma sa
meurneo subieqtis finansuri angariSgebis Sesaxeb mosazrebis Camosayalibeblad,
SesaZloa gamovlindes kanonmdeblobis darRvevis SemTxvevebi, an informacia
miiRos, kanonmdeblobis darRvevis saeWvo SemTxvevebis Sesaxeb. aseTi procedu
rebis magaliTebia:
•

direqtorTa sabWos sxdomebis oqmebis gacnoba;

•

sameurneo subieqtis xelmZRvanelobisa da sameurneo subieqtSi momuSave, an
garedan mowveuli iuristebis gamokiTxva sasamarTlo procesebis, pretenzie
bisa da savaraudo kompensaciis, an sasamarTlos mosalodneli gadawyvetilebis
Sefasebebis Sesaxeb; da

•

ZiriTadi testebis Catareba operaciebis kategoriebis, naSTebis an ganmartebiT
SeniSvnebSi gamJRavnebuli informaciis Semadgenel elementebze.

informireba da angariSis wardgena, kanonmdeblobis darRvevis
gamovlenili an saeWvo SemTxvevebis Sesaxeb
auditorma meTvalyureobaze pasuxismgebel pirebs unda gaacnos da maTTan erTad
ganixilos (Tu amis gakeTeba kanonmdeblobiT ar ikrZaleba) sakiTxebi, romle
bic exeba kanonmdeblobis darRvevas da auditorisTvis cnobili gaxda auditis
msvlelobisas.
Tu auditors eWvi aqvs, rom xelmZRvaneloba, an meTvalyureobaze pasuxismgebeli
pirebi monawileobdnen kanonmdeblobis darRvevaSi, auditorma am sakiTxis Sesaxeb
unda Seatyobinos sameurneo subieqtis marTvis struqturaSi erTi doniT zemd
gom struqturas (mmarTvel organos), Tuki aseTi arsebobs, rogoricaa auditis
komiteti an sameTvalyureo sabWo. Tu amgvari zemdgomi ierarqiuli struqtura
ar arsebobs, an auditors miaCnia, rom am Setyobinebis Sedegad aranairi zomebi ar
gatardeba, an darwmunebuli ar aris, konkretulad vis unda mimarTos, auditorma
unda ganixilos, mizanSewonilia Tu ara am sakiTxebTan dakavSirebiT iuridiuli
konsultaciis gavla.
garda amisa, auditori valdebulia ganixilos, kanonmdeblobis darRveva arsebiT
gavlenas axdens Tu ara finansur angariSgebaze da Seafasos am situaciis SesaZlo
gavlena auditoris daskvnazec.
im SemTxvevaSi, Tu auditori gamoavlens kanonmdeblobis darRvevis SemTxvevebs,
an eWvi gauCndeba amis Taobaze, man unda daadginos, kanonebsa da sxva normati
ul aqtebSi, an profesiuli eTikis kodeqsSi arsebobs Tu ara iseTi debulebebi,
romlebic auditors avaldebulebs sameurneo subieqtis gare Sesabamisi organos
informirebas am sakiTxebis Sesaxeb, an xom ar adgens auditorisTvis iseT pasu
xismgeblobas, romlis Tanaxmadac, mocemul garemoebebSi, SeiZleba mizanSewonili
iyos sameurneo subieqtis gare saTanado organosTvis angariSis wardgena.
praqtikaSi gvxvdeba iseTi situaciebic, rodesac auditoris konfidencialobis
SenarCunebas SeiZleba xels uSlides romelime kanoni, normatiuli aqti an sasa
marTlos gadawyvetileba, magaliTad, Tu auditori gamoavlens kanonmdeblobis
darRvevas, romelic dakavSirebulia fulis gaTeTrebasTan (ukanono, danaSau
lebrivi gziT miRebuli Semosavlebis legalizaciasTan), an narkotikuli saSua
lebebis kontrabandasTan.

fulis gaTeTreba
ACCA-is eTikisa da qcevis kodeqsSi fulis gaTeTreba ganmartebulia Semdegnairad:
`fulis gaTeTreba aris procesi, romlis meSveobiT damnaSaveebi cdiloben uka
nono gziT mopovebuli Semosavlebis WeSmariti wyarosa da qonebis damalvas, rac
maT saSualebas aZlevs, SeinarCunon kontroli am Semosavlebze da, sabolood,
legitimuri gaxadon TavianTi Semosavlis wyaroebi~.
auditorebma gansakuTrebuli sifrTxile unda gamoiCinon im SemTxvevaSi, Tu
auditis procesSi eWvi gauCndebaT imis Taobaze, rom SesaZloa damkveTi monawi
leobs fulis gaTeTrebaSi. aseve gansakuTrebuli yuradReba marTebT maSinac,
rodesac sameurneo subieqtis saqmianobaSi, romlis auditsac atareben, ZiriTadad,
naRdi angariSsworebis forma gamoiyeneba, rac potenciurad fulis gaTeTrebis
SesaZleblobas qmnis.
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rogorc wesi, arsebuli praqtikis mixedviT, fulis gaTeTreba sametapiani
procesia:
•

ganTavseba. es gulisxmobs ukanono wyaroebidan, danaSaulebrivi gziT miRebuli
fulis ganTavsebas (CarTvas) legalur finansur sistemaSi;

•

danawevreba. danaSaulebrivi Semosavlebis kavSiris gawyveta maT wyaroebTan,
mravalricxovani finansuri operaciebis rTuli qselis meSveobiT, fuladi
saxsrebis ukanono wyaros SesaniRbad ise, rom Zalian Znelia misi Tavdapirveli
wyaros gamovlena;

•

integracia. es aris fulis gaTeTrebis saboloo etapi anu `Savi~ fulis
investireba ekonomikis legalur seqtorSi.

fulis gaTeTrebasTan dakavSirebuli samarTaldarRvevebis magaliTebia:
•

kriminaluri sakuTrebis damalva;

•

danaSaulebrivi/ukanono qonebis SeZena, gamoyeneba da floba;

•

monawileoba SeTanxmebaSi, romelic SeiZleba dakavSirebuli iyos kriminaluri
sakuTrebis SeZenaSi daxmarebasTan.

fulis gaTeTreba sisxlis samarTlis danaSaulia bevr qveyanaSi. amitom Tu
auditors an buRalters eWvi gauCndeba, Semosavlebis gaTeTrebis qmedebasTan
dakavSirebiT, man situaciis Sesaxeb unda acnobos fulis gaTeTrebis sakiTxebze
angariSvaldebul muSaks (MLRO) Tavis organizaciaSi, romelsac evaleba infor
maciis miwodeba Sesabamisi uflebamosili organosTvis. did britaneTSi aseTi
organoa danaSaulTan brZolis erovnuli samsaxuri (saagento).
pirebi, romlebic informacias ar miawvdian fulis gaTeTrebis sakiTxebze anga
riSvaldebul muSaks da fulis gaTeTrebis sakiTxebze angariSvaldebuli muSaki,
romelic informacias ar miawvdis Sesabamis uflebamosil organos, arRveven
kanons.
fulis gaTeTrebis niSnebi, garkveulwilad, hgavs TaRliTuri qmedebis niSnebs,
magaliTad:
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•

kompaniis sakuTrebis struqtura zedmetad rTulia, misi saqmianobis xasiaTisa
da masStabis fonze;

•

kompaniaSi ganxorcielebulia iseTi operacia, romelic ar warmoadgens misi
Cveuli saqmianobis nawils;

•

intensiurad gamoiyeneba naRdi angariSsworebis forma, saTanado dasabuTebis
gareSe;

•

kompanias ganxorcielebuli aqvs iseTi operacia, romlis Sesaxebac mcire
axsna arsebobs kompaniaSi an axsna-ganmartebebi ar aris damakmayofilebeli;

•

ekonomikuri dasabuTeba ar gaaCnia operacias, romelic ganxorcielda kompa
niis Cveuli saqmianobis farglebSi.

2016 wlis marti/ivnisis P7 (saerTaSoriso) wignis (axlandeli auditi da marw
munebeli momsaxureba, (umaRlesi done)) sesiaze, kandidatebs micemuli hqondaT
scenari, sadac maT ekavaT auditis menejeris pozicia. salaros wignis Semowme
bisas ufrosma auditorma moniSna $350,000-is fulis Semosvla, romlis wyaro
ver dadginda da rasac mohyva imave Tanxis gadaricxva sabanko angariSze sxva
qveyanaSi. rodesac finansur direqtors hkiTxes, man ufrosi auditori gaagzavna
biznesis mflobelTan. dokumenturi mtkicebulebebi gamoiTxoves, magram jer ar
iyo mosuli.

am konkretul kiTxvaSi naxsenebi ar iyo `fulis gaTeTreba~ scenarSi, arc kiTxvis
moTxovnaSi; kandidatebs sTxovdnen, SeefasebinaT am situaciis gavlena auditze
(auditoris daskvnaze) da ganesazRvraT Semdgomi qmedebebi, rac auditorul
firmas unda ganexorcielebina.
is faqti, rom arc scenarSi da arc kiTxvis moTxovnaSi naxsenebi ar iyo fulis
gaTeTreba, asaxavs im faqts, rom realur cxovrebaSi amgvari danaSaulis Cadenas
Riad ar aRiareben is pirebi, romlebic fuls aTeTreben. amgvarad, fulis
gaTeTreba Zalian hgavs (da, zog SemTxvevaSi, identuric aris) TaRliTobas.
maSasadame, auditorebma uari unda Tqvan, yuradReba ar unda miaqcion auditis
damkveTis keTilsindisierebisa da patiosnebis Sesaxeb TavianT Sexedulebebs da
amgvar sakiTxebTan mimarTebiT SeinarCunon skeptikuri damokidebuleba.

gafrTxileba
termini `gafrTxileba~ niSnavs iseT situacias, rodesac fulis gaTeTrebis
sakiTxebze angariSvaldebuli muSaki damkveTs informacias awvdis imis Taobaze,
rom arsebobs eWvi fulis gaTeTrebis Sesaxeb, ramac SeiZleba xeli SeuSalos
miRebuli informaciis Semowmebas (an gamoZiebis process). kanoni krZalavs auditis
damkveTis informirebas ukanono, danaSaulebrivi gziT miRebuli Semosavlebis
legalizaciis sawinaaRmdegod gatarebuli zomebis Sesaxeb. auditors ar evaleba
yvela mtkicebulebis Sekreba da fulis gaTeTrebis faqtis damtkiceba. mas mxolod
is evaleba, rom moipovos sakmarisi da Sesaferisi auditoruli mtkicebulebebi,
Semosavlebis gaTeTrebis eWvis Sesaxeb.

daskvna
kandidatebs, romlebic gegmaven auditisa da marwmunebeli momsaxurebisa da
umaRlesi donis auditisa da marwmunebeli momsaxurebis modulebis gamocdis
Cabarebas, vurCevT saTanado warmodgena Seiqmnan kanonebisa da sxva normatiuli
aqtebis debulebebze ara marto saswavlo programis farglebSi, aramed realuri
situaciis konteqstSic, rac maT codnis ufro farTod gamoyenebis saSualebas
miscems.
statiis ganaxlebuli versia moamzada
auditisa da marwmunebeli momsaxurebis
(umaRlesi done) sagamocdo komisiis wevrma,
Jurnali `Student accountant~, 2018 wlis dekemberi
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ACCA-m, avstraliisa da axali zelan
diis buRalterTa asociaciasTan (CA
ANZ) erTad gamosca angariSi, saxel
wodebiT „kariera mcire da saSualo
zomis sabuRaltro firmebSi.“ anga
riSi eyrdnoba 60-ze meti eqspertis
mosazrebas 20 sxvadasxva qveynidan da,
ZiriTadad, koncentrirebulia niWieri
kadrebis mozidvaze, ganviTarebasa da
SenarCunebaze mcire zomis sabuRaltro
firmebSi (SMP).

angariSis ZiriTadi mignebebi moicavs:
•

unarebi da midgomebi SMP-Si _ kari
eris adreul etapze mniSvnelovania
adapt ir eb is unar i, gangrZ ob iT
swavlebaSi CarTvis mzaoba da pasu
xismgeblobis grZnoba. mniSvnelova
nia, kandidati Tavs komfortulad
grZnobdes teqnologiebTan, gaaC
ndes kritikuli azrovnebis unari
da mewarmis azrovneba imisaTvis,
rom warmatebiT SeZlos karieris
awyoba SMP-Si.

•

rekr ut ingz e (sworad SerCeuli
kadri) orientirebuli brendi iseTiv e mniSvn el ov an ia , rog orc _
klientze orientirebuli brendi

_ saWiroa niWieri kadrebis Ziebis
Sesaxeb SMP-s gzavnilebis mkafio
komunikacia. es mniSvnelovania ise
Ti firmebisTvis, romelTac ar aqvT
specializebuli resursebi niWieri
kadrebis mozidvisa da SerCevisTvis. aseT kompaniebSi SerCevisa
da gasaubrebis procesi SesaZloa
droi s mniSvn el ov an dan ax arjs
ukavSirdebodes. aRniSnuli mimar
TulebiT gansakuTrebulad efeq
turad SesaZlebelia socialuri
qselebis gamoyeneba.
•

•

•

rekrutingis teqnikis ganviTareba
_ mcir e firm eb is naw il i kvlav
iyenebs mozidvisa da SerCevis tra
diciul meTodebs, rogorebicaa re
ziumeebi da samotivacio werilebi.
Tumca, nawilma danerga inovaciuri
praqtika, rac kandidatebisgan vi
deomimarTvis Caweras moiTxovs.
aRniSnuli meTodi gansakuTrebiT
efeqt uri aRmoCnda COV ID-19- is
pandemiis dros.
niWieri kadrebis ganv iT ar eb a da
Sen arC un eb a _ niWieri kadrebis
Sen arC un eb a mcir e firm eb isTv is
SesaZloa gansakuTrebul sirTu
les warm oa dg end es. pers on al is
SenarCunebaSi mniSvnelovan rols
TamaSobs progresis, swavlisa da
ganviTarebis SesaZleblobebis arseboba. biznesis saWiroebebze mor
gebuli uwyveti ganviTarebis kul
turis damkvidreba sasicocxlod
mniSvnelovania SMP-ebisTvis.
post-COVID-19 realoba _ pandemiis
krizisma mkveTrad gazarda biznesis
moqnilobis mniSvneloba. Zlieri
cifruli birTvis mqone SMP-ebma
swrafad SeZles Secvlil garemoze
morgeba. distanciurad muSaobis
kulturis qona Zalian gamoadga
mcire firmebis umravlesobas, rac

aseve relevanturia distanciuri
mentorobisa da treningebis mimar
TulebiT.
britanuli buRaltruli firmis dam
fuZnebeli da kvlevis erT-erTi mona
wile, alastar barlo ambobs:
„uamravi firmis marketingis ZiriTadi
mizania axali klientebis mozidva. Cven
adreul etapzeve SevniSneT, rom yvela
ze did sirTules klientebis mozidva
ki ara, Sesaferisi adamianebis Tavmoyra
warmoadgens. Cveni ZiriTadi mizani po
tenciuri gundis wevrebis povnaa.
rekrutingi sirTules warmoadgenda
manam, sanam Cven ar daviwyeT pirdapi
ri marketingi kandidatebze, romlis
farglebSic Cveni samuSao kulturis
Sesaxeb informacias vawvdidiT Twitter,
LinkedIn- isa da Youtube-s gamoyenebiT“.
ACCA-is kvlevis avtori da SME pro
fes ion al ur i codn is mim arT ul eb is
Tavmjdomare, aleqsandra zaronina-ki
rilova ambobs:
„Cven am angariSis gamocemiT ara mxo
lod mcir e zomis firmebs vurC evT
niWieri kadrebis mozidvas, ganviTa
rebasa da SenarCunebas, aramed vaC
venebT axalgazrda profesionalebs,
rom mcire kompaniebi SesaZloa maT
karieraSi Semdeg nabijs warmoadgendes
profesiuli ganviTarebis damatebiTi
SesaZleblobebiT.“
CA ANZ-is strategiuli CarTulobisa
da ganviTarebis generalurma menejerma
ganacxada:

„glob al ur i SMP lid er eb isg an mi
Rebuli pirdapiri informacia axal
Ses aZl ebl ob ebs qmnis buR altr ul i
profesiisTvis, SeviZinoT codna ganv
lili gzidan da davgegmoT momavali.“
wyaro: Accaglobal.com
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Sida auditorebi cifruli
transformaciis temps kargaven
axali gamokiTxvis Tanaxmad, Sida audi
tis departamentebi amcireben iseTi
axali Taobis teqnologiebis danergvis
temps, rogoricaa xelovnuri inteleq
ti.
sakonsultacio firma Protiviti-s mier
Catarebulma gamokiTxvam gamoavlina,
rom iseTi Sida auditis organizaciebis
ricxvi, romlebic cifruli transfor
maciis iniciativebs axorcieleben, 60%mde Semcirda. gasul wels aRniSnuli
maCvenebeli 76%-s Seadgenda. 780-mde
gamokiTxuli auditis aRmasrulebel
Ta
gan mxo
lod 7% am
bobs, rom isi
ni
nergaven swavlebadi programebisa da
xelovnuri inteleqtis ganaxlebebs.
respondentTa 53% ki ambobs, rom amg
vari cvlilebebis Sesaxeb gegmebic ar
aqvT uaxloes momavalSi.
kvleva 2020 wlis pirvel kvartalSi
dasrulda, Tumca gamokiTxva gasuli
wlis bolo kvartalSi Catarda, axali
koronavirusis gavrcelebamde. kvlevis
gasajaroeba dagvianda, raTa momxdari
yo Secvlili garemos pasuxad biznesis
qcevis asaxva.
Tumca, Protiviti-s angariSSi ganmarte
bul ia , rom COV ID-19-m a gaa Zl ier a
tradiciuli Sida auditis funqciebTan
dakavSirebuli problemebi, romlebic
Sinaarsis dakargvis safrTxis winaSea.
pandemiam gazarda sicariele, romelic
arsebobda Sida auditis funqciebSi
iseT sferoebSi, rogorebicaa marTva,
meTodologia da teqnologia da Ta
namedrove organizaciebisTvis saWiro
unarebi.
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„Cven vagrZelebT axali Taobis Sida
auditis praqtikis danergvisa da uk
marisobis amovsebis waxalisebas iseT
sferoebSi, rogorebicaa marTva, meTo
dologia da kompetenciebi imisaTvis,
rom Sida auditis funqciebma efeqtu
rad SeZlos organizaciebis daxmareba
rog orc kriz is ul per io dS i, ise _
grZelvadian momavalSi,“ _ ganacxada
braian qristensenma, Protiviti-s globa
luri Sida auditis aRmasrulebelma
vice-prezidentma.
mas sjera, rom axali Taobis auditis
teqnologiebi prioritets unda war
moadgendes Sida auditis funqciebSi.
resp ond entT a mxol od 10% amb obs,
rom isini ewevian procesebis „mainings“
(informaciis Segroveba) _ es analizis
meTodia, romelic tranzaqciebis Sesa
xeb informacias agrovebs, aanalizebs
da masze dayrdnobiT axdens procesebis
vizualizacias. respondentTa 41% ki
ambobs, rom aRniSnuli teqnologiis
danergvas ar gegmaven.
kiTxvaze, Tu rogor afaseben sakuTar
kompetencias teqnologiebis sxvadasxva
tipebSi, rogoricaa robotika, proce
sebis avtomatizacia, procesebis „mainingi“, kompleqsuri analizi da xelov
nuri inteleqti, 5 maqsimaluri qulidan
respondentebma sakuTari Tavi 2-3 qu
liT Seafases. Sida auditis funqciebis
ganviTareba da axali teqnologiebis
danergva mniSvnelovnad CamorCeba iseTi
ZiriTadi biznesfunqciebis ganviTarebis
temps, rogoricaa finansuri menejmenti.
wyaro: accountingtoday.com
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საქართველოს კანონი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ
მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე,
№54, 12.10.2010, მუხ. 343) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. მე-5 მუხლის მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოს უფლება აქვს, შემოიღოს მხოლოდ
ამ კოდექსით დაწესებული ადგილობრივი გადასახადი.“.
2. მე-6 მუხლის მე-4 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. ადგილობრივი გადასახადია ამ კოდექსით დაწესებული და მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლობითი ორგანოს − საკრებულოს ნორმატიული აქტით შემოღებული
გადასახადი (ზღვრული განაკვეთების ფარგლებში), რომლის გადახდაც სავალდებულოა
შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში.“.
3. მე-7 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 7. ადგილობრივი გადასახადის დაწესება, შემოღება, მისი გადახდის პირობების
შეცვლა და გადასახადის გაუქმება
1. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია შემოიღოს ამ
კოდექსით დაწესებული ადგილობრივი გადასახადი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში ერთიანი განაკვეთის სახით ან/და ამ მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში ცალკეული დარგების ან/და საქმიანობის სახეების მიხედვით, ამავე კოდექსით
დადგენილი ზღვრული განაკვეთის ფარგლებში.
2. მუნიციპალიტეტი ვალდებულია ადგილობრივი გადასახადის შემოღების, მისი
გადახდის პირობების შეცვლის ან შემოღებული ადგილობრივი გადასახადის გაუქმების
შესახებ ინფორმაცია და სათანადო ნორმატიული აქტის ასლი მისი გამოქვეყნებისთანავე
გაუგზავნოს შემოსავლების სამსახურსა და შესაბამის საგადასახადო ორგანოებს.“.
4. მე-9 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) სახელმწიფო ხელისუფლების, ეროვნული მარეგულირებელი და მუნიციპალიტეტის
ორგანოების საქმიანობა, რომელიც უშუალოდ არის დაკავშირებული მათთვის საქართველოს
კანონმდებლობით მინიჭებული ფუნქციების შესრულებასთან, გარდა ხელშეკრულების
საფუძველზე ფასიანი მომსახურების გაწევისა;“.
5. მე-10 მუხლის მე-2 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) განხორციელებული სახელმწიფო ხელისუფლების და მუნიციპალიტეტის ორგანოთა
მიერ;“.
6. 261 მუხლის მე-4 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. ტურისტული საწარმოს სტატუსის პირისათვის მინიჭების, ტურისტული საწარმოს
ფუნქციონირებისა და გაუქმების წესს, აგრეთვე შენობის მთლიანი ფართობიდან სასტუმრო
ნომრებად/აპარტამენტებად
გამოსაყენებელი
მინიმალური
ფართობის
ოდენობას
მუნიციპალიტეტების მიხედვით ადგენს საქართველოს მთავრობა.“.
7. 49-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ლ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ლ) სამსახურებრივი მიზნებისათვის სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის ორგანოებისგან
უსასყიდლოდ მიიღონ მონაცემები, ცნობები, დოკუმენტები და სხვა საჭირო ინფორმაცია.
საჭიროების შემთხვევაში სახელმწიფო ორგანოებს შორის ინფორმაციის გაცვლის წესი
განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით;“.
8. 53-ე მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. საგადასახადო ვალდებულებად ითვლება პირის ვალდებულება, გადაიხადოს
ამ კოდექსით დაწესებული, აგრეთვე ამ კოდექსით დაწესებული და მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ შემოღებული გადასახადი.“.
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9. 82-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მქონე პირის მიერ
მაღალმთიან დასახლებაში საქმიანობით კალენდარული წლის განმავლობაში მიღებული 6
000 ლარამდე დასაბეგრი შემოსავალი, გარდა საბიუჯეტო ორგანიზაციიდან და სახელმწიფოს
მიერ ან მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული სამედიცინო დაწესებულებიდან ხელფასის
სახით მიღებული შემოსავლისა.“.
10. 953 მუხლის მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში
ფიქსირებული გადასახადის განაკვეთს საქმიანობის სახეების მიხედვით განსაზღვრავს
საქართველოს მთავრობა აღნიშნული ქვეპუნქტით დადგენილი ოდენობის ფარგლებში.
ამასთანავე, საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია ფიქსირებული გადასახადით
დასაბეგრი ერთი და იმავე საქმიანობის სახისათვის მუნიციპალიტეტების მიხედვით
განსაზღვროს განსხვავებული ფიქსირებული გადასახადის განაკვეთი.“.
11. მე-100 მუხლის მე-4 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) სახელმწიფოსთვის ან/და მუნიციპალიტეტებისათვის საქონლის უსასყიდლოდ
გადაცემა ან/და მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევა;“.
12. 106-ე მუხლის „ა.ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.ბ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ სახელმწიფოსათვის ან/და
მუნიციპალიტეტისათვის საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდების ან/და მომსახურების
უსასყიდლოდ გაწევის შემთხვევისა;“.
13. 161-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) დღგ-ით შეძენილი საქონლის/მომსახურების გამოყენება არაეკონომიკური
საქმიანობისათვის (გარდა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ სახელმწიფოსათვის
ან/და მუნიციპალიტეტისათვის საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდების ან/და მომსახურების
უსასყიდლოდ გაწევის შემთხვევისა), თუ ამ საქონელზე/მომსახურებაზე გადამხდელმა
მიიღო დღგ-ის ჩათვლა, რომლის დროსაც:
ბ.ა) დასაბეგრი ოპერაციის თანხა განისაზღვრება საქონლის/მომსახურების საბაზრო
ფასით (გადასახადების, მოსაკრებლებისა და სხვა გადასახდელების ჩათვლით) დღგ-ის
გარეშე;
ბ.ბ) დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების დროდ ითვლება საქონლის/მომსახურების
გამოყენების დაწყების მომენტი;“.
14. 168-ე მუხლის:
ა) მე-2 ნაწილის „ჟ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ჟ) მუნიციპალიტეტისათვის დასახლებულ ტერიტორიაზე დაგვა-დასუფთავებისა და
ნარჩენების მართვის მომსახურების გაწევა.“;
ბ) მე-4 ნაწილის:
ბ.ა) „თ“ და „ი“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თ) სახელმწიფოსთვის ან/და მუნიციპალიტეტისათვის აქტივების გამოტანა იმ
საწარმოს კაპიტალიდან, რომლის წილის/აქციების 50 პროცენტზე მეტი სახელმწიფოს ან/და
მუნიციპალიტეტის/მუნიციპალიტეტების საკუთრებაშია;
ი) სახელმწიფოსთვის ან/და მუნიციპალიტეტისათვის საქონლის უსასყიდლოდ გადაცემა
ან/და მომსახურების უსასყიდლოდ გაწევა;“;
ბ.ბ) „უ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„უ) სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის სასარგებლოდ გადახდევინების, მათ შორის, საგადასახადო დავალიანების
გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში პირის ქონების (გარდა
ფულისა) სახელმწიფოს, ავტონომიური რესპუბლიკის ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში
გადაცემა, აგრეთვე სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული წესით დაკისრებული
სანქციების გადახდევინების მიზნით პირის ქონების რეალიზაცია/გადაცემა;“.
15. 174-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა.დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა.დ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ სახელმწიფოსათვის ან/და
მუნიციპალიტეტისთვის საქონლის უსასყიდლოდ მიწოდებისათვის ან/და მომსახურების
უსასყიდლოდ გაწევისათვის;“.
16. 194-ე მუხლის მე-6 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის სასარგებლოდ გადახდევინების, მათ შორის, საგადასახადო დავალიანების

გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიების ფარგლებში პირის ქონების (აქციზური
საქონლის) სახელმწიფოს, ავტონომიური რესპუბლიკის ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში
გადაცემა, აგრეთვე სისხლის სამართლის და ადმინისტრაციული წესით დაკისრებული
სანქციების გადახდევინების მიზნით პირის ქონების (აქციზური საქონლის) რეალიზაცია/
გადაცემა;“.
17. მე-200 მუხლის მე-7 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწა – სახელმწიფოს, ავტონომიური
რესპუბლიკის ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწა.“.
18. 204-ე მუხლის:
ა) პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ)
მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლობითი
ორგანოს
გადაწყვეტილებით
განისაზღვრება გადასახადის განაკვეთი, რომლის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ამ
ნაწილით დადგენილი წლიური საბაზისო განაკვეთის 150 პროცენტს.“;
ბ) მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს − საკრებულოს გადაწყვეტილებით,
შესაბამისი საბაზისო განაკვეთი მრავლდება ტერიტორიულ კოეფიციენტზე. ამასთანავე,
ტერიტორიული კოეფიციენტი არ შეიძლება იყოს 1,5-ზე მეტი.“;
გ) მე-5 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. ქონების გადასახადით დაბეგვრის მიზნებისათვის საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტოს, სხვა მარეგისტრირებელი ორგანოების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტების მიერ
საგადასახადო ორგანოში წარსადგენი ინფორმაციის ჩამონათვალს და ამ ინფორმაციის
საგადასახადო ორგანოში წარდგენის წესს ადგენს საქართველოს მთავრობა.“.
19. 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის:
ა) „ნ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ნ) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რომლის ნაყოფიერი
ფენაც სანახევროდ ან მეტადაა დაზიანებული სტიქიის (ქარიშხლის, სეტყვის, გვალვის,
წყალდიდობის, მეწყრის და სხვა) შედეგად, რაც დასტურდება მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობით;“;
ბ) „ო1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ო1) პირის მფლობელობაში/საკუთრებაში არსებული მიწა, რომელიც მდებარეობს
„ოკუპირებული
ტერიტორიების
შესახებ“
საქართველოს
კანონით
დადგენილი
ტერიტორიების მიმდებარედ, რის გამოც პირი ვერ სარგებლობს მოცემული მიწის ნაკვეთით,
რაც დასტურდება მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს ან მის მიერ უფლებამოსილი
პირის მიერ გაცემული ცნობით;“;
გ) „შ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„შ) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, რომელზედაც მისაღები
მოსავლის ნახევარზე მეტი განადგურდა სტიქიის (ქარიშხლის, სეტყვის, გვალვის,
წყალდიდობის, მეწყრის და სხვა) ან სხვა ფორსმაჟორული გარემოების შედეგად, რაც
დასტურდება მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ უფლებამოსილი პირის
(პირების) მიერ გაცემული ცნობით;“;
დ) „ჰ2“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ჰ2) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე საცხოვრებელ
სახლებზე ან/და ავტოფარეხებზე მიმაგრებული მიწის ნაკვეთები მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლობითი ორგანოს − საკრებულოს მიერ დადგენილი ფართობის ზღვრული
ოდენობის ფარგლებში;“;
ე) „ჰ5“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ჰ5) სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
საკუთრებაში არსებული სახელმწიფო ორგანოს ან/და მუნიციპალიტეტის მიერ უსასყიდლოდ
გადაცემული უძრავი ქონება, რომელიც გამოიყენება საგანმანათლებლო საქმიანობაში;“.
20. 259-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირი, გარდა საქართველოს მთავრობის
მიერ განსაზღვრული ცალკეული საქმიანობის განმახორციელებელი ან ცალკეული
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში საქმიანობის განმახორციელებელი
მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირებისა;“.
21. 272-ე მუხლის მე-7 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) საქონლის/მომსახურების მიმწოდებლებს – საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის
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შესახებ შესაბამისი წლის საქართველოს კანონით და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებით
გათვალისწინებული ასიგნებების საფუძველზე მიწოდებული საქონლის/გაწეული
მომსახურების ღირებულების შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ აუნაზღაურებლობის
გამო წარმოქმნილ საბიუჯეტო ვალდებულებებზე, მათი ღირებულების ფაქტობრივი
დაფინანსების ოდენობისა და მიწოდებული საქონლის/გაწეული მომსახურების საერთო
მოცულობაში ხვედრითი წილის პროპორციულად;“.
22. 281-ე მუხლის მე-11 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„11. საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ
საზღვრებში ამ მუხლით გათვალისწინებული საგადასახადო სამართალდარღვევის
ჩადენისათვის დაადგინოს ჯარიმის განსხვავებული ოდენობები, მაგრამ არანაკლებ ამ
მუხლის პირველი–მე-10 ნაწილებით დადგენილი ჯარიმების 5 პროცენტისა.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
15 ივლისი 2020 წ.
N6942-რს

ვებგვერდი, 28/07/2020
სარეგისტრაციო კოდი
190020010.05.001.020013

საქართველოს კანონი
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ
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მუხლი 1. საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე,
№47, 28.12.2009, მუხ. 361) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. კოდექსის მიზანი
ეს კოდექსი განსაზღვრავს საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის ფორმირების
პრინციპებს, არეგულირებს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური
და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტების პროექტების მომზადების, განხილვის, დამტკიცების,
ბიუჯეტების შესრულების, ანგარიშგებისა და კონტროლის წესებს, აგრეთვე საქართველოს
ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტების და მათ მიერ
შექმნილი/დაფუძნებული იურიდიული პირების საბიუჯეტო ურთიერთობებსა და
პასუხისმგებლობას.“.
2. მე-4 მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) დამოუკიდებლობა – საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის, ავტონომიური
რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტებისა და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების
დამოუკიდებლობა, რომელსაც უზრუნველყოფს საკუთარი შემოსულობები და ნაშთი,
აგრეთვე საკუთარი გადასახდელების დამოუკიდებლად განსაზღვრის უფლება საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად;“.
3. მე-6 მუხლის:
ა) „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) ადგილობრივი ხელისუფლება – მუნიციპალიტეტის ორგანოები;“;
ბ) „ბ1.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ1.გ) შექმნილია/დაფუძნებულია მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ორგანოს მიერ,
საქართველოს ორგანული კანონით „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“
განსაზღვრული წესით, ან ამ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის მიერ დაფუძნებული
იურიდიული პირი;“;
გ) „ბ2.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ბ2.გ) შექმნილია/დაფუძნებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით
მუნიციპალიტეტის/მუნიციპალიტეტების მიერ ან/და ექვემდებარება მის/მათ კონტროლს ან/
და მის/მათ მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირის კონტროლს;“;
დ) „დ“ და „დ1“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტი – საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური
რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების კონსოლიდირებული ბიუჯეტი.
ნაერთი ბიუჯეტი არ ექვემდებარება არცერთი ხელისუფლების წარმომადგენლობითი
ორგანოს მიერ დამტკიცებას;
დ1) სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტი – ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკების
ერთიანი რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტების
კონსოლიდირებული ბიუჯეტი. სახელმწიფოს ერთიანი ბიუჯეტი არ ექვემდებარება
არცერთი ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დამტკიცებას;“;
ე) „ვ“ და „ვ1“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ) ავტონომიური რესპუბლიკის ნაერთი ბიუჯეტი – აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკის რესპუბლიკური და შესაბამისად მის შემადგენლობაში შემავალი
მუნიციპალიტეტების კონსოლიდირებული ბიუჯეტი. ავტონომიური რესპუბლიკის ნაერთი
ბიუჯეტი არ ექვემდებარება არცერთი ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ
დამტკიცებას;
ვ1) ერთიანი ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი – ავტონომიური რესპუბლიკის
ერთიანი რესპუბლიკური ბიუჯეტის და მის შემადგენლობაში შემავალი მუნიციპალიტეტების
ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტების კონსოლიდირებული ბიუჯეტი. ერთიანი
ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი არ ექვემდებარება არცერთი ხელისუფლების
წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დამტკიცებას;“;
ვ) „თ“–„კ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი – მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს
− საკრებულოს მიერ დამტკიცებული, მუნიციპალიტეტის ორგანოების ფუნქციებისა
და ვალდებულებების შესრულების მიზნით მისაღები შემოსულობების, გასაწევი
გადასახდელებისა და ნაშთის ცვლილების ერთობლიობა;
თ1) ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტი – მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის და ამ მუხლის
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„ბ .გ“ და „ბ2.გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საჯარო სამართლის იურიდიული
პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტების
კონსოლიდირებული ბიუჯეტი. ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტი არ ექვემდებარება
არცერთი ხელისუფლების წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დამტკიცებას;
ი) დამტკიცებული ბიუჯეტი – შესაბამისი ხელისუფლების წარმომადგენლობითი
ორგანოს მიერ დამტკიცებული სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური
ან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი;
კ) დაზუსტებული ბიუჯეტი – ამ კოდექსის 31-ე, 69-ე და 92-ე მუხლების საფუძველზე
კორექტირებული სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი;“;
ზ) „ნ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ნ) მუნიციპალიტეტი, საკუთარი და დელეგირებული უფლებამოსილებები – შეესაბამება
საქართველოს ორგანულ კანონში „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ მოცემულ
განმარტებებს;“;
თ) „პ“−„რ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„პ) მიზნობრივი ტრანსფერი – დელეგირებულ უფლებამოსილებათა განხორციელების
მიზნით მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მიერ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ან/და ავტონომიური
რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან ფინანსური დახმარების სახით მიღებული
სახსრები;
ჟ) სპეციალური ტრანსფერი – სტიქიური მოვლენების, ეკოლოგიური და სხვა სახის
კატასტროფების, საომარი მოქმედებების, ეპიდემიების და სხვა საგანგებო სიტუაციების
შედეგების (ზიანის) სალიკვიდაციოდ, აგრეთვე სხვა ღონისძიებების განსახორციელებლად
სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ და მუნიციპალიტეტების
ბიუჯეტებს შორის გაწეული ფინანსური დახმარება;
ჟ1) კაპიტალური ტრანსფერი – კაპიტალური პროექტის განსახორციელებლად
სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ და მუნიციპალიტეტების
ბიუჯეტებს შორის გაწეული ფინანსური დახმარება, რომელიც დაკავშირებულია ტრანსფერის
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მიმღების არაფინანსური აქტივების ზრდასთან;
რ) მხარჯავი დაწესებულება – სახელმწიფო და ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკური ბიუჯეტებისთვის – პროგრამული კლასიფიკაციის პირველი თანრიგით
გათვალისწინებული საბიუჯეტო ორგანიზაცია, ხოლო მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისთვის
– მუნიციპალიტეტი;“;
ი) „უ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„უ) საფინანსო ორგანო – მუნიციპალიტეტის, ავტონომიური რესპუბლიკის
აღმასრულებელი ხელისუფლების შესაბამისი ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელია
შესაბამისად მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის, ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკური ბიუჯეტის პროექტის მომზადებისთვის და ბიუჯეტის შესრულების
მართვისა და კოორდინირებისთვის;“;
კ) „ქ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ქ) წლიური ბიუჯეტი – საქართველოს ცენტრალური, ავტონომიური რესპუბლიკის,
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დამტკიცებული ბიუჯეტი, აგრეთვე
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ამ კოდექსით გათვალისწინებული
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის/არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირის შესაბამისი საბიუჯეტო წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი;“;
ლ) „ჩ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ჩ) ფულადი სახსრები – სახელმწიფო ხაზინის, ავტონომიური რესპუბლიკების,
მუნიციპალიტეტის, ამ მუხლის „ბ1“ და „ბ2“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საჯარო
სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირების ფულადი სახსრები და დეპოზიტები ეროვნულ და უცხოურ ვალუტებში, რომლებიც
განთავსებულია სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სისტემის ანგარიშებზე,
სახელმწიფო ხაზინის სხვა ანგარიშებსა და კომერციულ ბანკებში არსებულ ანგარიშებზე;“;
მ) „წ1“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„წ1) პრიორიტეტი − საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების
რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებით გათვალისწინებული ასიგნებების
ძირითადი მიმართულება, რომლის ფარგლებშიც მხარჯავი დაწესებულებები/საბიუჯეტო
ორგანიზაციები ახორციელებენ პროგრამებს/ქვეპროგრამებს. პრიორიტეტის ფარგლებში
შესაძლებელია აგრეთვე გათვალისწინებულ იქნეს სხვადასხვა საბიუჯეტო ორგანიზაციის
ფუნქციონირებისთვის საჭირო ღონისძიებები;“.
4. მე-7 მუხლის:
ა) პირველი ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისთვის – შესაბამისი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი
ორგანო;“;
ბ) მე-2 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ)
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტისათვის
–
შესაბამისი
მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლობითი ორგანო − საკრებულო;“;
გ) მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) ერთიანი მუნიციპალური ბიუჯეტისთვის – შესაბამისი მუნიციპალიტეტის საფინანსო
ორგანო.“;
დ) მე-8 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„8. ავტონომიური რესპუბლიკების საფინანსო ორგანოები, მუნიციპალიტეტების
საფინანსო ორგანოები და ამ კოდექსის მე-6 მუხლის „ბ1“ და „ბ2“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირები:
ა) უფლებამოსილი არიან, დამატებითი შემოსავლის მიღების მიზნით გახსნან მიმდინარე
ან/და სადეპოზიტო ანგარიშები კომერციულ ბანკებში. დაუშვებელია მიმდინარე ანგარიშზე
ანგარიშის მფლობელმა განახორციელოს სხვა ოპერაციები, გარდა სახელმწიფო ხაზინაში
გახსნილი ანგარიშიდან სახსრების გადატანისა, სახელმწიფო ხაზინაში გახსნილ ანგარიშზე
სახსრების დაბრუნებისა, სადეპოზიტო ანგარიშზე თანხის გადატანისა და სადეპოზიტო
ანგარიშიდან თანხის დაბრუნებისა. ამ კოდექსის მე-6 მუხლის „ბ1“ და „ბ2“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირები აგრეთვე უფლებამოსილი არიან, ამ ანგარიშებზე
არსებული სახსრები გამოიყენონ საბანკო გარანტიების, სესხებისა და აკრედიტივების
უზრუნველყოფის საგნად ეკონომიკური საქმიანობის განხორციელებისთვის;

ბ) უფლებამოსილი არიან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანხმობით გახსნან
ანგარიში კომერციულ ბანკში მათ განკარგულებაში დროებით არსებული სახსრების ან/
და იმ სახსრების განთავსების მიზნით, რომლებიც შემოსავლად აღიარებამდე საჭიროებს
უფლებამოსილი პირების მიერ დადასტურებას, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად შეიძლება გადაეცეს თანხის მიღებაზე უფლებამოსილ პირებს, მიიმართოს
შესაბამის ბიუჯეტში ან ანგარიშის მფლობელის სახელმწიფო ხაზინაში არსებულ ანგარიშზე
ან გადამხდელს დაუბრუნდეს. ამ ანგარიშზე პროცენტების სახით დარიცხული თანხა
ეკუთვნის ანგარიშის მფლობელს და დარიცხვისთანავე მიიმართება სახელმწიფო ხაზინაში
არსებულ მის ანგარიშზე.“.
5. მე-13 მუხლის მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში შესაბამისი მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო
უფლებამოსილია თითოეულ პრიორიტეტზე ყოველთვიურად გასცეს თანხა არაუმეტეს
გასული საბიუჯეტო წლის დამტკიცებული ასიგნებების 1/12-ისა.“.
6. მე-15 მუხლის მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. მუნიციპალიტეტის (გარდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისა) საბიუჯეტო
ორგანიზაციები ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს ადგენენ ამ კოდექსის მოთხოვნების
გათვალისწინებით, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ გამოცემული სამართლებრივი
აქტის საფუძველზე, ხოლო ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო ორგანიზაციები
– შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ დადგენილი წესით, ამ კოდექსის 85-ე, 86-ე და
87-ე მუხლების მოთხოვნების გათვალისწინებით.“.
7. მე-16 მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების
ბიუჯეტები, აგრეთვე ამ კოდექსით გათვალისწინებული საჯარო სამართლის იურიდიული
პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტები
სრულდება საკასო მეთოდით.“.
8. მე-17 მუხლის მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების
ბიუჯეტების, აგრეთვე ამ კოდექსით გათვალისწინებული საჯარო სამართლის იურიდიული
პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ყველა შემოსულობა
დაუყოვნებლივ მიიმართება შესაბამის ბიუჯეტში.“.
9. მე-18 მუხლის მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. ასიგნებების ზევით ფინანსური ვალდებულების აღება დაუშვებელია, გარდა
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა და მრავალწლიანი შესყიდვებით ნაკისრი
ვალდებულებებისა. მრავალწლიანი ფინანსური ვალდებულების აღება შესაძლებელია
მხოლოდ შესაბამისი საშუალოვადიანი გეგმით მხარჯავი დაწესებულებისთვის/
პრიორიტეტისთვის გათვალისწინებული ასიგნებების ზღვრული მოცულობების ფარგლებში.
ასეთ შემთხვევაში მრავალწლიანი ფინანსური ვალდებულების შესასრულებლად
საჭირო სახსრები სახელმწიფო ბიუჯეტისა და ავტონომიური რესპუბლიკის მხარჯავმა
დაწესებულებებმა უნდა გაითვალისწინონ შესაბამისი წლის ბიუჯეტის პროექტში,
ხოლო მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელმა ორგანომ უნდა გაითვალისწინოს შესაბამის
პრიორიტეტში. შესაბამისი აღმასრულებელი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით
შესაძლებელია სათანადო საშუალოვადიანი გეგმით გათვალისწინებული პარამეტრებისგან
განსხვავებული მრავალწლიანი ფინანსური ვალდებულების აღება.“.
10. 184 მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. სახელმწიფო ხაზინა პასუხისმგებელია სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების
რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების, აგრეთვე ამ კოდექსით
გათვალისწინებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების შემოსულობების, გადასახდელებისა და ნაშთის
ცვლილების სრულად და სწორად აღრიცხვისთვის, გამჭვირვალობისა და ანგარიშგებისთვის.“.
11. მე-19 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 19. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ ბიუჯეტის შესრულებისა და
ბიუჯეტის ასიგნებების ხარჯვის შემოწმება
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით
ამოწმებს საქართველოს სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და
მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტების შესრულებასა და ბიუჯეტების ასიგნებების ხარჯვას.“.
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12. მე-20 მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ავტონომიური რესპუბლიკის/მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითმა ორგანომ
სამართლებრივი აქტის პროექტი, რომელიც იწვევს მიმდინარე წლის ავტონომიური
რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტის და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯების
ზრდას, შემოსავლების შემცირებას ან/და ავტონომიური რესპუბლიკის ორგანოს/
მუნიციპალიტეტის მიერ ახალი ფინანსური ვალდებულებების აღებას, შეიძლება მიიღოს
მხოლოდ შესაბამისი აღმასრულებელი ხელისუფლების თანხმობის შემდეგ. მომავალ
საბიუჯეტო წელთან დაკავშირებული ავტონომიური რესპუბლიკის/მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლობითი ორგანოს − საკრებულოს სამართლებრივი აქტის პროექტი უნდა
შეესაბამებოდეს დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის საბიუჯეტო პარამეტრებს, ხოლო თუ იგი
იწვევს მომავალი წლების საბიუჯეტო პარამეტრების ცვლილებას, ის შეიძლება მიღებულ
იქნეს მხოლოდ შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის/მუნიციპალიტეტის
აღმასრულებელი ორგანოს თანხმობით.
3. საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლების უმაღლესი ორგანოს, ავტონომიური
რესპუბლიკის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს მიერ ისეთი გადაწყვეტილების მიღება,
რომელიც ზრდის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახდელების ოდენობას ან ამცირებს
მის შემოსავლებს, ამ გადაწყვეტილების მიღების წლის განმავლობაში კომპენსირებული
უნდა იქნეს მისი მიმღები ორგანოს მიერ (სახელმწიფო ან ავტონომიური რესპუბლიკის
რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან).“.
13. 24-ე მუხლის მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტების
ბიუჯეტებიდან სესხის გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
თანხმობით.“.
14. 25-ე მუხლის:
ა) პირველი და მე-2 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. შემოსულობები სახელმწიფო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების
რესპუბლიკურ და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებს შორის ნაწილდება ამ კოდექსის
დანართის შესაბამისად. ამ დანართში მითითებული საერთო-სახელმწიფოებრივი
მნიშვნელობის და სახელმწიფო ქონების ნუსხას ადგენს საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტრო.
2. ადგილობრივი გადასახადები და მოსაკრებლები სრულად ირიცხება მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტში.“;
ბ) მე-4 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური და მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტებიდან გამოყოფილი სახსრების ფარგლებში საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ
საქმიანობის განხორციელებისას კონტრაქტორებისთვის დაკისრებული ჯარიმები/სანქციები/
საურავები და სხვა შემოსულობები მიიმართება შესაბამის ბიუჯეტში (სახელმწიფო,
ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ან მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი).
შესაბამის ბიუჯეტში მიიმართება აგრეთვე საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად
დონორისგან მიღებული დაფინანსების ფარგლებში საქმიანობის განხორციელებისას
კონტრაქტორებისთვის დაკისრებული ჯარიმები/სანქციები/საურავები, თუ დონორთან
გაფორმებული ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.“.
15. 26-ე მუხლის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკურ და
მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში სრულად მიიმართება შემდეგი გაუქმებული
გადასახადებიდან მიღებული საბიუჯეტო შემოსულობები:
ბ.ა) მავნე ნივთიერებებით გარემოს დაბინძურებისთვის გადასახადი;
ბ.ბ) ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისთვის გადასახადი;
ბ.გ) ქონების გადაცემისთვის გადასახადი;
ბ.დ) საკურორტო გადასახადი;
ბ.ე) სასტუმროს გადასახადი;
ბ.ვ) რეკლამის გადასახადი;
ბ.ზ) გადასახადი ადგილობრივი სიმბოლიკის გამოყენებისთვის;
გ) მცირე ბიზნესის გადასახადიდან და ფიქსირებული გადასახადიდან მიღებული
თანხების 80% მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტში, ხოლო 20% – აფხაზეთისა და აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკურ და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებში.“.

16. 261 მუხლის მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოების წმინდა მოგებიდან
ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული კომისიის მიერ განსაზღვრული
სახელმწიფოსთვის გადასარიცხი დივიდენდები, ამ კოდექსის დანართის („შემოსულობების
საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების
რესპუბლიკურ და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებს შორის განაწილება პროცენტული
მაჩვენებლების მიხედვით“) ცხრილის 9.1 გრაფის შესაბამისად, მთლიანად მიიმართება
საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტში.“.
17. 27-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ზ) ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტებისთვის გადასაცემ
ტრანსფერებს.“.
18. 34-ე მუხლის:
ა) მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა და მიმართულებების დოკუმენტის მომზადების
მიზნით ყოველი წლის 1 მარტამდე საქართველოს მთავრობა დადგენილებით განსაზღვრავს
მხარჯავი დაწესებულებების, ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლების ორგანოებისა
და მუნიციპალიტეტების (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების შემადგენლობაში შემავალი
მუნიციპალიტეტებისა) მიერ წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხას და წარდგენის ვადებს.“;
ბ) მე-5 ნაწილის „გ.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ.გ) მხოლოდ ინფორმაციული მიზნებისთვის ავტონომიური რესპუბლიკებისა
და მუნიციპალიტეტების საშუალოვადიან პრიორიტეტებს და მათ მისაღწევად
განსახორციელებელი პროგრამებისა და ღონისძიებების დაფინანსების ოდენობებს, მიზნებსა
და შედეგებს;“.
19. 39-ე მუხლის მე-13 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„13. დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის დაწყებიდან არაუგვიანეს 1 თვისა საქართველოს
ფინანსთა სამინისტრო მუნიციპალიტეტებიდან და ავტონომიური რესპუბლიკებიდან
მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე უზრუნველყოფს ქვეყნის ძირითადი მონაცემებისა
და მიმართულებების დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტის მომზადებას და საქართველოს
პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტისთვის ინფორმაციის სახით წარდგენას.“.
20. 59-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ან
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტზე გასაცემ სესხებზე;“.
21. 63-ე მუხლის მე-5 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. ვადაგადაცილებული სასესხო დავალიანების დაფარვის საშუალების გამოყენების
შესახებ სესხის გამცემის წერილობითი შეტყობინების საქართველოს ფინანსთა სამინისტროში
რეგისტრაციიდან არაუგვიანეს 6 თვისა საქართველოს ფინანსთა მინისტრი იხილავს და
სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე იღებს გადაწყვეტილებას ვადაგადაცილებული
სასესხო დავალიანების დაფარვის საშუალების გამოყენების ან გამოუყენებლობის შესახებ.
სახელმწიფო ინტერესებად ჩაითვლება საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე,
საწარმოებზე (რომელთა აქციების ან წილის 50%-ზე მეტს ფლობს სახელმწიფო ორგანო
ან მუნიციპალიტეტი/მუნიციპალიტეტები) და სახელმწიფო პროგრამებში მონაწილე
იურიდიულ/ფიზიკურ პირებზე გაცემული სესხები. ამ ვადის გასვლის შემდეგ სესხის
გამცემის თხოვნა ვადაგადაცილებული სასესხო დავალიანების დაფარვის საშუალების
გამოყენების შესახებ ითვლება დაუკმაყოფილებლად.“.
22. IV კარის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი“.
23. X თავის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ზოგადი ნორმები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის“.
24. 65-ე და 66-ე მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 65. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დამოუკიდებლობა
1. თითოეულ მუნიციპალიტეტს აქვს საკუთარი დამოუკიდებელი ბიუჯეტი.
2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი დამოუკიდებელია როგორც სხვა მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტისგან, ისე სახელმწიფო ბიუჯეტისგან და ავტონომიური რესპუბლიკების
რესპუბლიკური ბიუჯეტებისგან.
3. მუნიციპალიტეტის ორგანოების დამოუკიდებლობა საბიუჯეტო საქმიანობაში
გარანტირებულია ამ კოდექსით გათვალისწინებული საკუთარი შემოსულობებით
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და საკუთარ უფლებამოსილებათა განხორციელებისათვის გადასახდელების გაწევის
დამოუკიდებლად განსაზღვრით, აგრეთვე კანონით დადგენილ ფარგლებში დელეგირებულ
უფლებამოსილებათა ფარგლებში დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების მიღების უფლებით.
4. საქართველოს ცენტრალურ და ავტონომიური რესპუბლიკების ხელისუფლებებს
უფლება არა აქვთ, ჩაერიონ მუნიციპალიტეტის ორგანოების საბიუჯეტო უფლებამოსილებებში.
მუხლი 66. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარი და არასაკუთარი შემოსულობები
1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის საკუთარ შემოსულობებს განეკუთვნება ადგილობრივი
გადასახადები და მოსაკრებლები, მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებული დამატებული
ღირებულების გადასახადი და საქართველოს კანონმდებლობით მუნიციპალიტეტებისთვის
განკუთვნილი სხვა შემოსულობები.
2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არასაკუთარ შემოსულობებს განეკუთვნება
სპეციალური, მიზნობრივი და კაპიტალური ტრანსფერები და საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა შემოსულობები.“.
25. 67-ე მუხლის:
ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი“;
ბ) პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.
მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტში
გაუთვალისწინებელი
გადასახდელების
დასაფინანსებლად იქმნება სარეზერვო ფონდი, რომლის მოცულობა არ უნდა აღემატებოდეს
წლიური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ასიგნებების საერთო მოცულობის 2%-ს.“.
26. 68-ე მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში იქმნება წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების
დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი, რომლის განკარგვა
ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით და მუნიციპალიტეტის
აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად.“.
27. 69-ე მუხლის:
ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებების გადანაწილება და ცვლილებები პროგრამულ
კლასიფიკაციაში“;
ბ) მე-4−მე-7 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. შესაბამისი სამართლებრივი აქტისა და საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ
წარმოდგენილი წინადადებების საფუძველზე მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო
უფლებამოსილია განახორციელოს ცვლილებები (პროგრამის/ქვეპროგრამის დამატება,
პროგრამის/ქვეპროგრამის დასახელების შეცვლა) პროგრამულ კლასიფიკაციაში.
5. მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია შესაბამისი
სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული
საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გადასახდელებიდან გამოყოფილი თანხების
ასახვის მიზნით განახორციელოს ცვლილებები (მათ შორის, პროგრამული კოდის ან
პროგრამის დამატება) ბიუჯეტით დამტკიცებულ შემოსულობებსა და გადასახდელებში. ეს
ცვლილებები 1 თვის ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს საბიუჯეტო წლის დასრულებისა, უნდა
წარედგინოს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოს.
6. ამ კოდექსის 67-ე და 68-ე მუხლების შესაბამისად გამოყოფილი ასიგნებებით
წლიური ბიუჯეტის დაზუსტება და ამ მუხლის მე-2−მე-5 ნაწილებით გათვალისწინებული
ცვლილებები უნდა განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს −
საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.
7. ამ კოდექსის მე-6 მუხლის „ბ1.გ“ და „ბ2.გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საჯარო
სამართლის იურიდიული პირების/არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების
ბიუჯეტების დაზუსტება ხორციელდება მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს
– საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის შესაბამისად.“.
28. 70-ე მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ან ცალკეულ მუნიციპალიტეტში საგანგებო
მდგომარეობის შემოღების შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით
ორგანოს − საკრებულოს შეუძლია დაამტკიცოს შესაბამისი აღმასრულებელი ორგანოს
მიერ წარმოდგენილი საგანგებო ბიუჯეტი საგანგებო მდგომარეობასთან დაკავშირებულ
ღონისძიებათა მიზნობრივი დაფინანსებისთვის.“.
29. 71-ე მუხლის პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. მუნიციპალიტეტებისთვის დამატებული ღირებულების გადასახადის განაწილება
ხდება ამ კოდექსის დანართის („შემოსულობების საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთისა
და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკურ და მუნიციპალიტეტების
ბიუჯეტებს შორის განაწილება პროცენტული მაჩვენებლების მიხედვით“) ცხრილის მე-4
გრაფით მუნიციპალიტეტებისთვის გათვალისწინებული მაჩვენებლის ფარგლებში.“.
30. XII თავის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, წარდგენა და დამტკიცება“.
31. 75-ე და 76-ე მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 75. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებისა და წარდგენის
პროცესის კოორდინირება
1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებისა და წარდგენის პროცესს
კოორდინაციას უწევს მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანო.
2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადების, წარდგენისა და დამტკიცების
მიზნებისთვის საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მუნიციპალიტეტებს უზრუნველყოფს
შესაბამისი მეთოდური მითითებებით.
3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მოთხოვნის შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი
ვალდებულია დროულად და სრულად წარუდგინოს მას ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის შესახებ.
მუხლი 76. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი
1. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი არის ადმინისტრაციული
ერთეულების განვითარების ძირითადი გეგმა, რომელიც ასახავს ინფორმაციას
საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმების შესახებ.
2. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტს ადგენს მუნიციპალიტეტის
აღმასრულებელი ორგანო შესაბამისი სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციასთან
კონსულტაციით.
3. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით
მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო ყოველი წლის 1 მარტიდან იწყებს მუშაობას,
რისთვისაც გამოსცემს შესაბამის ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, რომელშიც
განსაზღვრულია პრიორიტეტების შედგენისთვის წარსადგენი ინფორმაციის ნუსხა და
წარდგენის ვადები.
4. მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს არანაკლებ შემდეგ
ინფორმაციას:
ა) გასული, მიმდინარე, დასაგეგმი საბიუჯეტო წლებისათვის და დასაგეგმისშემდგომი
სამი საბიუჯეტო წლისთვის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლებისა და ხარჯების,
ფინანსური და არაფინანსური აქტივებით ოპერაციებისა და ვალდებულებების აგრეგირებულ
მაჩვენებლებს;
ბ) მუნიციპალიტეტის გასული საბიუჯეტო წლის ბიუჯეტის შესრულების საბოლოო
შედეგების ანალიზს და მიმდინარე საბიუჯეტო წლის გადამუშავებულ პროგნოზებს;
გ) დასაგეგმი საბიუჯეტო წლისთვის და დასაგეგმისშემდგომი სამი საბიუჯეტო
წლისთვის:
გ.ა)
მუნიციპალიტეტის
აღმასრულებელი
ორგანოს
მიერ
განსაზღვრულ
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტებს და მათ ფარგლებში განსახორციელებელ პროგრამებს/
ქვეპროგრამებს;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიან პრიორიტეტებს და მათ მისაღწევად
განსახორციელებელი ძირითადი პროგრამებისა და ღონისძიებების დაფინანსების
ოდენობებს, მიზნებსა და შედეგებს.
5. მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო (გარდა ავტონომიური რესპუბლიკის
შემადგენლობაში შემავალი მუნიციპალიტეტისა) მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების
დოკუმენტს წარუდგენს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოს და საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა.
6. ავტონომიური რესპუბლიკის შემადგენლობაში შემავალი მუნიციპალიტეტი
პრიორიტეტების დოკუმენტს წარუდგენს ავტონომიური რესპუბლიკის საფინანსო ორგანოს
ავტონომიური რესპუბლიკის მიერ დადგენილი წესით.“.
32. 77-ე მუხლის:
ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
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„მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის
პროექტისა და პრიორიტეტების დოკუმენტის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი
ორგანოსთვის წარდგენა“;
ბ) პირველი−მე-3 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მუნიციპალიტეტის ორგანოებს მიმდინარე წლის
15 ივლისამდე აცნობებს დასაგეგმი საბიუჯეტო წლის ძირითად საბიუჯეტო პარამეტრებს.
2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის გათვალისწინებით
საფინანსო ორგანო გაიანგარიშებს შემოსულობებისა და გადასახდელების საპროგნოზო
მაჩვენებლებს და იწყებს შესაბამის პროცედურებს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის
შესადგენად.
3. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მოსამზადებლად შესაბამისი საფინანსო
ორგანო საბიუჯეტო ორგანიზაციებს უგზავნის საბიუჯეტო განაცხადის ფორმებს
ასიგნებებისა და მომუშავეთა რიცხოვნობის საორიენტაციო ზღვრული მოცულობების
მითითებით.“;
გ) მე-6 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო არაუგვიანეს 5 ოქტომბრისა აცნობებს
მუნიციპალიტეტის
ორგანოებს სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტით შესაბამისი
ბიუჯეტისთვის გადასაცემი ფინანსური დახმარებისა და გადასახადებიდან მისაღები
შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებლებს.“;
დ) მე-7−81 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტს თანდართულ მასალებთან ერთად
არაუგვიანეს 15 ნოემბრისა შესაბამისი მუნიციპალიტეტის მერი განსახილველად წარუდგენს
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოს − საკრებულოს.
8. ბიუჯეტის პროექტთან ერთად მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოს
− საკრებულოს წარედგინება მისი შესაბამისი მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების
დოკუმენტი.
81. ბიუჯეტის პროექტს მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანო ამზადებს საჯარო
ფინანსების მართვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით.“.
33. 78-ე მუხლის:
ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის განხილვა და დამტკიცება“;
ბ) პირველი და მე-2 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. ბიუჯეტის პროექტი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოში
წარდგენიდან 5 დღის ვადაში უნდა გამოქვეყნდეს საჯარო განხილვისთვის.
2.
მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლობითი
ორგანო
საჯაროდ
იხილავს
ბიუჯეტის პროექტს და ახალი საბიუჯეტო წლის დაწყებამდე იღებს გადაწყვეტილებას
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ. გადაწყვეტილება
ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ მიიღება წარმომადგენლობითი ორგანოს სიითი
შემადგენლობის უმრავლესობით.“;
გ) მე-7−მე-8 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7. ახალი საბიუჯეტო წლის დაწყებიდან 3 თვის განმავლობაში მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობის შემთხვევაში საქართველოს მთავრობა საქართველოს
ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ შესაბამისად
მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოს − საკრებულოს და მუნიციპალიტეტის
მერს ვადამდე უწყვეტს უფლებამოსილებას და შემოიღებს პირდაპირ სახელმწიფო
მმართველობას. ასეთ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს პირდაპირი სახელმწიფო
მმართველობის განმახორციელებელი თანამდებობის პირის/ორგანოს წარდგინებით
ამტკიცებს საქართველოს მთავრობა.
71. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს მიერ მიღებული
გადაწყვეტილება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ უნდა
შეიცავდეს ამ კოდექსის 77-ე მუხლის მე-9 ნაწილით გათვალისწინებულ ინფორმაციას.
8. ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცებიდან არაუგვიანეს 20 დღისა მუნიციპალიტეტი
(გარდა ავტონომიური რესპუბლიკის შემადგენლობაში შემავალი მუნიციპალიტეტისა)
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს უგზავნის დამტკიცებული ბიუჯეტის შესაბამის
მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტს.“.
34. 79-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 79. მიზნობრივი ტრანსფერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინება
1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო მუნიციპალიტეტის ორგანოებს ყოველი წლის 5
ოქტომბრამდე აცნობებს მიზნობრივი ტრანსფერის საპროგნოზო პარამეტრებს.
2. საქართველოს საკანონმდებლო აქტების ან/და ხელშეკრულების საფუძველზე მუნიცი
პალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ წარმოდ
გენილი პარამეტრების საფუძველზე ამზადებს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში დელეგირებუ
ლი უფლებამოსილებების პროგრამებისა და ღონისძიებების დაფინანსების გაანგარიშებებს,
მიზნობრივი ტრანსფერის მოცულობას და ბიუჯეტის პროექტთან ერთად წარუდგენს მუ
ნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით ორგანოს − საკრებულოს, რომელიც იხილავს მათ და
განხილვის შედეგების გათვალისწინებით მზადდება სახელმწიფოსა და მუნიციპალიტეტის
ორგანოებს შორის (საჭიროების შემთხვევაში) ხელშეკრულების პროექტი სახელმწიფოს მიერ
დელეგირებული უფლებამოსილებების შესახებ.
3. სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონის გამოქვეყნებიდან 1 თვის ვადაში მუნიციპალიტეტის
აღმასრულებელ ორგანოსა და შესაბამის სახელმწიფო ორგანოს შორის (საჭიროების შემთხვე
ვაში) ფორმდება დელეგირების ხელშეკრულებები.
4. ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკური ბიუჯეტიდან ავტონომიური რესპუბ
ლიკის შემადგენლობაში შემავალი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისთვის მიზნობრივი ტრან
სფერის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ ბიუჯეტში გათვალისწინებისა და გამო
ყენების წესებს განსაზღვრავს ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენლობითი ორგანო.“.
35. 791 მუხლის:
ა) პირველი და მე-2 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. სპეციალური ტრანსფერი გამოიყოფა სტიქიური მოვლენების, ეკოლოგიური და სხვა
სახის კატასტროფების, საომარი მოქმედებების, ეპიდემიების და სხვა საგანგებო სიტუაციების
შედეგების (ზიანის) სალიკვიდაციოდ, აგრეთვე სხვა ღონისძიებების განსახორციელებლად.
სპეციალური ტრანსფერი არის სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ და
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებს შორის გაწეული ფინანსური დახმარება. მუნიციპალიტეტმა
ტრანსფერი შესაძლებელია გამოყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი ხმარდება ტრანსფე
რის გამცემი მუნიციპალიტეტის მიზნებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული
საკუთარი უფლებამოსილებების ფარგლებში.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი
უფლებამოსილია საქართველოს მთავრობას/საქართველოს სამინისტროებს ან/და საქართვე
ლოს ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას/საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკის
სამინისტროებს მიმართოს ფინანსური დახმარების სახით სპეციალური ტრანსფერის გამო
ყოფის მოთხოვნით. ამ მიმართვაში აღინიშნება სპეციალური ტრანსფერის გამოყოფის მოთ
ხოვნის საფუძველი და ტრანსფერის მოცულობა.“;
ბ) მე-4 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის
წინადადება სპეციალური ტრანსფერის გამოყოფის შესახებ შესაძლებელია წარედგინოს სხვა
მუნიციპალიტეტს.“.
36. 792 მუხლის:
ა) პირველი და მე-2 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. კაპიტალური ტრანსფერი გამოიყოფა კაპიტალური პროექტის განსახორციელებლად.
კაპიტალური ტრანსფერი არის სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკურ
და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტებს შორის გაწეული ფინანსური დახმარება, რომელიც და
კავშირებულია ტრანსფერის მიმღების არაფინანსური აქტივების ზრდასთან. მუნიციპალი
ტეტმა კაპიტალური ტრანსფერი შესაძლებელია გამოყოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი
ხმარდება ტრანსფერის გამცემი მუნიციპალიტეტის მიზნებს საქართველოს კანონმდებლო
ბით განსაზღვრული საკუთარი უფლებამოსილებების ფარგლებში.
2. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი
უფლებამოსილია საქართველოს მთავრობას/საქართველოს სამინისტროებს ან/და საქართვე
ლოს ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას/საქართველოს ავტონომიური რესპუბლიკის
სამინისტროებს მიმართოს ფინანსური დახმარების სახით კაპიტალური ტრანსფერის გამო
ყოფის მოთხოვნით. ამ მიმართვაში აღინიშნება კაპიტალური ტრანსფერის გამოყოფის მოთ
ხოვნის საფუძველი და ტრანსფერის მოცულობა.“;
ბ) მე-4 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის
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წინადადება კაპიტალური ტრანსფერის გამოყოფის შესახებ შესაძლებელია წარედგინოს სხვა
მუნიციპალიტეტს.“.
37. მე-80 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 80. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანა
1. წლიური ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ასიგნებებში ცვლილებების ან/და დამატებე
ბის შეტანა, გარდა ამ კოდექსის 69-ე მუხლით დადგენილი წესისა, საჭიროებს მუნიციპალი
ტეტის ბიუჯეტში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანას.
2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ცვლილებების ან/და დამატებების შეტანა წარმომად
გენლობით ორგანოს შეუძლია მხოლოდ მერის წარდგინებით.“.
38. XIII თავის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულება“.
39. 81-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 81. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების ზოგადი დებულება
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულებას თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უზრუნ
ველყოფს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო.“.
40. 82-ე მუხლის:
ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის განწერა“;
ბ) პირველი და მე-2 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გამოქვეყნებიდან არაუგვიანეს 15 დღისა შესაბამი
სი საფინანსო ორგანო ამზადებს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის კვარტალურ ან/და ყოველ
თვიურ განწერას საჯარო ფინანსების მართვის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით.
2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის კვარტალური ან/და ყოველთვიური განწერისას ასიგნე
ბების დაფინანსების მიზნით შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს თავისუფალი ნაშთი იმ პი
რობით, რომ წლიური ბიუჯეტით გათვალისწინებული ნაშთის ცვლილების წლიური ოდე
ნობა უცვლელი დარჩება.“.
41. 83-ე მუხლის:
ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულებისთვის პასუხისმგებლობა“;
ბ) მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ადგილობრივი გადასახადების ამოღებას უზრუნ
ველყოფენ საგადასახადო ორგანოები საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით,
ხოლო მუნიციპალიტეტის სხვა შემოსავლებისა და არაფინანსურ აქტივებზე განხორციელე
ბული ოპერაციებიდან მისაღები სახსრების ამოღებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიცი
პალიტეტის უფლებამოსილი პირი, თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის
დადგენილი.“.
42. XIV თავის სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის აღრიცხვა, ანგარიშგება და აუდიტი“.
43. 84-ე მუხლის:
ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის აღრიცხვა და ანგარიშგება“;
ბ) პირველი ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ანგარიში გახსნილია სახელმწიფო ხაზინის ერთია
ნი ანგარიშის სისტემაში. ამ ანგარიშის მართვისა და ოპერირების კონტროლის, აგრეთვე ამ
ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვაზე ნებართვის გაცემის უფლება, გარდა საქართველოს კა
ნონმდებლობით გათვალისწინებული გამონაკლისი შემთხვევებისა, აქვს მხოლოდ შესაბამის
მუნიციპალიტეტს.“;
გ) მე-3 და მე-4 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანო აღრიცხავს თითოეული საბიუჯეტო ორგანი
ზაციის მიერ გაწეულ გადასახდელებს, რაც მოიცავს ინფორმაციას საბიუჯეტო კლასიფიკა
ციის მიხედვით გადახდის განხორციელების ყველა ეტაპის შესახებ. იგი აგრეთვე აღრიცხავს
საბიუჯეტო კლასიფიკაციით გათვალისწინებულ შემოსულობებს.
4. მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანო ყოველი თვის დასრულებიდან 10 დღის ვადა
ში ამზადებს ანგარიშს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების,
ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ჩვენებით.“.
44. 85-ე−88-ე მუხლები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 85. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების კვარტალური მიმოხილვა
ყოველი კვარტალის დასრულებიდან 1 თვის ვადაში მუნიციპალიტეტის
აღმასრულებელი ორგანო შესაბამის წარმომადგენლობით ორგანოს წარუდგენს ბიუჯეტის
შესრულების კვარტალურ მიმოხილვას ნაზარდი ჯამით, რომელიც მოიცავს შემოსულობების,
გადასახდელების (მათ შორის, სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრების), ნაშთის
ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ფაქტობრივი მოცულობების შედარებას შესაბამისი
პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან.
მუხლი 86. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშისა და
ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა
მუნიციპალიტეტის საფინანსო ორგანო ამზადებს ბიუჯეტის შესრულების წლიურ
ანგარიშს და საბიუჯეტო წლის დასრულებიდან არაუგვიანეს 2 თვისა წარუდგენს
წარმომადგენლობით ორგანოს.
მუხლი 87. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მოიცავს წლიური
ბიუჯეტის შესრულების შესახებ არანაკლებ შემდეგ ინფორმაციას:
ა) ბიუჯეტის ბალანსს საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით;
ბ) საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით ბიუჯეტის შემოსულობებისა და
გადასახდელების შედარებას შესაბამისი პერიოდის გეგმურ მაჩვენებლებთან;
გ) ბიუჯეტის ანგარიშებზე არსებულ ნაშთებს წლის დასაწყისისა და დასასრულისთვის;
დ) პროგრამების მიხედვით დაზუსტებულ ასიგნებებსა და გადახდილ თანხებს შორის
შეუსაბამობის განმარტებას, თუ ასეთი შეუსაბამობა აღემატება 30%-ს;
ე) ინფორმაციას სარეზერვო და წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა
და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდებიდან (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში) სახსრების გამოყოფის მდგომარეობის შესახებ;
ვ) წლიური ბიუჯეტით დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში საბიუჯეტო
ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროგრამების/ქვეპროგრამების აღწერას და
მიღწეულ შედეგებს;
ზ) ამ კოდექსის მე-6 მუხლის „ბ1.გ“ და „ბ2.გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საჯარო
სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული
პირების ბიუჯეტების შესრულების წლიურ მაჩვენებლებს.
მუხლი 88. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცება
1. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო − საკრებულო საჯაროდ იხილავს
ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს და არაუგვიანეს 1 მაისისა იღებს გადაწყვეტილებას
წლიური ანგარიშის დამტკიცების ან დაუმტკიცებლობის შესახებ.
2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის აუდიტორული დასკვნა და შესრულების წლიური
ანგარიში საჯარო ინფორმაციაა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით
ხელმისაწვდომია საზოგადოებისთვის.“.
45. 891 მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) მუნიციპალიტეტებისთვის გადასაცემ ტრანსფერებს;“.
46. 95-ე მუხლის მე-5 ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ე) ავტონომიური რესპუბლიკის შემადგენლობაში შემავალი მუნიციპალიტეტის
პროგრამებს და მათი დაფინანსების ოდენობებს, მიზნებსა და შედეგებს.“.
47. 101-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 101. ფინანსური დახმარების მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გათვალისწინება
ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ორგანო ავტონომიური რესპუბლიკის
შემადგენლობაში შემავალი მუნიციპალიტეტის შესაბამის ორგანოებს არაუგვიანეს 5
ნოემბრისა აცნობებს ფინანსური დახმარების საპროგნოზო ოდენობებს.“.
48. კოდექსის დანართის:
ა) სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„შემოსულობების საქართველოს სახელმწიფო, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკების რესპუბლიკურ და მუნიციპალიტეტების ბიუჯეტებს შორის განაწილება
პროცენტული მაჩვენებლების მიხედვით“;
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ბ) ცხრილის სათაურის გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

№

შემოსულობების
დასახელება

საქართველოს
სახელმწიფო
ბიუჯეტი

აფხაზეთისა და აჭარის
ავტონომიური
რესპუბლიკების რესპუბ
ლიკური ბიუჯეტები

გ) ცხრილის 8.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
8.3
მუნიციპალიტეტისთვის
“;
დ) ცხრილის 10.2 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„

10.2

მუნიციპალიტეტების (გარდა
ავტონომიური რესპუბლიკების
მუნიციპალიტეტებისა)
ტერიტორიაზე მოპოვებული
ბუნებრივი რესურსებისთვის

მუნიციპალიტე
ტის ბიუჯ
 ეტები

100

100

“;
ე) ცხრილის 11.2 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„

11.2
“;
„
11.4

განლაგებულია მუნიციპალიტეტის
(გარდა ავტონომიური რესპუბლიკების
მუნიციპალიტეტებისა) ტერიტორიაზე
და არ არის მუნიციპალიტეტების
სარგებლობაში
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ვ) ცხრილის 11.4 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუნიციპალიტეტების (გარდა
ავტონომიური რესპუბლიკების
მუნიციპალიტეტებისა)
სარგებლობაშია

100

“;
ზ) ცხრილის მე-13 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
შემოსავალი მუნიციპალიტეტების
საკუთრებაში არსებული მიწის
მართვაში (უზუფრუქტი,
ქირავნობა, იჯარა და სხვა)
გადაცემიდან

13

100

“;
თ) ცხრილის 15.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
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15.3

მუნიციპალიტეტის ორგანოს
უფლებამოსილი პირის მიერ

100

“;
ი) ცხრილის 18.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
18.3
“;

მუნიციპალიტეტის ორგანოს
უფლებამოსილი პირის მიერ

100

კ) ცხრილის 22.2.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„

22.2.3

მუნიციპალიტეტის ორგანოს
უფლებამოსილი პირის
მიერ, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც „უცხოელთა და
მოქალაქეობის არმქონე პირთა
სამართლებრივი მდგომარეობის
შესახებ“ საქართველოს
კანონით გათვალისწინებული
საქართველოს ვიზის გასაცემად
ან მისი მოქმედების ვადის
გასაგრძელებლად საჭირო
დოკუმენტაციის მიღებას და
სამგზავრო დოკუმენტში ვიზის
დატანას ან საქართველოს
ვიზის ელექტრონულად გაცემას
უზრუნველყოფს საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს
მმართველობის სფეროში
მოქმედი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირი ან/და მის
უფლებამოსილებას დელეგირების
ხელშეკრულების საფუძველზე
ახორციელებს მუნიციპალიტეტი

100

“;
ლ) ცხრილის 22.3.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
22.3.3

მუნიციპალიტეტის ორგანოს
უფლებამოსილი პირის მიერ

100

“;
მ) ცხრილის 24.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
24.3
“;

25.3
“;
„
27.2

მუნიციპალიტეტის ორგანოს
უფლებამოსილი პირის მიერ

100

ნ) ცხრილის 25.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუნიციპალიტეტების
ბიუჯეტების სახსრებით –
ადგილობრივი სატენდერო
მოსაკრებელი

100

ო) ცხრილის 27.2 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუნიციპალიტეტის ორგანოს
უფლებამოსილი პირის მიერ

90

10

“;
პ) ცხრილის 34.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
34.3
“;

მუნიციპალიტეტის ორგანოს
უფლებამოსილი პირის მიერ

100
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ჟ) ცხრილის 35.2.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
35.2.3

მუნიციპალიტეტის ორგანოს
უფლებამოსილი პირის მიერ

100

“;
რ) ცხრილის 35.3.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
35.3.3

მუნიციპალიტეტის ორგანოს
უფლებამოსილი პირის მიერ

100

“;
ს) ცხრილის 35.5.2 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„

35.5.2

“;
„
35.5.4

განლაგებულია
მუნიციპალიტეტების (გარდა
ავტონომიური რესპუბლიკების
მუნიციპალიტეტებისა)
ტერიტორიაზე და სახელმწიფო
სარგებლობაშია

65
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ტ) ცხრილის 35.5.4 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
მუნიციპალიტეტების (გარდა
ავტონომიური რესპუბლიკების
მუნიციპალიტეტებისა)
სარგებლობაშია

100

“;
უ) ცხრილის 35.7 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„

35.7

შემოსავალი მუნიციპალიტეტების
საკუთრებაში არსებული
ქონების (გარდა მიწისა) იჯარაში
ან მართვაში (უზუფრუქტი,
ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან

100

“;
ფ) ცხრილის 35.8.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
35.8.3

მუნიციპალიტეტის ორგანოს
უფლებამოსილი პირის მიერ

100

“;
ქ) ცხრილის 36.1.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
36.1.3
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მუნიციპალიტეტის ორგანოს
უფლებამოსილი პირის მიერ

100

ღ) ცხრილის 36.4.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
36.4.3
“;

მუნიციპალიტეტის ორგანოს
უფლებამოსილი პირის მიერ

100

ყ) ცხრილის 36.5.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
36.5.3

მუნიციპალიტეტის ორგანოს
უფლებამოსილი პირის მიერ

100

“;
შ) ცხრილის 36.7.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
36.7.3

მუნიციპალიტეტის ორგანოს
უფლებამოსილი პირის მიერ

100

“;
ჩ) ცხრილის 37.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
37.3
მუნიციპალიტეტებისთვის
“;
ც) ცხრილის 39.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
39.3

მუნიციპალიტეტების
ორგანოების მიერ

100

100

“;
ძ) ცხრილის 40.1.2.3 და 40.1.2.4 გრაფები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
განლაგებულია
მუნიციპალიტეტების (გარდა
ავტონომიური რესპუბლიკების
მუნიციპალიტეტებისა და

40.1.2.3

40.1.2.4

„სახელმწიფო ქონების შესახებ“
საქართველოს კანონით
გათვალისწინებულ დასახლებათა
ტერიტორიულ საზღვრებში
არსებული ტყის პრივატიზებისა,
რომლიდან შემოსული
თანხაც სრულად ირიცხება
მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში)
ტერიტორიაზე
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მუნიციპალიტეტების (გარდა
ავტონომიური რესპუბლიკების
მუნიციპალიტეტებისა)
სარგებლობაშია
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100

“;
წ) ცხრილის 40.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
40.3

შემოსულობა
მუნიციპალიტეტების
საკუთრებაში არსებული
ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან

100

“;
ჭ) ცხრილის 40.5.2.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
40.5.2.3
“;

მუნიციპალიტეტის ორგანოს
უფლებამოსილი პირის მიერ

100
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ხ) ცხრილის 40.6.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
40.6.3

მუნიციპალიტეტის ორგანოს
უფლებამოსილი პირის მიერ

100

“;
ჯ) ცხრილის 40.7.1.2 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
40.7.1.2

მუნიციპალიტეტების (გარდა
ავტონომიური რესპუბლიკების
მუნიციპალიტეტებისა)
ტერიტორიაზე

50

50

“;
ჰ) ცხრილის 40.7.1.4 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
40.7.1. 4

შემოსულობა მუნიციპალიტეტე
ბის საკუთრებაში არსებული არა
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულე
ბის მიწის გაყიდვიდან

100

“;
ჰ1) ცხრილის 40.8.2 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
40.8.2

მუნიციპალიტეტების (გარდა
ავტონომიური რესპუბლიკების
მუნიციპალიტეტებისა)
ტერიტორიაზე

35
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“;
ჰ2) ცხრილის 40.10 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„

40.10

შემოსულობა
მუნიციპალიტეტების
საკუთრებაში არსებული
სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის
გაყიდვიდან

100

“;
ჰ3) ცხრილის 40.14.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
40.14.3

მუნიციპალიტეტის ორგანოს
უფლებამოსილი პირის მიერ

100

“;
ჰ4) ცხრილის 41.3 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
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41.3
“;

მუნიციპალიტეტებისთვის

100

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
15 ივლისი 2020 წ.
N6946-რს

ვებგვერდი, 31/07/2020
სარეგისტრაციო კოდი
190040000.22.033.017344

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №173
2020 წლის 30 ივლისი ქ. თბილისი
,,დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების
განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის
5 აპრილის №220 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„დაქირავებულისათვის გადახდილი სამივლინებო ხარჯების ნორმების განსაზღვრის
შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2005 წლის 5 აპრილის №220 ბრძანებაში (სსმ,
41, 08/04/2005, სარეგისტრაციო კოდი 190.040.000.22.033.007.224) შეტანილ იქნეს შემდეგი
ცვლილება:
1. 44 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„44. სამშვიდობო და სხვა სახის ოპერაციების განსახორციელებლად საქართველოს
თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეთა და სამოქალაქო პერსონალის სტატუსით
წარგზავნილ პირთა სამივლინებო ზღვრული ყოველთვიური ნორმები განისაზღვროს
„სამშვიდობო და სხვა სახის ოპერაციების განსახორციელებლად საქართველოს თავდაცვის
სამინისტროს სამხედრო მოსამსახურეთა, სამოქალაქო პერსონალის სტატუსით წარგზავნილ
პირთა და სპეციალური წოდების მქონე პირთა სამივლინებო ზღვრული ყოველთვიური
ნორმებისა და სხვა სოციალური პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
2014 წლის 12 აგვისტოს №490 დადგენილების შესაბამისად.“.
2. 49 და 410 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„49. ამ ბრძანების მიზნებისათვის, საჯარო მოსამსახურეთა სამივლინებო ხარჯების
ნორმები განისაზღვროს „პროფესიული საჯარო მოხელის სამსახურებრივი მივლინებით
გაგზავნის წესის, მისი სამსახურებრივი მივლინების ხარჯების ანაზღაურებისა და
კომპენსაციის ოდენობისა და პირობების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
2017 წლის 25 აპრილის №211 დადგენილების შესაბამისად.
410. საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და
საერთაშორისო ორგანიზაციებში მივლინებული თავდაცვის ატაშეების, საქართველოს
თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებისა და მათი აპარატების თანამდებობის
პირთა გრძელვადიანი მივლინების ანაზღაურებისა და შენახვის ხარჯების ყოველთვიური
ნორმები განისაზღვროს „საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მოსამსახურეთა შრომის
ანაზღაურების, სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის პირობების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 2018 წლის 15 იანვრის №1
ბრძანების №13 დანართის შესაბამისად.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		
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ვებგვერდი, 04/08/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200230040.22.033.017346

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №177
2020 წლის 31 ივლისი ქ. თბილისი
„სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №999 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„სპეციალური
დაბეგვრის
რეჟიმების
გამოყენების
შესახებ“
საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №999 ბრძანებით (სსმ, №172, 31.12.2010,
200230040.22.033.016103) დამტკიცებული „ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის
სტატუსის მინიჭებისა და გაუქმების, ფიქსირებული გადასახადის გადახდისა და
ანგარიშგების და ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის სერტიფიკატის გაცემის წესის
შესახებ“ (დანართი №4 )“ ინსტრუქციის მე-2 მუხლის:
1. მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. საგადასახადო ორგანო განიხილავს განცხადებას და თუ პირი აკმაყოფილებს ამ
ინსტრუქციის პირველი მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს და განცხადება
სრულყოფილადაა შევსებული, გონივრულ ვადაში გასცემს ფიქსირებული გადასახადის
გადამხდელის სერტიფიკატს (დანართი №2).“.
2. მე-7 პუნქტის “გ” ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		
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ვებგვერდი, 07/08/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017348

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №183
2020 წლის 6 აგვისტო ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის
№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთ
 ა მინისტრის 2010
წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვ ერდი, 060111, 03/01/2011, 200090000.
22.033.016112) დამტკიცებული ინსტრუქციის 51-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-7
პუნქტი:
„7. ამ მუხლის მე-4 პუნქტის მიზნებისათვის, სწორი და ეფექტიანი რისკის კრიტერიუმების
შესამუშავებლად და სამართავად, შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია გამოითხოვოს
და გამოიყენოს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სოციალური მომსახურების
სააგენტოს ადმინისტრირებად „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან
ბაზაში“ დაცული პერსონალური მონაცემები (გარდა განსაკუთრებულ კატეგორიას
მიკუთვნებული მონაცემებისა), დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ-ის)
გადამხდელად რეგისტრირებული პირების შესახებ.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		
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ვებგვერდი, 11/08/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017349

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №185
2020 წლის 7 აგვისტო ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის
№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010
წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, 2000900000.22.033.016112)
დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. მე-17 მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 171 მუხლი:
„მუხლი 17
171 . საგადასახადო მოთხოვნის გასაჩივრებაზე უარის თქმა
1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-8 მუხლის მე-5 ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტის
შესაბამისად, პირი უფლებამოსილია საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს წერილობითი
განცხადება „საგადასახადო მოთხოვნის გასაჩივრებაზე უარის თქმის შესახებ“ (შემდგომში –
განცხადება).
2. განცხადება საგადასახადო ორგანოს წარედგინება მატერიალური ფორმით, დანართი
№I-121 შესაბამისად, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს გადასახადის გადამხდელის
ან მისი წარმომადგენლის მიერ. თუ განცხადება ხელმოწერილია წარმომადგენლის მიერ,
განცხადებას უნდა დაერთოს წარმომადგენლობის უფლებამოსილების დამადასტურებელი
დოკუმენტი, რომელშიც პირდაპირ უნდა იყოს მითითებული საგადასახადო მოთხოვნის
გასაჩივრებაზე უარის თქმის უფლებამოსილება.
3. განცხადება უნდა შეიცავდეს განმცხადებლის დადასტურებას, რომ იგი
ინფორმირებულია საგადასახადო მოთხოვნის გასაჩივრებაზე უარის თქმის შედეგების
თაობაზე.
4. განცხადებას უნდა დაერთოს იმ საგადასახადო მოთხოვნის ასლი, რომლის
გასაჩივრებაზეც უარს აცხადებს განმცხადებელი.
5. საგადასახადო ორგანო განცხადებას განიხილავს და განცხადებაში მითითებულ
საგადასახადო მოთხოვნით გათვალისწინებულ თანხას ასახავს გადასახადის გადამხდელის
პირადი აღრიცხვის ძირითად ბარათზე, განცხადების რეგისტრირების დღიდან არაუგვიანეს
მესამე სამუშაო დღისა.
6. განცხადებაში მითითებული საგადასახადო მოთხოვნით გათვალისწინებული
თანხის გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ძირითად ბარათზე ასახვის შემდეგ,
პირის მიერ განცხადების გამოხმობა აღარ დაიშვება.“.
2. დანართი №I-12-ის შემდეგ დაემატოს დანართი №I-121 თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
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საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი

დანართი NI-121

განცხადება
საგადასახადო მოთხოვნის გასაჩივრებაზე უარის თქმის შესახებ
1. გადასახადის
გადამხდელი
2. საიდენტიფიკაციო
ნომერი
3. მისამართი
4. ტელეფონის ნომერი
5. წარმომადგენელი
6. წარმომადგენლის
მისამართი
7. წარმომადგენლის
ტელეფონის ნომერი
8. დოკუმენტის სახე

დოკუმენტის
თარიღი

დოკუმენტის
ნომერი

დოკუმენტის ჩაბარების
თარიღი

საგადასახადო მოთხოვნა
საგადასახადო
სამართალდარღვევის
ოქმი
9. განცხადებაზე დართული დოკუმენტების ჩამონათვალი: (მიუთითეთ განცხადებაზე
დართული დოკუმენტის დასახელება)
10. დადასტურება: ვადასტურებ, რომ ინფორმირებული ვარ საგადასახადო
მოთხოვნის გასაჩივრებაზე უარის თქმის შედეგების თაობაზე. კერძოდ, ვაცნობიერებ, რომ
გასაჩივრებაზე უარის თქმის შემდეგ საგადასახადო მოთხოვნაში ასახული თანხა ჩაითვლება
აღიარებულად და მასზე საგადასახადო დავა აღარ დაიშვება. ასევე, საგადასახადო მოთხოვნის
დადგენილ ვადაში შეუსრულებლობის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს მიერ დაიწყება
გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელება.
განცხადების ფურცლების საერთო რაოდენობა
ხელმოწერის თარიღი
გადასახადის გადამხდელის/მისი წარმომადგენლის ხელმოწერა:
___________________________________________________________
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ვებგვერდი, 28/07/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200230100.05.001.020117

საქართველოს კანონი
„საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო სესხების
რესტრუქტურიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1. „საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო სესხების რესტრუქ
ტურიზაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №6,
09.03.2004, მუხ. 27) მე-3 მუხლის:
ა) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. კომისიას უფლება აქვს, ვადაგადაცილებული საგადასახადო ან/დ
 ა სასესხო დავალი
ანების რესტრუქტურიზაციის, ასევე სასესხო დავალიანების უიმედო სესხად აღიარ
 ებისა და
ჩამოწერის, პატიების, მესამე პირისთვის გადაკისრების, დაფარვის მოთხოვნის უფლების
სხვა იურიდიული პირისთვის გარკვ ეული დისკონტით დათმობის საკითხის შესწავლისას
მოიწვიოს საწარმოს, შესაბამისი სამინისტროებ
 ისა და უწყებების, აგრეთვე აფხაზეთისა და
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკებისა და მუნიციპალიტეტის შესაბამის ორგანოთა წარმო
მადგენლები.“;
ბ) მე-4 პუნქტ
 ის:
ბ.ა) „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ან/და მუნიციპალიტეტის
წარმომადგენლობითი ორგანოს თანხმ ობას შესაბამისი ბიუჯეტის მიმართ რიცხული ვადა
გადაცილებული საგადასახადო დავალიანების რესტრ
 უქტურიზაციის მიზანშეწონილობის
შესახებ. თუ საწარმოს აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ან/და მუნი
ციპალიტეტების ბიუჯეტების მიმართ რიცხული ვადაგადაცილებული საგადასახადო დავა
ლიანება არ აღემატება ამ ბიუჯეტების საკუთარი შემოსულობების 5 პროცენტს, აღნიშნულ
თანხმობას გასცემს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო, ავტონომიური რესპუბ
ლიკის შემთხვევაში კი – ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა;“;
ბ.ბ) შენიშვნა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„შენიშვნა: მუნიციპალიტეტს არ ევალება ამ პუნქტის „ბ“, „გ“, „ე“ და „ი“ ქვეპუნქტებით
განსაზღვრული დოკუმენტების წარმოდგენა.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს პრეზიდენტი		
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სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
15 ივლისი 2020 წ.
N6965-რს

ვებგვერდი, 28/07/2020
სარეგისტრაციო კოდი
210020010.05.001.020134

საქართველოს კანონი
„ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1. „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში (პარლამენტის
უწყებანი, №21-22, 14.06.1998, გვ. 6) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ადგილობრივი მოსაკრებლის ცნება
ადგილობრივი მოსაკრებელი არის აუცილებელი გადასახდელი მუნიციპალიტეტის
ბიუჯეტში, რომელსაც ფიზიკური და იურიდიული პირები იხდიან მუნიციპალიტეტის
შესაბამისი ორგანოს მიერ განსაზღვრული ვადით ან უამისოდ, კანონით გათვალისწინებული
საქმიანობის განხორციელების ან/და სარგებლობის უფლების მინიჭებისათვის, ასევე
მუნიციპალიტეტის ორგანოს მიერ გარკვეული მომსახურების გაწევისათვის.“.
2. მე-3 მუხლის:
ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. ამ კანონით დადგენილი წესით ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გაუქმებისა
და მათზე შეღავათების დაწესების უფლება აქვს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობით
ორგანოს, მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს წარდგინებით.“;
ბ) 21−მე-8 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„21. მუნიციპალიტეტის ორგანო უფლებამოსილია მისდამი დაქვემდებარებულ
ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების შესახებ გადაწყვეტილების
მოქმედება არ გაავრცელოს საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით
განსაზღვრულ სარეკრეაციო ტერიტორიებზე.
22. მუნიციპალიტეტის ორგანო უფლებამოსილია შემოიღოს ადგილობრივი მოსაკრებელი
მხოლოდ მისდამი დაქვემდებარებულ ტერიტორიაზე არსებულ საქართველოს მთავრობის
შესაბამისი დადგენილებით განსაზღვრულ სარეკრეაციო ტერიტორიებზე.
3. ადგილობრივი მოსაკრებლები გადაიხდევინება წინასწარ, მუნიციპალიტეტის
ორგანოს მიერ გადამხდელისათვის კანონით განსაზღვრული საქმიანობის განხორციელების
ან/და სარგებლობის უფლების მინიჭებამდე. გადახდევინებისათვის პასუხისმგებლობა
ეკისრება მუნიციპალიტეტის შესაბამის ორგანოს ან ამ ორგანოს მიერ უფლებამოსილ პირს.
4. მუნიციპალიტეტის ორგანოს მიერ გარკვეული მომსახურების გაწევისათვის
ადგილობრივი მოსაკრებელი გადაიხდევინება მომსახურების მთლიანად ან მისი ნაწილის
მიღების შემდეგ, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ დადგენილი
წესით.
41. დაუშვებელია მუნიციპალიტეტის ორგანომ შემოიღოს ამ კანონით დადგენილი მო
საკრებლისაგან განსხვავებული ან დამატებითი სხვა ტარიფი, გადასახდელი ან მომსახურე
ბის საფასური იმ საქმიანობის განხორციელ
 ებისათვის ან/და სარგებლობის უფლების მინი
ჭებისათვის, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის ორგანოს მიერ იმ მომსახურების გაწევისათვის,
გარდა დაჩქარებული მომსახურებისა, რომლისთვისაც უკვე დადგენილია მოსაკრებელი.
5. სახეების მიხედვით ადგილობრივი მოსაკრებლების დიფერენცირებულ ოდენობას,
გადახდის პერიოდულობასა და ვადას ადგენს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი
ორგანო შესაბამისი გადაწყვეტილებით.
51. მუნიციპალიტეტის ორგანო უფლებამოსილია მისდამი დაქვემდებარებულ ტერიტო
რიაზე არსებულ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილებით განსაზღვრ
 ულ სა
რეკრეაციო ტერიტორიებზე დაადგინოს ადგილობრივი მოსაკრებლის განსხვავებული ოდე
ნობა, გადახდის პერიოდულობა და ვადა.
6. ადგილობრივი მოსაკრებლები გადაიხდევინება მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლო
ბითი ორგანოს მიერ დამტკიცებული ინსტრუქციებ
 ის შესაბამისად.
7. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ შემოღებული მოსაკრებლე
ბი მთლიანად ჩაირ
 იცხება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ბიუჯ
 ეტში.
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8. მუნიციპალიტეტის ორგანოს საამისოდ უფლებამოსილ პირს შეუძლია ადგილობრივი
მოსაკრებლების ამოსაღებად შესაბამის იურიდიულ პირებთან გააფორმოს ხელშეკრულება.“.
3. 61 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციულ
 ი ან ბირთ
ვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვ ო პირობების შესრულების დადასტურების
(ექსპლუატაციაში მიღების) თაობაზე აქტის გამოცემის (მასში ცვლილების შეტანის) დაჩქა
რებული მომსახურების მოსაკრებლის გადახდის წესსა და ოდენობას განსაზღვრავს მუნიცი
პალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანო.“.
4. 121 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. მოსაკრებლის გადამხდელები არიან ფიზიკური ან/და იურიდიული პირი,
ორგანიზაცია,
დაწესებულება,
რომლებიც
მუნიციპალიტეტის
ადმინისტრაციულ
საზღვრებში წარმოქმნიან ნარჩენებს.“.
5. 131 მუხლის:
ა) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. თუ მესაკუთრე (კანონიერი მოსარგებლე) საურავის დაკისრებიდან 6 თვის ვადაში
ვერ უზრუნველყოფს მოსაკრებლის ან/და მასზე დარიცხული საურავის გადახდას,
მუნიციპალიტეტის ორგანო უფლებამოსილია მიმართოს სასამართლოს მესაკუთრისათვის
(კანონიერი მოსარგებლისათვის) მოსაკრებლისა და მასზე დარიცხული საურავის გადახდის
უზრუნველყოფის ღონისძიებების მოთხოვნით.“;
ბ) მე-6 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) სარეაბილიტაციო არეალში სახელმწიფო და მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში
არსებული შენობა-ნაგებობები, გარდა იმ შენობა-ნაგებობებისა, რომლებიც ეკონომიკური
საქმიანობისათვის გამოიყენება.“.
6. მე-15 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. უკანონოდ ან კანონის დარღვევით შემოღებული ადგილობრივი მოსაკრებლების
სახით გადახდილი თანხა გადამხდელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით
უბრუნდება შესაბამისი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთი თვის ვადაში.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს პრეზიდენტი		
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სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
15 ივლისი 2020 წ.
N6971-რს

ვებგვერდი, 28/07/2020
სარეგისტრაციო კოდი
230000000.05.001.020112

საქართველოს კანონი
საქართველოს საბაჟო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
მუხლი 1. საქართველოს საბაჟო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.
matsne.gov.ge), 04.07.2019, სარეგისტრაციო კოდი: 230000000.05.001.019529) შეტანილ იქნეს
შემდეგი ცვლილება:
1. 55-ე მუხლის მე-5 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. გარანტიის წარდგენა საჭირო არ არის სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანოს ან
მუნიციპალიტეტის ორგანოს მიერ იმ საქმიანობის ან ოპერაციის განხორციელებისთვის,
რომელსაც ის საჯარო უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს.“.
2. 103-ე მუხლის მე-4 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) საქონლის სახელმწიფო საკუთრებაში ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემა;“.
3. 104-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 104. საქონლის სახელმწიფოსთვის ან/და მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემა
1. პროცედურის მფლობელმა ან საქონლის მფლობელმა უცხოური საქონელი და
მიზნობრივი დანიშნულებით შემოტანილი საქონელი საბაჟო ორგანოსთან წინასწარი
შეთანხმებით შეიძლება საკუთრებაში გადასცეს სახელმწიფოს ან/და მუნიციპალიტეტს.
2. საქონლის სახელმწიფოსთვის ან/და მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემის წესი
განისაზღვრება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ბრძანებით.“
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
15 ივლისი 2020 წ.
N7006-რს

ვებგვერდი, 28/07/2020
სარეგისტრაციო კოდი
210020000.05.001.020064

საქართველოს კანონი
„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1. „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“
საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №41, 30.12.2004, მუხ. 213) მე-5
მუხლის 21 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„21. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული
რესურსებით სარგებლობისთვის მოსაკრებელი აგრეთვე გადაიხდევინება საქართველოს
მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს №1070 განკარგულებით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე
შესაბამისი საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
15 ივლისი 2020 წ.
N7025-რს
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ვებგვერდი, 28/07/2020
სარეგისტრაციო კოდი
260000000.05.001.020126

საქართველოს კანონი
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1. „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართვე
ლოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 24.06.2016, სარე
გისტრაციო კოდი: 260000000.05.001.018170) მე-14 მუხლის მე-6 პუნქტ
 ი ჩამოყალიბდეს შემ
დეგი რედაქციით:
„6. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა, რომელიც აუდიტორულ მომსახურებას უწევს
საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს, მუნიციპალიტეტის ორგანოსა და სხვა პირს,
რომელთათვისაც შესაბამისი კანონმდებლობით დადგენილია ფინანსური ანგარიშგების
აუდიტის ან საქმიანობის დამოუკიდებელი აუდიტის ჩატარების მოთხოვნა, ვალდებულია
აუდიტორული მომსახურების გაწევისას ამ კანონით დადგენილი მოთხოვნებით
იხელმძღვანელოს.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
15 ივლისი 2020 წ.
N7014-რს

ვებგვერდი, 28/07/2020
სარეგისტრაციო კოდი
210020000.05.001.020127

საქართველოს კანონი
„სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1. „სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის შესახებ“ საქართვ ელოს კანონის
(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №50, 30.12.2006, მუხ. 401) მე-2 მუხლის პირველი პუნ
ქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი არის აუცილებელი გადასახდელი მუნიციპალიტე
ტის ბიუჯეტში, რომელიც დადგენილია სახელმწიფოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ინ
ტერესების შესაბამისად.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
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საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
15 ივლისი 2020 წ.
N7026-რს

redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada
bafis sagadasaxado komitetma
kiTxva:

Sps-m bankidan aiRo sesxi, romlis asaRebad TavdebSi Caudga ori damfuZnebeli, TavianTi piradi qonebiT. bankma damfuZneblebisgan moiTxova maTi piradi
qonebis dazRveva. dazRvevis gadasaxdelebi gaTvaliswinebulia sesxis yovelTviur gadasaxdelebSi da CamoiWreba Sps-is angariSidan, sesxis procentTan
da ZiriTad gadasaxdelebTad erTad.
ra gadasaxadebiT daibegreba Sps-is mier damfuZneblis piradi qonebis dazRvevis gadasaxdelebi?
pasuxi:

Tu sadazRvevo SemTxvevis dadgomisas sadazRvevo anazRaurebis mimRebi aris
Tavdebobis gamcemi fizikuri piri, maSin, Cveni azriT, Sps-is mier gadaxdili
am qonebis dazRvevis xarjebi (Tu maTi wliuri Rirebuleba 1000 lari an metia)
gadaxdis wyarosTan unda daibegros saSemosavlo gadasaxadiT.
kiTxva:

saqarTveloSi registrirebulma sawarmom, ucxour sawarmoSi, investicia ganaxorciela rogorc fuladi, ise arafuladi (kerZod, qarTuli Rvinis Wurebi)
saxiT.
gvainteresebs, romeli formiT ganxorcielebuli investicia ibegreba da,
saerTod, ra gadasaxadebiT ibegreba aRniSnuli operacia?
pasuxi:

Tu sawarmo ibegreba e.w. estonuri modelis mixedviT, ucxouri sawarmos kapitalSi
Senatani (fuladi an arafuladi formiT) ibegreba mogebis gadasaxadiT.
kiTxva:

Sps-m 2020 wlis agvistoSi aRmoaCina, rom 2020 wlis ivlisSi SeZenil saqonelze momwodebels mxolod angariS-faqtura aqvs gamowerili da ar aris sasaqonlo zednadebi. angariS-faqturaSi mowodebuli saqonlis klasifikacia,
raodenoba, fasi, dabegvris reJimi _ yvelaferi sworad aris miTiTebuli da
emTxveva faqtobrivad miRebul saqonels.
ra sajarimo sanqciebi daekisreba myidvels zednadebis ararsebobis gamo?
pasuxi:

Tu dadasturda, rom saqonlis gadazidva Tavad myidvelma moaxdina zednadebis
gareSe, maSin jarima SeiZleba Seadgendes 500 lars, ganmeorebis SemTxvevaSi,
(igulisxmeba pirveli dajarimebidan 12-Tvian periodSi ganmeoreba) ki _ 5000 lars.
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kiTxva:

romeli eleqtronuli servisis momsaxureba SeiZleba daibegros qarTuli
kanonmdeblobiT, rodesac eleqtronuli momsaxurebis miwodeba saqarTvelos
farglebs gareT gadis da momsaxurebis mimRebi sxva qveyanaSia, es momsaxureba
ibegreba dRg-iT, an sxva gadasaxadiT?
pasuxi:

1. dRg-is miznebisTvis _ eleqtronulad gaweul momsaxurebas ganekuTvneba:
a) vebgverdis miwodeba, vebhostingi, programebisa da mowyobilobebis
distanciuri teqnikuri momsaxureba;
b) programuli uzrunvelyofa da Sesabamisi ganaxleba;
g) gamosaxulebebis, teqstebisa da informaciis miwodeba, monacemTa bazis
xelmisawvdomobis uzrunvelyofis mizniT;
d) musikis, filmebisa da TamaSebis (azartuli TamaSebis CaTvliT) miwodeba,
politikuri, kulturuli, xelovnebis, sportuli, samecniero da gasarTobi
programebis translacia da gaSuqeba;
e) distanciuri swavlebis miwodeba (ix. sagadasaxado kodeqsis 166.3-e muxli).
Tu Tqven mier gaweuli momsaxureba am CamonaTvalSi Sedis da Tqven mier gaweuli
momsaxurebis mimRebi ararezidentia, maSin dRg-is gadaxda ar mogiwevT.
2. Tu eleqtronulad momsaxurebis gamwevi fizikuri piria, maSin saSemosavlo
gadasaxadis miznebisTvis Tqven mogiwevT am saxiT miRebuli Semosavlis
dabegvra, vinaidan es Semosavali CaiTvleba saqarTveloSi arsebuli wyarodan
miRebul Semosavlad (ix. sagadasaxado kodeqsis 104.1-e muxlis „g.z“ qvepunqti).
3. Tu eleqtronulad momsaxurebis gamwevi aris e.w. „estonuri modelis“ sawarmo,
maSin miRebuli mogebis dabegvra mogiwevT am mogebis dividendad ganawilebisas.
kiTxva:

individualuri mewarme gegmavs gadakeTdes Sps-d, mas buRaltrulad ericxeba
rogorc ZiriTadi saSualebebi, ise sasaqonlo maragebi.
gvainteresebs, is, rac darCenili aris individualuri mewarmis buRaltrul
aRricxvaSi, rogor unda gadaeweros Sps-s da ra saxis gadasaxadebi daericxeba
individualur mewarmes?
pasuxi:
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1. individualuri mewarme Sps-d ver gadakeTdeba.
2. individualur mewarme fizikur pirs SeuZlia daafuZnos Sps da mis sawesdebo
kapitalSi Seitanos is qoneba, romelic mas surs. amasTan, gaiTvaliswineT, rom
Tu ind. mewarme Sps-is dafuZnebamde dRg-is gadamxdelad iyo registrirebuli
da igi qonebriv Senatans axorcielebs Sps-Si, maSin es Sps valdebuli iqneba,
dafuZnebidan 10 dReSi (magram ara ugvianes saqonlis/momsaxurebis miwodebis
dawyebisa) gaiaros registracia dRg-is gadamxdelad.
3. garda amisa, saSemosavlo gadasaxadis miznebisTvis gTxovT gaecnoT ssk-is
151-e muxls.

kiTxva:

Sps-m miwa iyida 2019 wlis agvistoSi. vinaidan 2019 wlis 1 aprilis mdgomareobiT mis balansze ar iyo miwa, valdebuli iyo Tu ara 2020 wlis 1 aprilisTvis
waredgina deklaracia da gadaexada miwis gadasaxadi?
pasuxi:

Sps valdebuli iyo, 2020 wlis 1 aprilisTvis waredgina qonebis gadasaxadis
deklaracia im miwaze, romelic mis sakuTrebaSi iyo amave TariRisTvis (anu - 2020
wlis 1 aprilisTvis), xolo am miwaze qonebis gadasaxads igi gadaixdis 2020 wlis
15 noembramde.
kiTxva:

Sps kerZo pirebisgan iZens misTvis saWiro ZiriTad saSualebas, kerZod, Zvelebur rkinis radiatorebs.
gTxovT gangvimartoT, dabegvris ra meqanizmi ekuTvnis Sps-s da ra meqnizmiT
unda daibegros fizikuri pirebi?
pasuxi:

Tu es saqoneli aris jarTi da misi Sesyidva sasaqonlo zednadebis gareSe
xorcieldeba, maSin mogiwevT am kerZo pirebisTvis saSemosavlo gadasaxadis
(3%) dakaveba. sxva SemTxvevaSi (Tu es saqoneli ar warmoadgens jarTs), Tqven
maTTvis gadasaxadis dakaveba ar gevalebaT. es fizikuri pirebi Tavad iqnebian
valdebulni, momdevno wlis 1 aprilamde waradginon saSemosavlo gadasaxadis
wliuri deklaracia da gadaixadon kuTvnili gadasaxadi, Tu warmoiSoba nameti
Sesabamisi gamoqviTvebis Semdeg.
kiTxva:

qarTuli kompanias, Sps-s 2020 wlis TebervalSi Cautarda sagadasaxado Semowmeba, romlis SedegebiTac dagvericxa gadasaxdebi.
gTxovT gvipasuxoT, rodesac ZiriTadi gadasaxadis Tanxa gadaxdilia, mxolod
sauravze damericxeba sauravi? agreTve, damedeba Tu ara inkaso?
pasuxi:

jarimas da sauravs sauravi ar ericxeba, xolo Tu Tqven gaqvT narCeni davalianeba
(Tundac igi mxolod jarimebisa da sauravebisgan Sedgebodes), sagadasaxado
organos sruli ufleba aqvs, gamoiyenos gadaxdis uzrunvelyofis nebismieri
saSualeba (m. S. inkasoc).
kiTxva:

rodesac ucxoel TanamSromels droebiTi binadroba aqvs, sapensio da saSemosavlo gadasaxadiT vbegravT, vinaidan Semosavali miRebuli aqvs saqarTveloSi, Tu kidev sxva raime saxis gadasaxdi unda gadaixados?
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pasuxi:

Tu ararezidenti piri daqiravebiT muSaobs saqarTveloSi, maSin sxva gadasaxadi ar
dagekisrebaT, xolo Tu igi momsaxurebas eweva saqarTveloSi, maSin saSemosavlo
gadasaxadis (10 %) garda, SeiZleba dRg-iT ukudabegvrac mogiwioT.
kiTxva:

Sps-m 2019 wlis seqtembris momsaxurebisTvis angariS-faqtura gamogviwera
2020 wlis agvistoSi.
SeiZleba Tu ara misi CaTvla kompaniam ganaxorcielos 2020 wlis agvistos
TveSi an, 2020 wlis dekemberSi?
an 2019 wlis romeli saangariSo Tvis dazustebis gziT SeiZleba misi CaTvla?
pasuxi:

Semosavlebis samsaxuris midgomis mixedviT unda dazustdes 2019 wlis seqtembris
deklaracia, xolo Tu am angariS-faqturiT CasaTvleli dRg gaumijnavia da
proporciul CaTvlaSi eqceva, maSin 2019 wlis dekembris deklaraciac unda
dazustdes _ CaTvlis uflebis mqone da armqone brunvebs Soris wliuri
proporciis dasazusteblad.
kiTxva:

2020 wlis aprilis TveSi Sps-m myidvelisagan miiRo 4000 laris avansi. gamowera
avansis angariS-faqtura da daadeklarira aprilis Tvis dRg-is deklaraciaSi.
maisis TveSi Semsyidvelma gadaifiqra saqonlis SeZena da mas ukan daubrunda
avansis Tanxa.
rogor unda asaxos gamyidvelma aRniSnuli operacia maisis Tvis dRg-is
deklaraciaSi?
pasuxi:

maisis TveSi unda moxdes dasabegri operaciis koreqtireba, Tu ssk-is 179-e
muxliT gansazRvruli dasabegri operaciis koreqtirebis erT-erTi winapiroba
(gauqmebulia dasabegri operacia) arsebobs maisis TveSi.
kiTxva:

Sps-Si direqtori da damfuZnebeli erTi da igive piria da direqtors ar
unda xelfasi daericxos. ramdenad marTebulia aseTi qmedeba sagadasaxado
da samarTlebrivi TvalsazrisiT, Tu, amavdroulad, aRniSnuli piri ararezidentia?
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pasuxi:

amgvari moqmedeba akrZaluli ar aris.

kiTxva:

soflis meurneobaSi, pirvelad warmoebaSi, dasaqmebuli pirebis xelfasi (roca
viyenebT daqiravebul Sromas) ibegreba Tu ara saSemosavli gadasaxadiT?
pasuxi:

Tu damqiravebeli fizikuri piria da mis mier am saqmianobidan miRebuli erToblivi
Semosavali 200 000 lars ar aRemateba, sagadasaxado kodeqsis 82.1-e muxlis „c“
qvepunqtis Tanaxmad, 2023 wlis 1 ianvramde amgvari xelfasi ar daibegreba.
kiTxva:

gvaqvs savaWro obieqti, kerZod restorani da gvainteresebs, aseTi sawarmosaTvis, WurWeli maragia, Tu ZiriTadi saSualeba da aseve, rogor moviqceT
maTi damsxvrevis SemTxvevaSi, radgan msxvreva aseT sawarmoSi Zalze xSiria.
pasuxi:

mogexsenebaT, „WurWlis“ cneba Zalian farToa da gansxvavebuli Tvisebebis mqone
nivTebs moicavs. amdenad, finansuri aRricxvis miznebisTvis „WurWlis“ ZiriTad
saSualebad an sasaqonlo-materialur faseulobad aRiarebis sakiTxi Tqvens
konsultantTan erTad unda ganixiloT. am aRiarebaze iqneba damokidebuli
qonebis gadasaxadis sakiTxi.
Tu es WurWeli sasaqonlo-materialuri faseulobaa, mis Camosawerad unda
mimarToT sagadasaxado organos da warudginoT namsxvrevebi. aseT SemTxvevaSi,
maTi Rirebuleba ar daibegreba. amgvari moTxovna ZiriTadi saSualebis mimarT
sagadasaxado kanonmdeblobaSi ar aris.
rac Seexeba danakliss, igi daibegreba saerTo wesiT _ misi aRmoCenis momentSi,
xolo Tu am danakliss sagadasaxado organo aRmoaCens, garda dabegvrisa,
dagekisrebaT jarima am faseulobaTa sabazro Rirebulebis 10 %-is odenobiT.
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ბულგარული
ლევი

დანიური კრონა

ევრო

ფუნტი
სტერლინგი

ისლანდიური
კრონა

სერბული დინარი

ნორვეგიული
კრონა

პოლონური
ზლოტი

რუმინული ლეი

უნგრული
ფორინტი

შვედური კრონა

შვეიცარული
ფრანკი

ჩეხური კრონა

ამერიკული
დოლარი

თარიღი

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2020 wlis agvistoSi

1

10

1

1

100

100

10

10

10

100

10

1

10

1

01.08.20 1,8612 4,8928 3,6420 4,0343 2,2790 3,0964 3,3866 8,2697 7,5376 1,0574 3,5403 3,3841 1,3909 3,0721
02.08.20 1,8612 4,8928 3,6420 4,0343 2,2790 3,0964 3,3866 8,2697 7,5376 1,0574 3,5403 3,3841 1,3909 3,0721
03.08.20 1,8612 4,8928 3,6420 4,0343 2,2790 3,0964 3,3866 8,2697 7,5376 1,0574 3,5403 3,3841 1,3909 3,0721
04.08.20 1,8429 4,8372 3,6021 4,0008 2,2530 3,0622 3,3554 8,1478 7,4494 1,0419 3,4978 3,3456 1,3681 3,0719
05.08.20 1,8524 4,8605 3,6190 4,0086 2,2620 3,0760 3,3652 8,2128 7,4847 1,0481 3,5149 3,3569 1,3809 3,0729
06.08.20 1,8618 4,8853 3,6398 4,0336 2,2751 3,0959 3,4093 8,2854 7,5304 1,0557 3,5368 3,3798 1,3947 3,0739
07.08.20 1,8622 4,8860 3,6402 4,0493 2,2723 3,0943 3,4181 8,2533 7,5273 1,0514 3,5278 3,3836 1,3895 3,0737
08.08.20 1,8596 4,8801 3,6356 4,0262 2,2666 3,0906 3,4184 8,2508 7,5159 1,0513 3,5258 3,3626 1,3835 3,0758
09.08.20 1,8596 4,8801 3,6356 4,0262 2,2666 3,0906 3,4184 8,2508 7,5159 1,0513 3,5258 3,3626 1,3835 3,0758
10.08.20 1,8596 4,8801 3,6356 4,0262 2,2666 3,0906 3,4184 8,2508 7,5159 1,0513 3,5258 3,3626 1,3835 3,0758
11.08.20 1,8476 4,8521 3,6138 4,0061 2,2501 3,0734 3,3978 8,2141 7,4742 1,0461 3,5136 3,3504 1,3771 3,0743
12.08.20 1,8536 4,8707 3,6272 4,0294 2,2519 3,0842 3,4319 8,2383 7,5022 1,0504 3,5290 3,3725 1,3858 3,0747
13.08.20 1,8521 4,8660 3,6237 4,0137 2,2497 3,0814 3,4352 8,2267 7,4934 1,0506 3,5296 3,3693 1,3874 3,0785
14.08.20 1,8615 4,8882 3,6403 4,0260 2,2601 3,0954 3,4580 8,2771 7,5277 1,0558 3,5443 3,3774 1,3958 3,0728
15.08.20 1,8549 4,8735 3,6292 4,0261 2,2527 3,0864 3,4417 8,2547 7,5046 1,0486 3,5270 3,3752 1,3901 3,0738
16.08.20 1,8549 4,8735 3,6292 4,0261 2,2527 3,0864 3,4417 8,2547 7,5046 1,0486 3,5270 3,3752 1,3901 3,0738
17.08.20 1,8549 4,8735 3,6292 4,0261 2,2527 3,0864 3,4417 8,2547 7,5046 1,0486 3,5270 3,3752 1,3901 3,0738
18.08.20 1,8602 4,8853 3,6381 4,0223 2,2528 3,0934 3,4606 8,2870 7,5272 1,0446 3,5324 3,3814 1,3916 3,0686
19.08.20 1,8699 4,9105 3,6564 4,0478 2,2679 3,1093 3,4787 8,3313 7,5618 1,0452 3,5393 3,3929 1,3994 3,0726
20.08.20 1,8759 4,9295 3,6702 4,0634 2,2621 3,1208 3,4810 8,3463 7,5826 1,0485 3,5590 3,4049 1,4047 3,0746
21.08.20 1,8588 4,8827 3,6352 4,0311 2,2414 3,0912 3,4389 8,2829 7,5131 1,0399 3,5190 3,3704 1,3959 3,0718
22.08.20 1,8545 4,8702 3,6257 4,0388 2,2299 3,0828 3,4273 8,2491 7,4908 1,0347 3,5028 3,3718 1,3908 3,0737
23.08.20 1,8545 4,8702 3,6257 4,0388 2,2299 3,0828 3,4273 8,2491 7,4908 1,0347 3,5028 3,3718 1,3908 3,0737
24.08.20 1,8545 4,8702 3,6257 4,0388 2,2299 3,0828 3,4273 8,2491 7,4908 1,0347 3,5028 3,3718 1,3908 3,0737
25.08.20 1,8593 4,8853 3,6366 4,0313 2,2344 3,0927 3,4222 8,2585 7,5122 1,0339 3,5102 3,3791 1,3938 3,0743

62

26.08.20 1,8625 4,8947 3,6429 4,0421 2,2381 3,0977 3,4472 8,2852 7,5263 1,0308 3,5233 3,3867 1,3955 3,0778
27.08.20 1,8606 4,8884 3,6389 4,0517 2,2294 3,0934 3,4427 8,2660 7,5168 1,0256 3,5144 3,3880 1,3845 3,0804
28.08.20 1,8541 4,8694 3,6243 4,0500 2,2171 3,0817 3,4406 8,2253 7,4841 1,0178 3,5149 3,3773 1,3789 3,0696
29.08.20 1,8541 4,8694 3,6243 4,0500 2,2171 3,0817 3,4406 8,2253 7,4841 1,0178 3,5149 3,3773 1,3789 3,0696
30.08.20 1,8541 4,8694 3,6243 4,0500 2,2171 3,0817 3,4406 8,2253 7,4841 1,0178 3,5149 3,3773 1,3789 3,0696
31.08.20 1,8541 4,8694 3,6243 4,0500 2,2171 3,0817 3,4406 8,2253 7,4841 1,0178 3,5149 3,3773 1,3789 3,0696

კანადური
დოლარი

ავსტრალიური
დოლარი

ეგვიპტური
გირვანქა

თურქული
ლირა

იაპონური იენი

აგს დირჰამი

ირანული რიალი

ისრაელის შეკელი

სინგაპურული
დოლარი

ქუვეითური დინარი

ჩინური იუანი

ჰონკონგური
დოლარი

ინდური რუპია

ახალზელანდიური
დოლარი

თარიღი

1

1

10

1

100

10

10000

10

1

1

10

10

100

1

01.08.20 2,2885 2,2085 1,9239 0,4405 2,9359 8,3640 0,7315 9,0258 2,2404 10,0560 4,4059 3,9639 4,1063 2,0519
02.08.20 2,2885 2,2085 1,9239 0,4405 2,9359 8,3640 0,7315 9,0258 2,2404 10,0560 4,4059 3,9639 4,1063 2,0519
03.08.20 2,2885 2,2085 1,9239 0,4405 2,9359 8,3640 0,7315 9,0258 2,2404 10,0560 4,4059 3,9639 4,1063 2,0519
04.08.20 2,2868 2,1820 1,9234 0,4402 2,8956 8,3635 0,7314 8,9877 2,2302 10,0389 4,3979 3,9635 4,0953 2,0351
05.08.20 2,2949 2,1941 1,9228 0,4419 2,8979 8,3662 0,7316 8,9743 2,2334 10,0454 4,4009 3,9650 4,0946 2,0312
06.08.20 2,3173 2,2160 1,9220 0,4385 2,9059 8,3689 0,7319 9,0088 2,2441 10,0553 4,4281 3,9662 4,1021 2,0438
07.08.20 2,3116 2,2081 1,9233 0,4228 2,9126 8,3684 0,7318 9,0170 2,2418 10,0612 4,4255 3,9660 4,1020 2,0406
08.08.20 2,3024 2,2158 1,9260 0,4242 2,9102 8,3741 0,7323 9,0258 2,2433 10,0615 4,4206 3,9686 4,1046 2,0439
09.08.20 2,3024 2,2158 1,9260 0,4242 2,9102 8,3741 0,7323 9,0258 2,2433 10,0615 4,4206 3,9686 4,1046 2,0439
10.08.20 2,3024 2,2158 1,9260 0,4242 2,9102 8,3741 0,7323 9,0258 2,2433 10,0615 4,4206 3,9686 4,1046 2,0439
11.08.20 2,2958 2,1966 1,9197 0,4203 2,8967 8,3700 0,7320 9,0060 2,2373 10,0500 4,4103 3,9667 4,1045 2,0238
12.08.20 2,3134 2,2082 1,9242 0,4249 2,8977 8,3711 0,7321 9,0390 2,2427 10,0546 4,4285 3,9673 4,1118 2,0327
13.08.20 2,3173 2,1977 1,9277 0,4208 2,8814 8,3814 0,7330 9,0385 2,2418 10,0572 4,4325 3,9718 4,1141 2,0180
14.08.20 2,3233 2,2044 1,9290 0,4191 2,8766 8,3659 0,7316 9,0217 2,2414 10,0484 4,4251 3,9648 4,1055 2,0194
15.08.20 2,3225 2,1968 1,9299 0,4167 2,8805 8,3686 0,7319 9,0265 2,2394 10,0517 4,4225 3,9660 4,1036 2,0087
16.08.20 2,3225 2,1968 1,9299 0,4167 2,8805 8,3686 0,7319 9,0265 2,2394 10,0517 4,4225 3,9660 4,1036 2,0087
17.08.20 2,3225 2,1968 1,9299 0,4167 2,8805 8,3686 0,7319 9,0265 2,2394 10,0517 4,4225 3,9660 4,1036 2,0087
18.08.20 2,3196 2,2060 1,9250 0,4153 2,8862 8,3545 0,7306 9,0041 2,2412 10,0347 4,4208 3,9593 4,0975 2,0038
19.08.20 2,3344 2,2230 1,9270 0,4157 2,9110 8,3651 0,7316 9,0347 2,2515 10,0576 4,4386 3,9645 4,1099 2,0153
20.08.20 2,3386 2,2349 1,9323 0,4167 2,9215 8,3710 0,7320 9,0416 2,2546 10,0675 4,4509 3,9671 4,1093 2,0440
21.08.20 2,3264 2,2000 1,9280 0,4211 2,8993 8,3634 0,7314 9,0323 2,2432 10,0418 4,4390 3,9635 4,0941 2,0080
22.08.20 2,3279 2,2063 1,9298 0,4247 2,9088 8,3686 0,7318 9,0273 2,2449 10,0513 4,4422 3,9660 4,1063 2,0099
23.08.20 2,3279 2,2063 1,9298 0,4247 2,9088 8,3686 0,7318 9,0273 2,2449 10,0513 4,4422 3,9660 4,1063 2,0099
24.08.20 2,3279 2,2063 1,9298 0,4247 2,9088 8,3686 0,7318 9,0273 2,2449 10,0513 4,4422 3,9660 4,1063 2,0099
25.08.20 2,3356 2,2107 1,9330 0,4168 2,9071 8,3702 0,7320 9,0351 2,2468 10,0533 4,4473 3,9668 4,1366 2,0149
26.08.20 2,3311 2,2102 1,9360 0,4161 2,8910 8,3798 0,7328 9,0492 2,2489 10,0615 4,4528 3,9712 4,1412 2,0141
27.08.20 2,3374 2,2185 1,9397 0,4194 2,8987 8,3868 0,7334 9,0512 2,2524 10,0667 4,4700 3,9746 4,1459 2,0211
28.08.20 2,3332 2,2245 1,9375 0,4174 2,8953 8,3572 0,7309 9,0908 2,2468 10,0379 4,4568 3,9607 4,1585 2,0351
29.08.20 2,3332 2,2245 1,9375 0,4174 2,8953 8,3572 0,7309 9,0908 2,2468 10,0379 4,4568 3,9607 4,1585 2,0351
30.08.20 2,3332 2,2245 1,9375 0,4174 2,8953 8,3572 0,7309 9,0908 2,2468 10,0379 4,4568 3,9607 4,1585 2,0351
31.08.20 2,3332 2,2245 1,9375 0,4174 2,8953 8,3572 0,7309 9,0908 2,2468 10,0379 4,4568 3,9607 4,1585 2,0351
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რუსული რუბლი

აზერბაიჯანული
მანათი

ბელორუსული რუბლი

თურქმენული მანათი

მოლდავური ლეი

სომხური დრამი

ტაჯიკური სომონი

უზბეკური სუმი

უკრაინული გრივნა

ყაზახური თენგე

ყირგიზული სომი

სამხრეთ აფრიკული
რანდი

ბრაზილიური რიალი

თარიღი

100

1

10000

10

10

1000

10

1000

10

100

100

10

1

01.08.20 4,1573 1,8071 1,2617 8,7774 1,8518 6,3150 2,9794 0,3010 1,1088 0,7287 3,9620 1,8163 0,5959
02.08.20 4,1573 1,8071 1,2617 8,7774 1,8518 6,3150 2,9794 0,3010 1,1088 0,7287 3,9620 1,8163 0,5959
03.08.20 4,1573 1,8071 1,2617 8,7774 1,8518 6,3150 2,9794 0,3010 1,1088 0,7287 3,9620 1,8163 0,5959
04.08.20 4,1678 1,8070 1,2563 8,7769 1,8478 6,3223 2,9792 0,3009 1,1046 0,7269 3,9692 1,7812 0,5882
05.08.20 4,1656 1,8076 1,2584 8,7797 1,8506 6,3258 2,9802 0,3010 1,1052 0,7287 3,9727 1,7659 0,5773
06.08.20 4,2064 1,8082 1,2584 8,7826 1,8568 6,3261 2,9811 0,3011 1,1107 0,7338 3,9697 1,7823 0,5811
07.08.20 4,1843 1,8081 1,2631 8,7820 1,8589 6,3285 2,9808 0,3010 1,1104 0,7340 3,9659 1,7444 0,5807
08.08.20 4,1811 1,8093 1,2604 8,7880 1,8596 6,3313 2,9828 0,3010 1,1127 0,7329 3,9665 1,7528 0,5768
09.08.20 4,1811 1,8093 1,2604 8,7880 1,8596 6,3313 2,9828 0,3010 1,1127 0,7329 3,9665 1,7528 0,5768
10.08.20 4,1811 1,8093 1,2604 8,7880 1,8596 6,3313 2,9828 0,3010 1,1127 0,7329 3,9665 1,7528 0,5768
11.08.20 4,1709 1,8084 1,2548 8,7837 1,8610 6,3338 2,9813 0,3011 1,1142 0,7329 3,9648 1,7311 0,5653
12.08.20 4,2244 1,8086 1,2550 8,7849 1,8589 6,3335 2,9815 0,3005 1,1153 0,7354 3,9592 1,7500 0,5610
13.08.20 4,2107 1,8109 1,2548 8,7957 1,8501 6,3425 2,9852 0,3007 1,1162 0,7349 3,9702 1,7720 0,5720
14.08.20 4,1862 1,8075 1,2501 8,7794 1,8372 6,3242 2,9796 0,3003 1,1217 0,7331 3,9629 1,7661 0,5656
15.08.20 4,1886 1,8081 1,2493 8,7823 1,8346 6,3302 2,9804 0,3002 1,1243 0,7328 3,9641 1,7581 0,5725
16.08.20 4,1886 1,8081 1,2493 8,7823 1,8346 6,3302 2,9804 0,3002 1,1243 0,7328 3,9641 1,7581 0,5725
17.08.20 4,1886 1,8081 1,2493 8,7823 1,8346 6,3302 2,9804 0,3002 1,1243 0,7328 3,9641 1,7581 0,5725
18.08.20 4,1742 1,8051 1,2496 8,7674 1,8458 6,3189 2,9750 0,2997 1,1248 0,7330 3,9288 1,7625 0,5659
19.08.20 4,2080 1,8074 1,2446 8,7789 1,8454 6,3392 2,9780 0,2999 1,1280 0,7340 3,9626 1,7672 0,5575
20.08.20 4,1887 1,8086 1,2447 8,7846 1,8511 6,3377 2,9801 0,2995 1,1233 0,7347 3,9652 1,7838 0,5623
21.08.20 4,1649 1,8069 1,2364 8,7766 1,8488 6,3044 2,9773 0,2998 1,1193 0,7328 3,9616 1,7845 0,5528
22.08.20 4,1282 1,8082 1,2179 8,7820 1,8527 6,3326 2,9790 0,3000 1,1206 0,7320 3,9640 1,7811 0,5529
23.08.20 4,1282 1,8082 1,2179 8,7820 1,8527 6,3326 2,9790 0,3000 1,1206 0,7320 3,9640 1,7811 0,5529
24.08.20 4,1282 1,8082 1,2179 8,7820 1,8527 6,3326 2,9790 0,3000 1,1206 0,7320 3,9640 1,7811 0,5529
25.08.20 4,1383 1,8087 1,2004 8,7837 1,8498 6,3338 2,9794 0,3000 1,1200 0,7327 3,9648 1,8087 0,5469
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26.08.20 4,1219 1,8117 1,1788 8,7937 1,8519 6,3410 2,9827 0,2999 1,1228 0,7344 3,9693 1,8307 0,5485
27.08.20 4,0636 1,8133 1,1576 8,8011 1,8468 6,3353 2,9851 0,3003 1,1221 0,7331 3,9727 1,8354 0,5591
28.08.20 4,0769 1,8069 1,1464 8,7703 1,8403 6,3138 2,9746 0,2991 1,1173 0,7314 3,9587 1,8100 0,5471
29.08.20 4,0769 1,8069 1,1464 8,7703 1,8403 6,3138 2,9746 0,2991 1,1173 0,7314 3,9587 1,8100 0,5471
30.08.20 4,0769 1,8069 1,1464 8,7703 1,8403 6,3138 2,9746 0,2991 1,1173 0,7314 3,9587 1,8100 0,5471
31.08.20 4,0769 1,8069 1,1464 8,7703 1,8403 6,3138 2,9746 0,2991 1,1173 0,7314 3,9587 1,8100 0,5471

ilia WavWavaZis

brZnuli gamonaTqvamebi
•

krediti, ekonomiuris TvaliT gasinjuli, erTi imisTana gamosadegi
RoneTagania, romlis SemweobiT grovdeba gafantuli da uqmi kapi
tali sazogadoebisa da erTis xelidam meoreSi gadadis warmoebis
gasaZliereblad.

•

krediti orpiri maxvilia. eg imiazed aris damokidebuli, kredits vin
rogor imsaxurebs, vin rogor gamoiyenebs. Tu kaci kredits warmoebis
gasaZliereblad ar moixmarebs, igi kacis damRupvelia. is krediti ki,
romelic ixmareba warmoebis gasaZliereblad, erTi imisTana ekonomiur
ZalTagania, erTi imisTana wyaroa sazogado simdidrisa, uromlisodac
keTildReobas sazogadoebisa Znelad igulisxmeba.

•

kreditis SemweobiT, kapitali or-gvarad SeiZleba moixmaros kacma:
erTi imisaTvis, rom droebiT da SemTxveviT gamorComa naxos, meore
imisTvis, rom samudamod mkvidrad ganakargos meurneoba.

•

lanZRva-gineba _ umarTebulo saqcielia da marto mlanZRvelis
sibriyves moaswavebs, xolo sibriyve avzneobis niSani ki ar aris,
gauzrdelobis, gauwvrTnelobis saqmea.

•

`kritika~ aris ganxilvac, ganCxrekac, garkvevac, garCevac da dafasebac
erTad, roca romelsame sagans fassa debs kaci, jer imis Rirsebas ityvis
(Tu aqvs Rirseba) da daamtkicebs, mere ambobs, amodenad Rirso, ese
igi, sinjavs Signidam da garedam sagansa yovelsa mis Tvisebasa, arCevs
cudsa da kargsa da mere swonavs marTal sasworze.

•

mecniereba da xelovneba _ eg saxelovani salaroni kacis gonierebisa
_ arian kanonierni memkvidreni geniisagan daSTomil saunjis.

•

mecniereba salaroa, saca awyvia ukeTesi ganZi, adamianis ukeTesi WkviTa
da grZnobiT mopovebuli.

•

mecnierebisagan gamorkveuli simdidre sxva aris, magram kerZo kacTa
urTierTobaSi simdidris sawyaod marto fulia.

•

ra aris mTeli progresi kacobriobisa, Tu ara is, rom adamianis
pirovneba, adamianis sinidisi, yofa-cxovreba, _ usabuTod, usafuZvlod
aravisgan xelSeuxebeli ar iyos, aravisgan Semwikvluli, Seginebuli
da Seviwroebuli.

•

Jini bezRobisa, Surisgebisa, Jini gulRvarZlianobisa, rogorc yovelive
sxva uwmiduri Jini, Znelad TavdasaWeria, raki kacs SeeCveva.
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biznesSi dasaqmebuli profesionali buRalteri, romelic pasuxismgebelia damqiravebeli organizaciis saerTo daniSnulebis finansuri angariSgebis momzadebaze
an damtkicebaze, darwmunebuli unda iyos, rom finansuri angariSgeba wardgenilia finansuri angariSgebis wardgenisTvis dadgenili saTanado safuZvlebis Sesabamisad.
profesionalma buRalterma ar unda dauSvas, rom interesTa konfliqtma gamoiwvios misi profesiuli an saqmiani gadawyvetilebebis kompromentireba.
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