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rubrikas uZRveba
babi alaverdaSvili

finansuri aqtivebis gaufasureba
moduli `sawarmos strategiuli angariSgeba~
rogorc viciT, fass 9-is _ `finansuri instrumentebi~ _ sawyisi versia 2009 wlis
noemberSi gamovida, magram mal-male xdeboda misi ganaxleba. fass 9-is dasru
lebuli versia gamovida 2014 wlis ivlisSi. marTalia, fass 9-m Caanacvla bass 39
_ `finansuri instrumentebi: aRiareba da Sefaseba~, magram bass 32 _ `finansuri
instrumentebi: wardgena~ _ isev moqmedebs.
fass 9-is mizania `… finansuri aqtivebisa da finansuri valdebulebebis angariS
gebisTvis iseTi principebis dadgena, romlebic finansuri angariSgebis momxma
reblebs uzrunvelyofs sawarmos momavali fuladi nakadebis sididis, moZraobis
drosa da masTan dakavSirebuli ganusazRvrelobis Sesafaseblad Sesabamisi da
sasargeblo informaciiT~ (punqti 1.1).
Tu miiCneva, rom finansuri aqtivi gaufasurebulia, es gavlenas iqoniebs mis
sabalanso Rirebulebasa da momaval fulad nakadebze.
am statiaSi ganvixilavT, rogor xdeba finansuri aqtivebis gaufasurebis asaxva
buRaltrulad.
finansuri aqtivebis gaufasureba _ mosalodneli sakredito zaralis midgoma
fass 9 moiTxovs, rom finansur aqtivebTan dakavSirebuli sakredito zarali
Sefasdes da aRiardes `mosalodneli sakredito zaralis~ meTodiT. sakredito
zarali aris sxvaoba xelSekrulebis Sesabamisad sawarmos mier misaReb yvela
saxelSekrulebo fuladi nakadis dRevandel Rirebulebasa da yvela im fuladi
nakadis dRevandel Rirebulebas Soris, romlis miRebasac sawarmo varaudobs. am
Tanxas xSirad uwodeben `fuladi saxsrebis deficits~. dRevandeli Rirebulebis
diskontirebisTvis gamoiyeneba Tavdapirveli efeqturi saprocento ganakveTi.
Semdeg gamoiTvleba mosalodneli sakredito zarali _ sakredito zaralis (da
nakargebis) saSualo Sewonili sidide, xolo wonebad gamoiyeneba xelSekrulebis
pirobebis Seusruleblobis riskebi.
mosalodneli sakredito zaralis midgomis gamoyenebisas adreve xdeba sakredito
zaralis aRiareba, radgan igi moicavs ara marto im zarals, romelic ukve dafiq
sirda, aramed momavalSi mosalodnel sakredito zaralsac _ es aris momavalze
orientirebuli modeli.
SesaZlebelia imis dasabuTeba, rom zemoaRniSnuli modeli aris windaxedulobis
principis gamoyeneba (windaxeduli midgoma), radgan rogorc finansuri aqtivebi,
ise mogebac Semcirdeba. Tumca, garkveulwilad, es midgoma SesaZloa daculi ar
iyos kritikisgan, radgan moiTxoveba momavali sakredito zaralis Sefaseba, risi
gansazRvrisTvisac aucilebelia gansja. maSasadame, zogierT sawarmos mogebis
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`mosworebis~ (gaTanabrebis) saSualeba miscems. Sesabamisad, fass 9-Si Setanilia
ganmartebebi im mizniT, rom sawarmoebisTvis naTeli iyos, ra aris dasaSvebi da
ra ar aris dasaSvebi. momavali sakredito zaralis midgoma gavlenas axdens aseve
im saprocento amonagebis gamoTvlazec, romelic aRiardeba finansur aqtivTan
dakavSirebiT (ganvixilavT qvemoT).
vinaidan am statiaSi detalurad vixilavT fass 9-iT dadgenili mosalodneli
sakredito zaralis midgomis gamoyenebis process, sasargeblo iqneba Semdegi
ori ganmartebis ganxilvac.
fass 9-is mixedviT mosalodneli sakredito zarali or kategoriad iyofa: (1)
finansuri aqtivis arsebobis manZilze mosalodneli sakredito zarali da (2)
12-Tviani sakredito zarali.
pirveli kategoriis zarals ganekuTvneba yvelanairi danakargi (zarali), rome
lic SeiZleba warmoiqmnas finansuri instrumentis mTeli arsebobis manZilze,
saxelSekrulebo pirobebis Seusruleblobis yvela SesaZlo SemTxvevis Sedegad.
meore kategoriis mosalodneli sakredito zarali ki danakargebis (zaralis) is
nawilia, romlis warmoqmnac mosalodnelia, saangariSgebo TariRis Semdeg 12
Tvis ganmavlobaSi finansuri instrumentis saxelSekrulebo pirobebis Seusru
leblobis SemTxvevebis Sedegad.
fass 9-iT gaTvaliswinebuli savaldebulo midgomis mixedviT aRar aris auci
lebeli, rom realurad moxdes zaralis gamomwvevi movlena, aramed sawarmos
moeTxoveba mosalodneli sakredito zaralis aRricxva finansuri aqtivis Tav
dapirveli aRiarebisas (mosalodneli sakredito zarali SeiZleba nuli iyos) da
Semdeg yoveli saangariSgebo TariRisTvis gancalkevebiT aRiricxeba mosalodnel
sakredito zaralSi momxdari cvlilebebi. amgvarad, finansuri aqtivebis gaufa
surebis aRiareba xdeba etapobrivad:
•

1-li etapi _ rogorc ki sawarmo Seqmnis an SeiZens finansur instruments,
mogeba/zaralSi aRiardeba 12-Tviani mosalodneli sakredito zarali da ga
nisazRvreba zaralis rezervi (SesaZloa nuli iyos). finansuri aqtivebisTvis
saprocento amonagebi gamoiTvleba, mTliani (bruto) sabalanso Rirebulebis
safuZvelze (e.i. mosalodneli sakredito zaralis gamoricxvis gareSe).

•

me-2 etapi _ yoveli saangariSgebo TariRisTvis Sefasdeba mosalodneli sak
redito zarali:
(1) Tu sakredito riski mniSvnelovnad ar aris gazrdili, sawarmo agrZelebs
12-Tviani mosalodneli sakredito zaralis aRiarebas. saprocento amo
nagebi imave meTodiT gamoiTvleba, rogorc pirveli etapisTvis;
(2) Tu sakredito riski mniSvnelovnad gazrdilia da misi sidide ar miiCne
va, rogorc dabali, sawarmo mogeba/zaralSi aRiarebs finansuri aqtivis
mTeli arsebobis manZilze mosalodnel sakredito zarals. saprocento
amonagebi imave meTodiT gamoiTvleba, rogorc pirveli etapisTvis;
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(3) Tu finansuri aqtivis sakredito riski iseT donemdea gazrdili, rom
finansuri aqtivi miiCneva sakredito riskiT gaufasurebulad, saprocen
to amonagebi gamoiTvleba, amortizebuli Rirebulebis safuZvelze (e.i.
mTlian (bruto) sabalanso Rirebulebas gamoklebuli zaralis rezervi).
am etapze finansuri aqtivebi, rogorc wesi, individualurad unda Sefas
des. amgvar finansur aqtivebTan dakavSirebiT unda aRiardes finansuri
aqtivis mTeli arsebobis manZilze mosalodneli sakredito zarali.

mosalodneli sakredito zaralis midgomis sailustracio magaliTi
kompania beils aqvs $50,000-is finansuri aqtivebis (savalo instrumentebis)
portfeli, romelsac aqvs ori weli dafarvis vada da sworad aris aRricxuli
amortizebuli RirebulebiT. TiToeuli aqtivis kuponis ganakveTia 10% da
efeqturi saprocento ganakveTi _ 10%.
adre aRiarebuli ar yofila zaralis rezervi, radgan 12-Tviani mosalodneli
sakredito zarali Sefasebuli iyo nulad da amasTan sakredito riski mniSvne
lovnad ar Secvlila portfelis SeZenis Semdeg (es aris 1-li etapi).
saangariSgebo periodis bolos (es aris me-2 etapi) gamoCnda informacia imis Tao
baze, rom seqtori, sadac gamsesxeblebi saqmianoben, rTul ekonomikur pirobebSi
imyofeba. axla varaudoben, rom sesxis darCenili periodis ganmavlobaSi sesxe
bis nawilis saxelSekrulebo pirobebi SesaZloa ver Sesruldes da, maSasadame,
sakredito riski mniSvnelovnad gazrdilia. ganixiles ra SesaZlo mosalodneli
Sedegebis garkveuli diapazoni, Seafases, rom portfelis ukugebis saerTo ga
nakveTi, savaraudod, SeiZleba iyos wliuri 6% TiToeul wels, momdevno ori
wlis ganmavlobaSi. Tumca, savalo instrumentebi ar aris miCneuli sakredito
riskiT gaufasurebulad.
mogeTxovebaT:
gamoiTvaloT mTeli arsebobis manZilze mosalodneli sakredito zarali da
saWiro zaralis rezervi.
pasuxi
gamsesxebeli varaudobda $5,000–is odenobis wliuri ukugebis miRebas TiToeul
wels ($50,000 × 10%), magram axla moelis, rom weliwadSi miiRebs $3,000-is
odenobis wliur ukugebas ($50,000 × 6%). amgvarad, warmoiqmneba fuladi saxsrebis
deficiti _ e.i. $2,000-is odenobis wliuri mosalodneli sakredito zarali.
zaralis rezervi gamoTvlili unda iyos fuladi saxsrebis deficitis dRevandeli
Rirebulebis mixedviT, aqtivis darCenili vadis ganmavlobaSi.
fass 9-is mixedviT (rogorc ukve aRvniSneT) gamoyenebuli diskontirebis ganakveTi
unda iyos Tavdapirveli efeqturi saprocento ganakveTi, anu 10%.
saxelSekrulebo
fuladi nakadebis
deficiti
$

diskontirebis
ganakveTi

dRevandeli
Rirebuleba

$

$

1-li weli

2,000

0.9091

1,818

me-2 weli

2,000

0.8264

1,653
3,471

amgvarad. mosalodneli sakredito zarali aris $3,471. es Tanxa aRiardeba,
rogorc zaralis rezervi da warmoqmnis xarjs, romelic unda aRiardes mogebaSi
an zaralSi, xolo finansuri mdgomareobis angariSgebaSi mocemuli Tanxa unda
gamoakldes finansuri aqtivis sabalanso Rirebulebas, anu unda aisaxos, rogorc
finansuri aqtivis mTliani sabalanso Rirebulebis koreqtireba.
Tqven unda icodeT, rom fass 9-is mixedviT savaldebulo ar aris zaralis
rezervis wardgena finansuri mdgomareobis angariSgebaSi _ sawarmos SeuZlia
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zaralis rezervis aRiareba valdebulebis saxiT, nacvlad imisa, rom finansuri
aqtivi wardgenili iyos neto saxiT (zaralis rezervi gamoiqviTos misi sabalanso
Rirebulebidan, rogorc finansuri aqtivis mTliani sabalanso Rirebulebis
koreqtireba).
finansuri aqtivebis gaufasureba
Sesabamis SemTxvevaSi, zaralis rezervi mosalodnel sakredito zaralTan
dakavSirebiT unda aRiardes Semdegi tipis finansur aqtivebTan mimarTebiT:
•

finansuri aqtivebi, romlebic Sefasebulia amortizebuli RirebulebiT da
realuri RirebulebiT sxva srul SemosavalSi asaxviT;

•

saijaro moTxovnebi;

•

saxelSekrulebo aqtivebi;

•

sesxis gacemis Seuqcevadi valdebulebebi; da

•

finansuri garantiis xelSekrulebebi, romlebic ar aris aRricxuli realuri
RirebulebiT, mogebaSi an zaralSi asaxviT fass 9-is Sesabamisad.

amgvarad, zemoaRniSnul finansur aqtivebSi Sedis savalo instrumentebi,
rogoricaa sesxebi, savalo fasiani qaRaldebi da savaWro moTxovnebi (Tumca,
qvemoT ixileT gamartivebuli midgoma).
zemoaRniSnul finansur aqtivebTan mimarTebiT mosalodneli sakredito zaralis
aRiareba moiTxoveba, zaralis rezervis Seqmnis meSveobiT, 12-Tviani mosalodneli
sakredito zaralis, an mTeli arsebobis manZilze mosalodneli sakredito
zaralis safuZvelze. zogierTi sawarmo gadawyvets zaralis rezervis aRiarebas,
xolo sxvebma SesaZloa amjobinon mosalodneli sakredito zaralis wardgena
valdebulebis saxiT.
finansuri aqtivebi, romlebTanac dabali sakredito riskia dakavSirebuli, ar
akmayofilebs mTeli arsebobis manZilze mosalodneli sakredito zaralis aRi
arebis kriteriums. arsebobs uaryofadi varaudi imis Taobaze, rom mTeli ar
sebobis manZilze mosalodneli sakredito zarali mxolod im SemTxvevaSi unda
aisaxos, Tu saxelSekrulebo fuladi nakadebi 30 dReze meti xniT (`SemzRudavi
indikatori~) aris vadagadacilebuli.
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Tu sakredito xarisxi TandaTanobiT umjobesdeba da mTeli arsebobis manZilze
mosalodneli sakredito zaralis aRiarebis kriteriumi aRar aris dakmayofi
lebuli, sakredito zaralis aRiareba isev Zveleburad moxdeba, 12-Tviani mosa
lodneli sakredito zaralis safuZvelze. amgvarad, finansuri aqtivi SesaZloa
moZraobdes 12-Tviani mosalodneli sakredito zaralidan mTeli arsebobis
manZilze mosalodneli sakredito zaralisken da piruku, Tu iarsebebs mtki
cebulebebi, rom sakredito riski mniSvnelovnad aRar izrdeba da aRar unda
igulisxmos sawarmom, rom finansuri aqtivebis saxelSekrulebo pirobebi ar
Sesruldeba, mTeli arsebobis manZilze mosalodneli sakredito zaralis gamo.
sakredito riskis mniSvnelovnad gazrdis Sefaseba koleqtiur safuZvelze (da
ara individualuri finansuri instrumentisTvis) SesaZlebelia im SemTxvevaSi,
Tu gansaxilvel finansur instrumentebTan dakavSirebul sakredito riskebs
erTnairi maxasiaTeblebi aqvs. Tumca, Tu miiCneva, romelime aqtivi sakredito
riskiT aris gaufasurebuli, rogorc wesi, amgvari aqtivisTvis sakredito riskis
gazrda individualurad Sefasdeba.

finansuri aqtivebis gaufasurebis aRiarebis oretapiani midgomis Sejameba
1-li etapi _ Tavdapirveli aRiareba. sawarmom unda aRiaros zaralis rezervi,
12-Tviani mosalodneli sakredito zaralis safuZvelze, rac SesaZloa nuli iyos.
me-2 etapi _ yoveli saangariSgebo TariRi.
Tu ar arsebobs mtkicebulebebi imisa, rom finansuri aqtivis sakredito xaris
xi mniSvnelovnad gauaresda Tavdapirveli aRiarebis Semdeg, sawarmo agrZelebs
zaralis rezervis aRiarebas, 12-Tviani mosalodneli sakredito zaralis safuZ
velze (rac SeZleba isev nuli iyos).
Tu arsebobs mtkicebulebebi imisa, rom finansuri aqtivis sakredito xarisxi
mniSvnelovnad gauaresda Tavdapirveli aRiarebis Semdeg, sawarmo gaufasurebis
zarals aRiarebs, mTeli arsebobis manZilze mosalodneli sakredito zaralis sa
fuZvelze. Tu amave dros miiCneva, rom aqtivi sakredito riskiT gaufasurebulia,
es movlena saprocento amonagebzec iqoniebs gavlenas _ saprocento amonagebi
gamoiTvleba sabalanso Rirebulebis safuZvelze, romelsac gamoklebuli aqvs
zaralis rezervis Tanxa.
gamartivebuli midgoma
savaWro moTxovnebTan mimarTebiT gamartivebuli midgoma gamoiyeneba, kerZod,
maTi Tavdapirveli aRiarebisas ar aRiardeba sakredito zaralis rezervi. zaralis
rezervi iqneba moTxovnebis darCenili vadis ganmavlobaSi mosalodneli fuladi
saxsrebis deficitis dRevandeli Rirebuleba. es midgoma eyrdnoba tradiciu
l/tipur matricul meTods. Seadgenen zaralis rezervebis matricas warsuli
gamocdilebis safuZvelze, sadac SesaZloa miTiTebuli iyos savaWro moTxovnebis
vadagadacilebis ganakveTebi, romlebic gansazRvrulia imisda mixedviT, ramdeni
xniT aris moTxovnis gadaxda vadagadacilebuli (magaliTad, 1%, Tu vadagadaci
lebuli ar aris, 2%, Tu 30 dReze naklebi xniT aris vadagadacilebuli, 3%, Tu
30 dReze, magram 90 dReze naklebi xniT aris vadagadacilebuli da a.S.) da Semdeg
es warsuli monacemebi gakoreqtirdeba momavalze orinetirebuli/saprognozo
SefasebebiT.
daskvna
mosalodneli sakredito zaralis modelis gamoyenebas gansja esaWiroeba, ker
Zod finansuri aqtivebis sabalanso Rirebulebis gansazRvrasa da gaufasurebis
Sefasebas, momavalze orientirebuli informaciis gaTvaliswinebiT, rac SeiZle
ba subieqturi iyos. am subieqturobis SezRudvis mcdelobis mizniT, fass 9-Si
mocemulia detaluri ganmartebebi. winaT fass 9-s akritikebdnen imis gamo, rom
zarali Zalian gvian aRiardeboda, anu mxolod maSin, rodesac sakredito zara
lis gamomwvevi movlena realurad dadgeboda. amJamad ki, vinaidan gaufasurebis
Sesafaseblad momavalze orientirebuli midgoma gamoiyeneba (mosalodneli sak
redito zaralis midgoma), finansur angariSgebaSi finansuri aqtivebis Sesaxeb
asaxuli informacia finansuri angariSgebis momxmareblebisTvis gacilebiT ufro
gamosadegi da sasargeblo gaxda.

Tavdapirvelad tom kledonis mier dawerili statia ganaxlebulia
sawarmos strategiuli angariSgebis modulis sagamocdo
komisiis wevris mier 2018 wlis dekemberSi
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kompaniis marTva biujetis gareSe
moduli F5 _ `saqmianobis Sedegebis marTva~
`yvelaferi biujetebis Sesaxeb~ _ am statiebis seriidan 1-li nawili gamoqveynda
2019 wlis seqtembris JurnalSi, me-2 nawili _ 2019 wlis noemberSi, me-3 nawili _ 2020
wlis TebervalSi da me-4 nawili _ 2020 wlis aprilSi.
marTva biujetis gareSe (Beyond Budgeting) _ es gacilebiT ufro metia, vidre
wliuri biujetis momzadebis kidev erTi meTodi. es aris biznesis efeqtianobis
marTvis Tanamedrove alternatiuli midgoma, romlis farglebSic tradiciuli
wliuri biujeti ukve aRar aris kompaniaSi kontrolis ganxorcielebis ZiriTad
instrumenti.
Teoriuli postulatebi, romlebic safuZvlad udevs biujetis gareSe marTvis
models, iwyeba imis aRiarebiT, rom bevri warmatebuli Tanamedrove kompania
uars ambobs tradiciul vertikalur struqturaze da aseve mbrZanebluradministraciul korporaciul struqturasa da kulturaze. es organizaciebi
cdiloben, rac SeiZleba metad miaRwion marTvis decentralizaciasa da
moqnilobas, raTa SeinarCunon konkurentunarianoba da am miznis misaRwevad
iyeneben iseT midgomebs, rogoricaa saqmianobis Sedegebis/efeqtianobis
maCvenebelTa dabalansebuli sistema, sawarmos resursebis dagegmvis sistema (ERP)
da biznesprocesebis modernizacia. am kompaniebisTvis warmatebis gadamwyveti
axali faqtorebia inovacia da axali produqtebis bazarze konkurenciul
brZolaSi gamarjveba. amasTan, msgavs kompaniebSi biujetebis Sedgenis procesebi,
arcTu ise iSviaTad, sadRac warsulSi `iyineba~.
biujetis gareSe marTvis modelis Semqmnelebi amtkiceben, rom biujetis Sedgenis
tradiciuli midgoma ar gamodgeba imisTvis, rom gamoiyenon Tanamedrove
ekonomikur pirobebSi da igi xels uSlis efeqtianobis amaRlebas. rodesac
saqmianobis Sedegebis/efeqtianobis maCveneblebis (rogoricaa, magaliTad
gayidvebis fiqsirebuli maCveneblebi an miznobrivi danaxarjebi) erTaderTi wyaro
xisti wliuri biujetia, kompanias SeiZleba problemebi Seeqmnas:
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•

gare faqtorebis Sedegad, rogoricaa bazris pirobebis an konkurentebis
qmedebebis Secvla, kompaniis saqmianobis Sedegebis/efeqtianobis samarTlianad
Sesafaseblad SesaZloa xisti biujetis finansuri maCveneblebi, romlebic erTi
wlisTvis aris gansazRvruli, SesaZloa moZveldes da gamousadegari gaxdes;

•

Tanamedrove organizaciebi arcTu ise iSviaTad damokidebulebi arian
mTeli koleqtivis/gundis muSaobaze, magram biujetis Sedgenis tradiculi
midgomebi xSirad premiis gadaxdas/dajildoebas iTvaliswinebs mxolod gundis
xelmZRvanelebisTvis/menejerebisTvis;

•

finansuri Sedegebis Sesaxeb momzadebuli angariSebi, sadac faqtobrivi
Sedegebi udardeba sabiujeto maCveneblebs, Tavisi arsiT, `dagvianebuli~
indikatorebia. es imas niSnavs, rom am angariSebSi Sefasebulia mxolod
kompaniis warsuli saqmianobis Sedegebi/efeqtianoba da angariSis momxmarebels
ver daexmareba gamovlenili problemebis WeSmariti mizezebis gagebaSi.

biujetis gareSe marTvis koncefcia gamoCnda 1990-ian wlebSi, xolo misi ZiriTadi
principebi, Teoriuli cnebebi da koncefciebi oficialurad gaaforma `biujetis
gareSe marTvis mrgvali magidis~ (BBRT - Beyond Budgeting Round Table) organizaciam.
es aris saerTaSoriso struqtura, romelic organizaciebs exmareba biujetis
gareSe marTvis modelis danergvaSi.

biujetis gareSe marTvis modelis upiratesobebi
BBRT gamoyofs oTx upiratesobas, romlis miRebac organizaciebs SeuZliaT
biujetis gareSe marTvis modelze gadasvlis Sedegad:

swrafi reagireba
organizaciebisTvis, romlebmac danerges biujetis gareSe marTvis modeli,
damaxasiaTebelia siswrafe da simartive. es miiRweva imiT, rom xelmZRvanelebi/
menejerebi ufro farTo uflebamosilebebiT arian aRWurvilni, raTa maT
dauyovnebliv imoqmedon naTlad gansazRvrul strategiul sazRvrebSi, rac
maT saSualebas aZlevs, gacilebiT swrafad daakmayofilon momxmareblebis
moTxovnilebebi. biurokratias yuradReba ar eqceva, rac menejerebs SesaZleblobas
aZlevs, swrafi reagireba moaxdinon axal safrTxeebze da gamoiyenon axali
SesaZleblobebi, nacvlad imisa, rom koncentrirebulebi iyvnen moZvelebul
wliur gegmaze.

inovaciuri strategiebi
biujetis gareSe marTvis modelis farglebSi jildo/premia gamoeyofa gundebs,
romlis odenoba eyrdnoba maTi saqmianobis SefardebiT efeqtianobas kolegebTan
SedarebiT _ Canacvlebulia individualuri stimulirebis sistema, romelic
efuZneba fiqsirebul miznobriv maCveneblebs (romlebic wliur biujetSia
gansazRvruli). amgvari midgoma xels uwyobs Ria da TviTmmarTvelobis principebze
moqmedi korporaciuli garemos Camoyalibebas da gandevnis wesebis garkveuli
nakrebisadmi erTgulebis/morCilebis kulturas. Sedegad, farTo SesaZleblobebs
aZlevs uflebamosilebiT aRWurvil gundebs, xels uwyobs uwyvet srulyofaganviTarebasa da inovaciuri ideebisa da strategiebis realizebas praqtikaSi.

danaxarjebis Semcireba
xisti wliuri biujetebis Sedgenis midgomis gamoyenebis SemTxvevaSi, xelmZR
vanelebi arcTu iSviaTad imisken eswrafian, rom `daazRvion~ TavianTi biujeti
(e.i. biujetSi gaiTvaliswinon damatebiTi resursebi `yoveli SemTxvevisTvis~)
da xelmZRvaneloben Semdegi principiT _ `gamoiyene an dakargav~ (e.i. daxarje
yvelaferi, rac biujetSia Cadebuli, an momdevno wels Sen amas veRar miiReb).
amgvari midgomis Sedegi ki is aris, rom, faqtobrivad, biujetis Sedgenis
tradiciuli procesi ufro icavs danaxarjebs, nacvlad imisa, rom akontrolebdes
danaxarjebs da xels uwyobdes maT Semcirebas. biujetis gareSe marTvis modeli
xels uSlis amgvari mentalitetis realizebas. piriqiT, menejerebs uCndebaT
motivacia, gadasinjon danaxarjebis dasabuTeba da eZebon maTi Semcirebis
gzebi. menejerebi biujets aRar miiCneven danaxarjebis ganxorcielebis upirobo
sanqciad, aramed danaxarjebi maTTvis SezRuduli resursia, romelic mxolod im
SemTxvevaSi unda gamoiyenon, Tu amiT gazrdian momxmareblebisTvis Rirebulebas/
sargeblianobas.

momxmareblebis erTgulebis amaRleba
momxmarebelTaTvis Rirebulebis gazrda strategiis qvakuTxedia im organi
zaciebisTvis, romlebic biujetis gareSe marTvis models iyeneben da maTi
biznesprocesebi pirdapir orientirebulia momxmarebelTa moTxovnilebebis
dakmayofilebaze.
statia moamzada saqmianobis Sedegebis
marTvis modulis sagamocdo komisiis wevrma,
Jurnali `Student accountant~, 2018 wlis noemberi
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F2 _ mmarTvelobiTi aRricxva
1-li amocana
qvemoT mocemulia sanTlebis mwarmoebeli kompaniis Wick Co-s saoperacio pro
forma uwyisi.
$
sabiujeto mogeba
realizaciis moculobis gadaxra
faqtobrivi realizaciis
normatiuli mogeba
realizaciis fasis gadaxra
xelsayreli ($) araxelsayreli ($)
danaxarjTa gadaxrebi:
masalebis fasis
masalebis gamoyenebis
Sromis anazRaurebis ganakveTis
Sromis nayofierebis
cvladi zednadebi danaxarjebis
ganakveTis
cvladi zednadebi danaxarjebis
efeqturobis
mudmivi zednadebi danaxarjebis
Rirebulebis
mudmivi zednadebi danaxarjebis
aTvisebis
mudmivi zednadebi danaxarjebis
efeqturobis
jami
faqtobrivi mogeba

a)

qvemoT CamoTvlilTagan, romeli sami mosazrebaa swori?

a

Wick Co realizaciis moculobis gadaxris gamosaTvlelad iyenebs norma
tiul mogebas erTeulze.

b

mudmivi zednadebi danaxarjebis Rirebulebis gadaxra igivea, rac mudmivi
zednadebi danaxarjebis STanTqmis siWarbe an danaklisi.

g

Wick Co mudmivi zednadebi danaxarjebis STanTqmas saaTebis safuZvelze
axorcielebs.

d nayofierebis yvela gadaxra iqneba xelsayreli an araxelsayreli. 		
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b)

(2 qula)

Wick Co pirveli Tvis Sesaxeb xelmisawvdomia Semdegi informacia
sabiujeto
mudmivi zednadebi danaxarjebi
erTeulis warmoebis dro
faqtobrivi
mudmivi zednadebi danaxarjebi
550 erTeulis warmoebis dro

$20,000-is STanTqmis ganakveTi $10/saaTSi
4 saaTi
$23,000
2,475 saaTi

mogeTxovebaT:
daiTvaleT mudmivi zednadebi danaxarjebis:
(i) Rirebulebis gadaxra da gansazRvreT, xelsayrelia igi Tu araxelsayreli;
							
(2 qula)
(ii) aTvisebis gadaxra da gansazRvreT, xelsayrelia is Tu araxelsayreli;		
					
				
(2.5 qula)
(iii) efeqturobis gadaxra da gansazRvreT, xelsayrelia is Tu araxelsayreli.
						
			
(2.5 qula)
g)

Semdegi mosazreba sworia Tu mcdari?
`mudmivi zednadebi danaxarjebis aTvisebis xelsayreli gadaxra, savaraudod,
warmoiSoba maSin, rodesac Zveli arasando aRWurvilobis Casanacv
leb
lad
axalia Sesyiduli.~
a

sworia

b

mcdaria

(1 qula)

									 (jamuri: 10 qula)
pasuxi
(a) a, g da d
(b) (1) Rirebulebis gadaxra $23,000 _ $20,000 = $3,000 araxelsayreli
(2) aTvisebis gadaxra (2,475 saaTi × $10) _ $20,000 = $4,750 xelsayreli
(3) nayofierebis gadaxra (550 erTeuli × 4 saaTze × $10) _ ($2,475 efeq
turobis × $10) = $2,750 araxelsayreli
(g) a

F3 _ finansuri aRricxva
1-li amocana
brisonma 20X1 wlis 1 ianvars stopardis saaqcio kapitalis 75% $8,720,000-ad
SeiZina. SeZenis TariRiT stopards $4,800,000-is Rirebulebis saaqcio kapitali
hqonda gamoSvebuli. 20X1 wlis 31 marts dasrulebul wels stopardis mogeba
dabegvris Semdeg iyo $640,000.
qvemoT warmodgenilia amonaridi ori sawarmos finansuri mdgomareobis anga
riSgebidan 20X1 wlis 31 martis mdgomareobiT:
aqtivebi
investicia stopardSi

brisoni
$000

stopardi
$000

8,720

grZelvadiani aqtivebi

11,280

3,670

moklevadiani aqtivebi

5,760

5,010

sul aqtivebi

25,760

8,680

sakuTari kapitali da valdebulebebi
sakuTari kapitali

$000

$000

saaqcio kapitali

9,200

4,800

gaunawilebeli mogeba

12,480

1,290

sul sakuTari kapitali

21,680

6,090
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grZelvadiani valdebulebebi

1,440

1,180

moklevadiani valdebulebebi

2,640

1,410

sul sakuTari kapitali da valdebulebebi

25,760

8,680

konsolidirebuli finansuri angariSgebis mosamzadeblad qvemoT warmodgenilia
Sesabamisi informacia:
(a) SeZenis TariRiT stopardis sakuTrebaSi arsebuli miwis realuri Rirebuleba
aRemateboda mis TviTRirebulebas $1,000,000-iT. 20X1 wlis 31 marts es miwa
kvlav stopardis sakuTrebas warmoadgens;
(b) wlis ganmavlobaSi brisonma stopards saqoneli $500,000-ad mihyida, ris
Sedegadac miiRo $50,000 mogeba. wlis bolos am saqonlis 80% stopardis
maragSi darCa gasayidi. 20X1 wlis 31 marts brisons stopardisgan jer kidev
misaRebi hqonda am saqonlis naxevris Rirebuleba;
(g) SeZenis TariRiT, 20X1 wlis 1 ianvars, aramakontrolebeli wilis realuri
Rirebuleba iyo $2,200,000.
mogeTxovebaT:
moamzadoT brisonisa da misi Svilobili sawarmos konsolidirebuli finansuri
mdgomareobis angariSgeba 20X1 wlis 31 martis mdgomareobiT.
(sul: 10 qula)
pasuxi
konsolidirebuli finansuri mdgomareobis angariSgeba 20X1 wlis 31 martis
mdgomareobiT
$000
aqtivebi
gudvili (g3)
3,990
grZelvadiani aqtivebi ($11,280 + $3,670 + $1,000 (realuri
15,950
Rirebulebis koreqtireba))
moklevadiani aqtivebi ($5,760 + $5,010 – $40 ararealizebuli
10,480
mogebis anaricxi (g6) – $250 (g6))
30,420
sul aqtivebi
sakuTari kapitali da valdebulebebi
sakuTari kapitali
saaqcio kapitali
9,200
gaunawilebeli mogeba (g5)
12,560
aramakontrolebeli wili (g4)
2,240
grZelvadiani valdebulebebi ($1,440 + $1,180)
2,620
moklevadiani valdebulebebi ($2,640 + $1,410 – $250 (g6))
3,800
30,420
sul sakuTari kapitali da valdebulebebi
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gaangariSeba
(g1)

jgufis struqtura
brisoni
75%
stopardi

(g2)

stopardis wminda aqtivebi

$
SeZenis
TariRi
4,800
1,130
1,000
6,930

saaqcio kapitali
gaunawilebeli mogeba (g2a)
gazrdili realuri Rirebuleba

$
angariSgebis
TariRi
4,800
1,290
1,000
7,090

$
SeZenis
Semdgomi

160

(g2a) gaunawilebeli mogeba SeZenisas
gaunawilebeli mogeba angariSgebis TariRiT:

$000
1,290

minus _ wlis mogeba dabegvris Semdeg

(640)

gaunawilebeli mogeba 20X0 wlis 31 martis mdgomareobiT

650

plus _ mogeba 20X0 wlis 31 dekembris mdgomareobiT
9/12 × 640
gaunawilebeli mogeba 20X1 wlis 1 ianvris mdgomareobiT

480
1,130

(g3) gudvili
Sesyidvis kompensacia

$
8,720

plus aramakontrolebeli wilis Rirebuleba SeZenisas

2,200

minus SeZenili wminda aqtivebis realuri Rirebuleba

(6,930)
3,990

(g4) aramakontrolebeli wili
aramakontrolebeli wilis Rirebuleba SeZenisas
aramakontrolebeli wilis nawili stopardis SeZenis Semdgom
gaunawilebel mogebaSi (25% × $160 (g2))
sul

$
2,200
40
2,240

(g5) gaunawilebeli mogeba
$
12,480

brisonis 100%
ararealizebuli mogebis anaricxi

(g6)

(40)

brisonis wili stopardis SeZenis Semdgom gaunawilebel mogebaSi
(75% × $160 (g2))

120
12,560

(g6) ararealizebuli mogebis anaricxi da Sida kompaniis naSTi
mogeba, romelic miRebulia kompaniis Sida gayidvebis Sedegad = $50,000
jgufis maragSi darCenili mogeba = $50,000 × 80% = $40,000 makoreqtirebeli
gatarebaa:
debeti gaunawilebeli mogeba (g5) $40,000
krediti maragebi			

$40,000

angariSgebis TariRisTvis kompaniis Sida debitoruli da kreditoruli davali
anebis gauqmeba: $500,000 × 50% = $250,000.
jgufis debitoruli da kreditoruli davalianebis Semcireba $250,000-iT.
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F5 _ saqmianobis Sedegebis marTva
amocana 1
`stei qlin~ awarmoebs da yidis samzareulo mowyobilebebs, kerZod, sam manqanas:
WurWlis sarecx manqanas (DW), sarecx manqanas (WM) da saSrobs (TD). saSrobis
dizaini moZvelebulia da ramdenime xnis ganmavlobaSi misi gayidvebidan miiReba
uaryofiTi zRvruli mogeba. mosalodnelia, rom erTi wlis Semdeg Sewydeba
saSrobebis warmoeba, vinaidan mo™mxmarebeli iyidis sarecx manqanas, romelic
recxvis Semdeg TviTonve gaaSrobs tansacmels.
`stei qlin~ cdilobs gadawyvetilebis miRebas, saSrobebis warmoebis Sewyvetis
Sesaxeb _ axla Sewyvitos warmoeba, Tu 12 Tvis Semdeg, rodesac kombinirebuli
sarecxi manqana/saSrobi mzad iqneba. qvemoT mocemuli informacia momzadebulia,
gadawyvetilebis miRebaSi daxmarebis mizniT:
1)

sami produqtis Cveulebrivi sarealizacio fasi, wliuri realizaciis mocu
loba da mTliani cvladi danaxarjebi:
DW

WM

TD

erTeulis sarealizacio fasi

$200

$350

$80

erTeulis masalebis danaxarjebi

$70

$100

$50

erTeulis SromiTi danaxarjebi

$50

$80

$40

erTeulis zRvruli mogeba

$80

$170

–$10

5,000
erTeuli

6,000
erTeuli

1,200
erTeuli

wliuri realizacia
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2)

miiCneva, rom zogi momxmarebeli, romelic saSrobs yidulobs, aseve yidulobs
sarecx manqanasa da WurWlis sarecx manqanasac. Sefasebulia, rom saSrobebis
warmoebis Sewyvetis SemTxvevaSi, sarecxi manqanebisa da WurWlis sarecxi
manqanebis gayidvebi 5%-iT Semcirdeba;

3)

rogorc ki Sewydeba saSrobebis warmoeba, yvela muSaks, romlebic uSualod
muSaoben saSrobebis warmoebaze, dauyovnebliv daiTxoven samsaxuridan. es
gamoiwvevs $6,000 odenobis Statebis Semcirebis danaxarjebis gadaxdas. Tu
`stei qlini~ daelodeba 12 Tves, moxdeba arsebuli muSakebis gadamzadeba,
rac kompanias daujdeba $3,500 da isini SeZleben axali kombinirebuli manqanis
warmoebas. Statebis Semcirebis SemTxvevaSi, 12 Tvis Semdeg TanamSromlebis
ayvanisa da treningis danaxarjebi iqneba $1,200;

4)

`stei qlini~ iyenebs drouli miwodeba-warmoebis sistemas da Tu axla
Sewydeba saSrobebis warmoeba, yvela masalis danaxarjebi, romelic saSrobebis
warmoebaze gaweuli iqneboda 12 Tvis ganmavlobaSi, daizogeba. analogiurad,
daizogeba masalebis danaxarjebi, romelic ukavSirdeba sarecxi manqanebisa
da WurWlis sarecxi manqanebis dakargul gayidvebs. Tumca, masalebis
momwodebels dawesebuli aqvs fasdaklebis sqema, romelic amJamad moqmedebs:

mTliani wliuri danaxarjebi ($)
0–600,000
600,001–800,000
800,001–900,000
900,001–960,000
960,001 da zeviT

fasdakleba
0%
1%
2%
3%
5%

am momwodeblisgan `stei qlini~ yidulobs yvelanair masalas yvela warmoebuli
produqcisTvis. cifrebi, romlebic mocemulia zemomoyvanil cxrilSi
da warmoadgens masalis erTeulis Rirebulebas, miRebulia fasdaklebis
gamoqviTvis Semdeg, romelsac `stei qlini~ amJamad iRebs;
5)

saSrobebis warmoebis Sewyvetis SemTxvevaSi, qarxnis farTobi, romelic amJamad
gamoiyeneba saSrobebis sawarmoeblad, 12-Tviani ijariT gaicema. ijaris
Semosavali iqneba $12,000;

6)

zedamxedveli (amJamad misi xelfasi klasificirebulia zednadeb danaxar
jad), romelic samive produqtis warmoebis process zedamxedvelobs,
saSrobebis warmoebis procesze daaxloebiT mTliani drois 20%-s xarjavs.
igi gaagrZelebs muSaobas srul ganakveTze mas Semdegac, Tu axla Sewydeba
saSrobebis warmoeba.

mogeTxovebaT:
gamoiTvaloT, uRirs Tu ara kompanias axla Sewyvitos saSrobebis warmoeba da ar
daelodos 12 Tves (ugulebelyaviT fulis droiTi Rirebuleba).
									

(13 qula)

pasuxi
saWiroa saSrobebis warmoebis Sewyvetis gadawyvetilebis relevanturi dana
xarjebis gamoTvla
danaxarji an amonagebi
dakarguli amonagebi
SromiTi danaxarjebis ekonomia
sxva produqtebis dakarguli zRvruli mogeba
Statebis Semcirebisa da TanamSromlebis ayvanis
danaxarjebi
momwodeblisTvis gadaxdili Tanxebis ekonomia

SeniSvna

Tanxa ($)

1-li SeniSvna
me-2 SeniSvna
me-3 SeniSvna

(96,000)
48,000
(118,500)

me-4 SeniSvna

(3,700)

me-5 SeniSvna

88,500

ijaris Semosavali
zedamxedveli

12,000
me-6 SeniSvna

wminda fuladi nakadi

0
(69,700)

daskvna: axla saSrobebis warmoebis Sewyveta mizanSewonili ar aris.
1-li SeniSvna: dakarguli iqneba momdevno 12 Tvis saSrobebis amonagebi, romelic
Seadgens 1,200 erTeuli × $80 = $96,000-s;
me-2 SeniSvna:

daizogeba yvela Cveulebrivi SromiTi danaxarjebi 1,200 erTeuli
× $40 = $48,000;

me-3 SeniSvna:

dakarguli iqneba yvela dakavSirebuli produqtis gayidvebi, rac
kompanias daujdeba 5% × ((5,000 erT. × $150) + (6,000 erT. × $270))
= $118,500 zRvruli mogeba (masalebis danaxarjebis gamoTvla
mocemulia qvemoT).

me-4 SeniSvna:

Tu saSrobebis warmoeba axla Sewydeba, maSin:

15

Statebis Semcirebis danaxarjebi

(6,000)

gadamzadebis xarjebis ekonomia

3,500

TanamSromlebis ayvanis danaxarjebi

(1,200)

mTliani danaxarjebi

(3,700)

me-5 SeniSvna: momwodeblisTvis gadaxdili Tanxebi:

SeZenis mimdinare
fasi
saSrobebis
gayidvebis
dakargva
dakavSirebuli ga
yidvebis dakargva,
TviTRirebulebiT
SeZenis axali fasi
wminda danaxarjis
sxvaoba
me-6 SeniSvna:

wminda
fasmTliani
danaxarji dakleba danaxarji

DW

WM

TD

($)

($)

($)

($)

60,000

1,010,000

5%

1,063,158

(60,000)

(60,000)

5%

(63,158)

(47,500)

5%

(50,000)

921,500

3%

950,000

350,000 600,000

(17,500) (30,000)

($)

88,500

vinaidan zedamxedveli gaagrZelebs muSaobas srul ganakveTze,
miiReba arc danaxarji da arc ekonomia.

qvemoT mocemulia amocanis amoxsnis alternatiuli midgoma:
fuladi nakadi

SeniSvna

dakarguli zRvruli mogeba – saSrobebi

me-7 SeniSvna

12,000

me-8 SeniSvna

(71,000)

me-4 SeniSvna (ix. zemoT)

(3,700)

me-9 SeniSvna

(19,000)

dakarguli zRvruli mogeba –
sxva produqtebi
Statebis Semcirebisa da TanamSromlebis
ayvanis danaxarjebi
dakarguli fasdakleba

Tanxa ($)

ijaris Semosavali

12,000

zedamxedveli

me-6 SeniSvna (ix. zemoT)

0
(69,700)

wminda fuladi nakadi

me-7 SeniSvna:

saSrobebis warmoebis Sewyvetis SemTxvevaSi, Semcirdeba zRvruli
zarali 1,200 erTeuli × $10 erTeulze = _$12,000.

me-8 SeniSvna:

sxva produqtebis gayidvebis dakargva gamoiwvevs 5%-is odenobis
zRvruli mogebis dakargvas 5% × ((5,000 erT. × $80) + (6,000 erT.
× $170)) = $71,000

me-9 SeniSvna:
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DW

WM

TD

mTliani
(wminda)

mimdinare SeZenis
danaxarji

350,000

600,000

60,000

1,010,000

5%

1,063,158

danaxarjebis ekonomia

(17,500)

(30,000) (60,000)

axali SeZenis danaxarji

332,500 (570,000)

902,500

5%

950,000

921,500

3%

950,000

dakarguli fasdakleba

0

(19,000)

fasdak- mTliani
leba danaxarji

F7 _ finansuri angariSgeba
1-li amocana
qvemoT mocemulia kompania `fraisvelis~ sacdeli balansi 2009 wlis 31 martis
mdgomareobiT:
$000
ijariT aRebuli qoneba _ Sefasebuli RirebulebiT 2008 wlis 31
martisTvis (SeniSvna 1)
manqana-danadgarebi (sakuTrebaSi myofi) _ TviTRirebulebiT
(SeniSvna 1)
aqtivis gamoyenebis ufleba _ TviTRirebulebiT
(SeniSvna (1))
dagrovili cveTa 2008 wlis 31 martisTvis:

$000

25,200
46,800
20,000

–

sakuTrebaSi myofi manqana-danadgarebi

12,800

–

manqana-danadgaris gamoyenebis ufleba

5,000

gadaxdili ijara (gadaxdilia 2009 wlis 31 marts) (SeniSvna (1))
ijaris valdebuleba 2008 wlis 1 aprilisTvis
(SeniSvna (1))
momxmarebelTan gaformebuli xelSekruleba
(SeniSvna (2))
maragi 2009 wlis 31 martisTvis

6,000

28,200

savaWro debitoruli davalianeba

33,100

banki

5,500

15,600
14,300

savaWro kreditoruli davalianeba

33,400

amonagebi (SeniSvna (3))

310,000

realizebuli saqonlis TviTRirebuleba (SeniSvna (3))

234,500

komerciuli danaxarjebi

19,500

administraciuli xarjebi

27,500

gadaxdili dividendebi

8,000

50-centiani Cveulebrivi aqciebi

40,000

gaunawilebeli mogeba 2008 wlis 31 martisaTvis

44,100

mimdinare gadasaxadi (SeniSvna (4))

700

gadavadebuli gadasaxadi (SeniSvna (4))

8,400
469,300

469,300

SeniSvnebi:
grZelvadiani aqtivebi _ materialuri
1)

2007 wlis 1 aprils kompaniam $30 milionad SeiZina qoneba 15-wliani ijaris
pirobiT. kompaniis politika iTvaliswinebs qonebis gadafasebas yoveli wlis
bolos. 2008 wlis 31 marts sacdel balansSi qoneba Sefasebuli iyo $25.2
milionad, ramac gamoiwvia $2.8 milioni odenobis gaufasurebis zarali,
romelic aisaxa 2008 w. 31 marts damTavrebuli wlis mogebisa da zaralis da
sxva sruli Semosavlis angariSgebaSi. 2009 wlis 31 marts qoneba Sefasebuli
iyo $24.9 milionad.
sakuTar manqana-danadgarebs cveTa ericxeba wliuri 25%-iani normiT, Semcire
badi naSTis meTodiT.
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2007 wlis 1 aprils SeZenil iqna manqana-danadgaris gamoyenebis ufleba.
wliuri $6 milioni saijaro qira gadasaxdelia oTxi wlis ganmavlobaSi,
yoveli wlis bolos 31 marts. ijaris nagulisxmevi saprocento ganakveTia
wliuri 8%. manqana-danadgaris gamoyenebis uflebas cveTa ericxeba ijaris
vadis manZilze.
2009 w. 31 marts damTavrebul wels cveTa jer ar aris daricxuli arc erT
grZelvadian aqtivze. yvelanairi cveTa aisaxeba realizebuli saqonlis
TviTRirebulebaSi.
2)

2008 wlis 1 oqtombers `fraisvelma~ momxmarebelTan gaaforma xelSekruleba,
xidis mSeneblobis Sesaxeb. Sesasrulebeli valdebuleba Sesrulebuli iqneba
droTa ganmavlobaSi. xidis mSeneblobis SeTanxmebuli fasia $50 milioni da
mosalodnelia, rom mSenebloba dasruldeba 2010 wlis 30 seqtembers. sacdel
balansSi mocemuli $14.3 milioni Sedgeba Semdegi muxlebisagan:
$000
masala, Sroma da zednadebi xarjebi

12,000

specifikuri manqana-danadgari, romelic SeZenilia 2008 wlis
1 oqtombers
momxmareblis mier gadaxdili Tanxa

8,000
(5,700)
14,300

2009 wlis 31 marts Sesrulebuli samuSaos Rirebuleba Sefasebulia $22
milionad, xolo xelSekrulebis damTavrebisTvis saWiro danaxarjebi (manqanadanadgaris cveTis garda) – $10 milionad. specifikuri manqana-danadgaris
narCeni Rirebuleba mSeneblobis damTavrebis Semdeg nulis toli iqneba da
mas cveTa ericxeba Tveebis mixedviT. `fraisveli~ Tavisi xelSekrulebis
Sesrulebis procentul wils angariSobs mocemuli TariRisaTvis miRebuli
realizaciis Rirebulebis SefardebiT saxelSekrulebo fasTan.
3)

`fraisvelis~ amonagebi moicavs $8 milioni odenobis saqonels, romelic man
gayida `trilbis~ saxeliT, anu `fraisveli~ moqmedebda, rogorc `trilbis~
rwmunebuli. am gayidvebidan `fraisvelma~ miiRo 20% sakomisio da $6.4 milioni
(romelic CarTulia realizebuli saqonlis TviTRirebulebaSi) gadauricxa
`trilbis~.

4)

direqtorebma 2009 w. 31 marts damTavrebuli wlis mogebis gadasaxadis
anaricxi Seafases $4.5 milionad. 2009 wlis 31 marts moiTxoveba $5.6 milioni
odenobis gadavadebuli gadasaxadis anaricxi. gadavadebuli gadasaxadis
moZraoba unda aisaxos mogebisa da zaralis angariSgebaSi. sacdel balansSi
naCvenebi mogebis gadasaxadis naSTi warmoadgens 2008 w. 31 marts damTavrebuli
wlis mogebis gadasaxadis anaricxis Sefasebis metobas/naklebobas.

mogeTxovebaT:
moamzadoT `fraisvelis~ finansuri mdgomareobis angariSgeba 2009 wlis 31 martis
mdgomareobiT.
		
				
(10 qula)

18

pasuxi
`fraisvelis~ finansuri mdgomareobis angariSgeba 2009 w. 31 martis mdgomareobiT
aqtivebi

$000

$000

grZelvadiani aqtivebi
ZiriTadi saSualebebi (g2)

66,400

mimdinare aqtivebi
maragi

28,200

savaWro debitoruli davalianeba

33,100

saxelSekrulebo aqtivi (g1)

17,100

banki

5,500

83,900
150,300

sul aqtivebi
sakuTari kapitali da valdebulebebi
50-centiani Cveulebrivi aqciebi

40,000

gaunawilebeli mogeba (g4)

55,952
95,952

grZelvadiani valdebulebebi
gadavadebuli gadasaxadi (g5)

5,600

ijaris valdebuleba (g3)

5,716
11,316

mimdinare valdebulebebi
savaWro kreditoruli davalianeba
ijaris valdebuleba (g5)
mimdinare mogebis gadasaxadi
sul sakuTari kapitali da valdebulebebi

33,400
5,132
4,500

43,032
150,300

gaangariSebebi
(g1) momxmarebelTan gaformebuli xelSekruleba
mTliani mogeba
$000
saxelSekrulebo fasi

50,000

Sefasebuli danaxarjebi:
mocemul TariRamde gaweuli
xelSekrulebis dasamTavreblad saWiro danaxarjebi
manqana-danadgari
Sefasebuli mogeba

(12,000)
(10,000)
(8,000)
20,000

Sesrulebis xvedriTi wili
damtkicebuli samuSao mocemul TariRamde aris $22 milioni, anu xelSekruleba
44%-iT ($22 mln/$50 mln)) dasrulebulia.
mogebisa da zaralis angariSgeba
amonagebi
realizebuli saqonlis TviTRirebuleba
(44% × 30 mln mTliani danaxarjebi)
mogeba mocemul TariRamde

22,000
(13,200)
8,800
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finansuri mdgomareobis angariSgeba
mocemul TariRamde gaweuli danaxarjebi (12,000 + 2,000 cveTa (g4)

14,000

mogeba mocemul TariRamde

8,800

momxmareblis mier gadaxdili Tanxa

(5,700)

saxelSekrulebo aqtivi

17,100

(g2) grZelvadiani aqtivebi
ZiriTadi saSualebebi

Sefaseba/TviTRirebuleba
2008 wlis 1 aprilisaTvis

ijariT
aRebuli
qoneba

sakuTrebaSi
myofi
manqanadanadgarebi

aqtivis
gamoyenebis
ufleba

specifikuri
manqanadanadgari

sul

$000

$000

$000

$000

$000

25,200

46,800

20,000

(12,800)

(5,000)

cveTa 2008 wlis
1 aprilisaTvis
SeZena

8,000
––––––
34,000

cveTis daricxva
$25,200 × 1/14
$34,000 × 25%
$8,000 × 1/2 × 6/12
$20,000 × 25%

gadafasebis nameti
gadafasebuli/sabalanso
Rirebuleba 2009 w.
31 martisaTvis

(1,800)
(8,500)
(2,000)
(5,000)
––––––
23,400
1,500
––––––

––––––

––––––

––––––

24,900

25,500

10,000

6,000

66,400

––––––

––––––

––––––

––––––

––––––

periodis dasawyisSi ijariT aRebuli qonebis darCenili sasargeblo momsaxurebis
vada 14 weli iyo. specifikuri manqana-danadgari SeZenilia 2008 wlis 1 oqtombers
da amitom daericxeba mxolod 6 Tvis cveTa.
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$1.5 milioni odenobis gadafasebis nameti aisaxeba realizebuli saqonlis
TviTRirebulebis kreditSi (g3), radgan igi warmoadgens $2.8 milioni odenobis
gaufasurebis zaralis nawilobriv gauqmebas, romelic aisaxa wina periodis (anu
2008 w. 31 marts damTavrebuli wlis) mogebisa da zaralis angariSgebaSi.
(g3)

ijaris valdebuleba ($000)
sawyisi
naSTi

procenti
8%

gadaxda

saboloo
naSTi

2009 w. 31 martisaTvis

15,600

1,248

(6,000)

10,848

2010 w. 31 martisaTvis

10,848

868

(6,000)

5,716

finansuri danaxarji, romelic aisaxeba mogebisa
da zaralis angariSgebaSi 					

$1,248

grZelvadiani valdebuleba

			

$5,716

mimdinare valdebuleba (10,848 _ 5,716) 			

$5,132

(g4) gaunawilebeli mogeba
naSTi 2008 wlis 1 aprilisaTvis

$000
44,100

mocemuli wlis mogeba (nawili (a))

19,852

gadaxdili Cveulebrivi dividendebi (kiTxvidan)

(8,000)

naSTi 2009 wlis 31 martisaTvis

55,952

(g5) gadavadebuli gadasaxadi
$000
anaricxi 2009 wlis 31 martisaTvis

5,600

sawyisi naSTi (sacdeli balansidan)

(8,400)

mogebis gadasaxadis xarjis krediti

(2,800)

F8 _ auditi da marwmunebeli momsaxureba
amocana 1
Tqven ufros auditorad muSaobT Rhino & Co-Si da amzadebT Kangaroo Construction
Co-s (Kangaroo) auditis gegmas 20X3 wlis 31 marts dasrulebuli wlisTvis.
Kangaroo specializdeba saxlebis mSeneblobaze da Tavis momxmareblebs xuTwlian
garantias sTavazobs. auditis menejerma dagegvis Sesaxeb Sexvedra Caatara
finansur direqtorTan. man mogawodaT Sexvedraze gakeTebuli Semdegi SeniSvnebi
da finansuri angariSgebidan amonaweri:
Kangaroo-s rTuli weli hqonda; saxlebis fasebi daeca, ris Sedegad amonagebi
Semcirda. am problemaze reagirebisaTvis xelmZRvanelobam momxmareblebs
mniSvnelovnad xangrZlivi krediti SesTavaza. Tumca, moTxovna imdenad daeca,
rom maragSi jer kidev aris dasrulebuli saxlebi, romelTa gasayidi fasi
TviTRirebulebaze dabalia. fuladi nakadebis problema nawilobriv Semcirda,
momxmareblebisaTvis $5,000-is odenobiT depozitis gadaxdis moTxovnis gamo,
maTTvis sasurveli saxlis dasajavSnad. depoziti ukan dabrunebadia manam,
sanam saxlis 75% aris aSenebuli. am etapze miCneulia, rom saxli momxmareblis
specifikaciis mixedviT aSendeba da depoziti daubrunebadi xdeba.

wlis ganmavlobaSi cveTis gamoTvlisas direqtorebma sami wlidan xuT wlamde
gaaxangrZlives ZiriTadi saSualebebis sasargeblo momsaxurebis vada. aman
Seamcira wliuri cveTis xarji.
direqtorebma unda miaRwion $0.5 milion samizne dabegvramde mogebas imisaTvis,
rom TavianTi wliuri bonusi miiRon. amasTan, mogebis gazrdis mizniT, Kangaroo-m
ZiriTadi momwodebeli SedarebiT iafi alternatiuli momwodebliT Secvala. aman
gamoiwvia zogierTi momxmareblis mier TavianTi Senobebis garantiebis farglebSi
intensiuri SekeTebis moTxovnebi. saoperacio fuladi nakadebis Sesavsebad
direqtorebma wlis ganmavlobaSi bankisgan $1 milioni isesxes. sesxis dafarvis
vadaa 20X3 wlis dasasruli.
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amonaweri finansuri angariSgebidan 31 marts dasrulebuli wlisTvis
proeqti

faqtobrivi

20X3

20X2

$ mln.

$ mln.

amonagebi

12.5

15.0

gayiduli saqonlis TviTRirebuleba

(7.0)

(8.0)

mTliani mogeba

5.5

7.0

saoperacio xarjebi

(5.0)

(5.1)

mogeba procentis daricxvamde da dabegvramde

0.5

1.9

maragi

1.9

1.4

debitoruli davalianebebi

3.1

2.0

fuladi saxsrebi

0.8

1.9

savaWro kreditoruli davalianebebi

1.6

1.2

sesxi

1.0

–

moiTxoveba:
zemoT mocemuli informaciis gamoyenebiT:
(i) gamoTvaleT eqvsi koeficienti orive wlisTvis, rac ufros auditors daexmareba
auditis dagegmvaSi; da 			
				
(6 qula)
(ii) mocemuli informaciis da gamoTvlili koeficientebis meSveobiT gamoavlinoT
da axsnaT Svidi auditoruli riski da axsnaT auditoris reagireba TiToeul
riskze Kangaroo Construction Co-s auditis dagegmvisas. 		
(14 qula)
SeniSvna: Tqveni pasuxi moamzadeT ori svetis gamoyenebiT, romelTa saTaurebi
iqneba, `auditoruli riski~ da `auditoris reagireba~, Sesabamisad
pasuxi
(i) koeficientebi
koeficientebi auditis zedamxedvelisTvis auditis dagegmvaSi daxmarebis
gasawevad:
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20X3

20X2

mTliani marJa

5.5/12.5 = 44%

7/15 = 46.7%

saoperacio marJa

0.5/12.5 = 4%

1.9/15 = 12.7%

maragis xangrZlivoba, dRe

1.9/7 × 365 = 99 dRe

1.4/8 × 365 = 64 dRe

maragis brunvadoba

7/1.9 = 3.7

8/1.4 = 5.7

debitoruli davalianebis
xangrZlivoba, dRe

3.1/12.5 × 365 = 91
dRe

2.0/15 × 365 = 49
dRe

kreditoruli davalianebis
xangrZlivoba, dRe

1.6/7 × 365 = 83 dRe

1.2/8 × 365 = 55 dRe

moklevadiani likvidobis
koeficienti

5.8/2.6 = 2.2

5.3/1.2 = 4.4

swrafi likvidobis koeficienti

(5.8 – 1.9)/2.6 = 1.5

(5.3 – 1.4)/1.2 = 3.3

(ii) auditoruli riskebi da reagirebebi
auditoruli riski

auditoris reagireba

debitoruli davalianebebis xangrZlivoba 49
dRidan 91 dRemde gaizarda da xelmZRvanelo
bam mniSvnelovnad gazarda momxmareblebisT
vis micemuli kreditis xangrZlivoba.
es ganapirobebs debitoruli davalianebebis
amoRebadobis riskis gazrdas, radgan isini
SeiZleba zedmetadaa Sefasebuli.

saWiroa wlis dasrulebis Semdeg
fuladi saxsrebis miRebis inten
siuri testireba da debitoruli
davalianebebis sabuRaltro wignis
xandazmulobis mimoxilva Sefase
bis gasakeTeblad.

Kangaroo Construction Co-s (Kangaroo) saxlebze
moTxovnis Semcirebis gamo, zogierTi saxlis
gasayidi fasi SeiZleba TviTRirebulebaze
naklebia. bass 2-iT _ sasaqonlo-materialu
ri faseulobebi _ moiTxoveba, rom maragi un
da Sefasdes TviTRirebulebasa da neto sare
alizacio Rirebulebas Soris umciresiT.
amasTan, maragis xangrZlivoba 64 dRidan 99
dRemde gaizarda, xolo maragis brunvadoba
mimdinare wels 20X2 wlis 5.7-dan 3.7-mde Sem
cirda. arsebobs maragis zedmetad Sefasebis
riski.

saWiroa TviTRirebulebisa da ne
to sarealizacio Rirebulebis de
taluri testireba da maragis xan
dazmulobis angariSis mimoxilva,
raTa Sefasdes, saWiroa Tu ara ma
ragis Camowera.

momxmareblebi $5,000 depozits ixdian da igi
ukan dabrunebadia manam, sanam saxlis mSneb
lobis 75% ar dasruldeba.
arsebobs riski, rom es depoziti amonagebSia
aRiarebuli misi gadaxdisas, nacvlad im mo
mentSi aRiarebisa, rodesac amonagebi gamomu
Savebulia.
Sedegad, SeiZleba amonagebi zedmetadaa Sefa
sebuli.

saWiroa im saxlebis dasrulebis
ganrigis mopoveba, romlebic da
javSnilia, magram ar aris dasru
lebuli da yoveldRiuri gayidve
bis wignis mimoxilva, raTa darw
mundeT, rom depoziti $5,000 aRi
ardeba mxolod im saxlebisTvis,
romelTa mSeneblobis 75% dasru
lebulia.

direqtorebma sami wlidan xuT wlamde gaaxan
grZlives ZiriTadi saSualebebis sasargeblo
momsaxurebis vada. aman Seamcira wliuri cve
Tis xarji. bass 16-is _ ZiriTadi saSualebebi
_ Sesabamisad sasargeblo momsaxurebis vada
yovelwliurad gadaisinjeba da Tu aqtivis
momsaxurebis vada namdvilad gazrdilia, ma
Sin es cvlileba dasabuTebulia.

direqtorebTan ganixileT sasar
geblo momsaxurebis vadis gazrdis
mizezi. amasTan, xuTwliani momsa
xurebis vada unda Seudardes aqti
vebis Canacvlebis sixSires, radgan
es uzrunvelyofs aqtivebis sasar
geblo momsaxurebis vadis mtkice
bulebas.

Tumca, arsebobs riski, rom am Semcirebis mi
zezia samizne mogebis miRweva. Tu es asea, ma
Sin ZiriTadi saSualebebi zedmetadaa Sefase
buli da Warbi mogebaa asaxuli.
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auditoruli riski

auditoris reagireba

direqtorebma unda miaRwion $0.5 milion sa
mizne dabegvramde mogebas imisaTvis, rom Ta
vianTi wliuri bonusi miiRon.
arsebobs riski, rom isini SeiZleba zewolas
ganicdian, gansjis an anaricxebis meSveobiT
Sedegebis manipulireba rom ganaxorcielon.

auditis procesSi gundi fxiz
lad unda iyos am riskis mimarT da
maT unda SeinarCunon profesiuli
skepticizmi. saWiroa, guldasmiT
mimoixilon gansjiTi gadawyveti
lebebi da gamoyenebuli midgoma
Seadaron gasuli wlis midgomas.
amasTan, xelmZRvanelobisgan mopo
vebul unda iqnes oficialuri in
formacia, sadac dadasturebulia
nebismieri mniSvnelovani gansjis
safuZveli.

nedleulisa da masalebis momwodeblis Sec
vlis gamo, gamoyenebuli produqtis xarisxi
gauaresda, ramac gamoiwvia momxmareblebis
gan Senobis xuTwliani garantiis gamoyenebis
moTxovnebi. Tu im adamianebis saerTo raode
noba, romlebic garantiis gamoyenebas iTxo
ven, gaizrdeba, maSin garantiis anaricxi al
baT ufro meti unda iyos.
direqtorebi Tu ar gazrdian anaricxis do
nes, maSin anaricxis naklebad Sefasebis riski
warmoiSoba.

garantiis anaricxis donis mimo
xilva pretenziebis raodenobis
gazrdis fonze, raTa daadastu
roT anaricxis sisrule.

Kangaroo-m $1.0 milionis odenobiT mokleva
diani sesxi aiRo bankisgan. es sesxi 20X3 wels
unda daifaros da gamJRavndes, rogorc mok
levadiani valdebuleba.
arsebobs araswori gamJRavnebis riski, Tu ses
xi ar iqneba klasificirebuli, rogorc mok
levadiani valdebuleba.

auditis procesSi gundma unda Se
amowmos, rom miRebul iqna $1.0
milioni sasesxo dafinanseba. amas
Tan, saWiroa am sesxis gamJRavnebis
detalurad mimoxilva, raTa da
dasturdes Sesabamisoba saTanado
buRaltruli aRricxvis standar
tebTan da adgilobriv kanonmdeb
lobasTan.

amasTan, Kangaroo-m SeiZleba Tavisi aqtivebi am
sesxis uzrunvelsayofad gamoiyena.
arsebobs riski, rom sesxis uzrunvelyofis
gamJRavneba ar aris sruli.

saWiroa sesxTan dakavSirebuli korespondenciis mimoxilva, raTa
dadgindes, uzrunvelyofa Cade
bu
lia Tu ara da banks un
da ga
eg
zavnos dadasturebis moTxovnis
werili.

auditoruli riski

auditoris reagireba

moklevadiani da swrafi likvidobis koefi
cientebi Semcirda 4.4 -dan 2.2-mde da 3.3-dan
1.5-mde, Sesabamisad. amasTan, wlis ganmavloba
Si Semcirda fuladi saxsrebis naSTi, moTxovna
mcirdeba da Kangaroo-m $1 milioni moklevadi
ani sesxi aiRo, romelic 20X3 wels unda dai
faros.
marTalia, koeficientebi minimalur dones
aRemateba, magram es mainc mniSvnelovani Sem
cirebaa da saoperacio da, mTliani marJebis
dacemasTan erTad da aseve kreditoruli da
valianebebis xangrZlivobis zrdasTan erTad,
SeiZleba sawarmos funqcionirebadobis prob
lemaze miuTiTebdes.
arsebobs sawarmos funqcionirebadobasTan
dakavSirebuli ganusazRvrelobis finansuri
angariSgebis ganmartebiT SeniSvnebSi araadek
vaturad gamJRavnebis riski.

saWiroa saboloo auditis dros sa
warmos funqcionirebadobis deta
luri testireba da direqtorebTan
ganxilva, raTa darwmundeT, rom
funqcionirebadi sawarmos daSveba
dasabuTebulia.
gundma xelmZRvanelobasTan unda
ganixilos, rogor daifareba $1 mi
lioniani moklevadiani sesxi 20X3
wels.

F9 _ finansuri marTva
1-li amocana
Semdegi finansuri informacia Seexeba did britaneTSi registrirebul kompania
`pienpis”, axlaxan dasrulebuli wlisaTvis:
£000

		
gayidvebidan amonagebi						

	
5,242.0

realizebuli produqciis cvladi danaxarjebi		

3,145.0

maragi										

603.0

debitoruli davalianeba								744.5
kreditoruli davalianeba								574.5
klasificirebuli debitoruli davalianebis analizi:
naSTi
klasi 1
klasi 2
klasi 3
ucxouri

£200,000
£252,000
£110,000
£182,500
£744,500

gadaxdis saSualo
periodi
30 dRe
60 dRe
75 dRe
90 dRe

fasdaTmoba
1.0%
_
_
_

uimedo
vali
_
£12,600
£11,000
£21,900
£45,500

debitoruli davalianebis naSTebi mocemulia uimedo valebis gamoklebamde.
yvela gayidva xorcieldeba kreditiT. warmoebisa da realizaciis procesi wlis
manZilze Tanabrad aris ganawilebuli. TiToeuli klasis debitorisTvis mimdinare
realizacia proporciulia maTi wliuri debitoruli davalianebis saboloo
naSTebisa (uimedo valebis gaTvaliswinebamde).
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Semotanil iqna winadadeba, fasdaTmobis 1%-dan 1.5%-mde gazrdis Taobaze,
davalianebis 30 dReSi dafarvis SemTxvevaSi.
mosalodnelia, rom am gziT meore klasis debitorebis 50% gaxdeba pirveli
klasis debitori da, amasTan, SesaZlebeli iqneba axali klientebis mozidva, rac
brunvas £500,000-iT gazrdis. axali klientebis debitoruli davalianebebi pirvel
da meore klasebad Tanabrad ganawildeba. mudmivi danaxarjebi arc fasdaTmobis
Sedegad da arc axali klientebis mozidvis Sedegad ar gaizrdeba. kompania `pienpi”
debitorul davalianebas afinansebs overdraftis saSualebiT, wliuri 8%-iani
ganakveTiT.
mogeTxovebaT:
(a) gamoiTvaloT adre gadaxdisTvis gacemuli fasdaTmobis gazrdiT ganpirobebuli
sargebeli da danaxarji da komentari gaakeToT winadadebis sargeblianobaze;
							
			
(9 qula)
(b) gamoiTvaloT fulis mimdinare saoperacio cikli da fasdaTmobis gazrdis
Sedegad Secvlili fulis saoperacio cikli; 		
(4 qula)
pasuxi
(a) Semotanili winadadebis ganxorcielebis efeqti mogebianobaze
sargebeli:

£

gazrdili zRvruli mogeba (g.1)

200,000

uimedo valebis Semcireba (g.2)

6,300

£

206,300
danaxarjebi:
fasdaTmobis zrda pirveli klasis debitorul davalianebaSi (g.3)

12,167

meore klasidan gadanacvlebuli debitoruli davalianebis
fasdaTmoba (g.4)

11,498

pirveli klasis axali debitoruli davalianebis
fasdaTmoba (g.5)
meore klasis axal debitorul davalianebaSi uimedo valebis
zrda (g.6)

3,750

axali debitoruli davalianebis dafinansebis xarjis zrda
(g.7)

4,932

2,055

gegmis ganxorcielebis wminda sargebeli

34,402
171,898

SemoTavazebuli cvlileba Cans, rom finansurad misaRebia da rekomendaciis
gaweva SeiZleba. gakeTebuli daSvebebis araerTmniSvnelovneba, romlebic finansur
Sefasebas safuZvlad udevs, naklebad savaraudoa, rom dadebiT rekomendaciaSi
cvlilebas Seitans.
gaangariSebebi
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zRvruli mogebis amonagebTan fardobis koeficienti =
= 100 x (5,242 _ 3,145)/5,242 = 40%
uimedo valebis koeficienti meore klasis debitorul davalianebaSi =
= 100 x (12,600/252,000) = 5%
pirveli klasis debitoruli davalianebis zrda, axali klientebis gamo =
= 250,000 x 30/365 = £20,548

meore klasis debitoruli davalianebis zrda, axali klientebis gamo =
= 250,000 x 60/365 = £41,096
(g.1)

zRvruli mogeba biznesis zrdidan = 500,000 x 40% = £200,000

(g.2)

meore klasis debitoruli davalianebis gadanacvlebis Sedegad
Semcirebuli uimedo valebi = 12,600 x 0.5 = £6,300
(miaqcieT yuradReba, rom uimedo valebTan dakavSirebiT SesaZlebeli iyo
sxvagvari daSvebis gakeTebac)

(g.3)

pirveli klasis debitoruli davalianebis mimdinare gayidvebi =
= 200,000 x (365/30) = £2,433,333
fasdaTmobis xarjis zrda pirveli klasis debitorul davalianebaSi =
= 2,433,333 x 0.005 = £12,167

(g.4)

meore klasis debitoruli davalianebis mimdinare gayidvebi =
= 252,000 x (365/60) = £1,533,000
fasdaTmobis danaxarji meore klasis debitoruli davalianebis
gadanacvlebis gamo = 1,533,000 x 0.5 x 0.015 = £11,498

(g.5)

pirveli klasis axali debitoruli davalianebis fasdaTmobis danaxarji
= 250,000 x 0.015 = £3,750

(g.6)

meore klasis axali debitoruli davalianebis uimedo valebi =
= 41,096 x 0.05 = £2,055
(miaqcieT yuradReba, rom uimedo valebTan dakavSirebiT SesaZlebeli iyo
sxvagvari daSvebis gakeTebac)

(g.7)

axali debitoruli davalianebis dafinansebis xarjis zrda =
= (20,548 + 41,096) x 0.08 = £4,932
(miaqcieT yuradReba daSvebas, rom pirvel klasSi gadanacvlebuli
davalianebis gadaxda xdeba 30 dRis vadaSi, 60 dRis nacvlad).

gamomcdelis SeniSvna: daSvebebis sxvadasxvagvarobis gamo, romelic SeiZleba
gakeTdes uimedo valebTan da gadaxdis periodTan dakavSirebiT, misaRebia agreTve
amoxsnis alternatiuli formebi.
(b) fulis mimdinare saoperacio cikli:
maragis brunvis periodi = (603/3,145) x 365 = 70 dRe
kreditoruli davalianebis dafarvis periodi = (574.5/3,145) x 365 = 67 dRe
debitoruli davalianebis amoRebis saSualo dro = (744.5/5,242)x365 = 52 dRe
fulis saoperacio cikli = 70 + 52 _ 67 = 55 dRe
gonivruli iqneba davuSvaT, rom gegmis ganxorcielebis Semdeg maragis brunvis da
kreditoruli davalianebis dafarvis periodebi ar Secvlila. mTliani debitoruli
davalianeba gaizarda £61,644-iT da Seadgina £806,144, xolo gayidvebidan amonagebi
£5.742 mln-mde gaizarda. debitoruli davalianebis amoRebis saSualo periodi
amJamad aris 365 x (806/5,742) = 51 dRe. fulis saoperacio cikli minimalurad,
erTi dRiT Semcirda (70 +51 _ 67 = 54 dRe).
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saba ZaZamia
proeqtebis menejeri
START-BUSINESS SOLUTIONS

biznesebis or mesameds mouwevs
`gaixedos~ finansuri imperativis miRma
POST_COVID-19-is samyaroSi
angariSi, saxelwodebiT „finansuri
insaiTebi“, ACCA-sa da PwC-s TanamS
romlobiT momzadda da mis farglebSi
3,400-ze meti firma gamoikiTxa, finan
sebis dargis profesionalebis cvale
badi rolisa da momavalSi menejmentze
gavlenis Sesaxeb.
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angariSSi yuradReba gamaxvilebulia
fin ans uri bizn espartn ori s ( FBP )
rolze _ pi
r e
b i, an pir
T a jgu
f i,
romelic warmoadgens SemakavSirebel
rgols finansebsa da dainteresebul
mxareebs Soris. angariSSi mocemulia
is gzebi, romliTac aRniSnuli rolis
mqone adamianebi SeZleben kompaniis
daxmarebas `turb ulent ur~ perio 
debSi.

Sed eg ebm a aCv en a, rom fin ans ur i
biznespartnioroba organizaciebSi
proaqtiur rols asrulebda da stra
tegiuli gadawyvetilebebis miRebis
fundamentur nawils warmoadgenda.
Tumca, mxolod 37% aRniSnavs, rom am
procesis danergva moaxerxa. danarCeni
63% ki kompromisze midis sakuTari
moqnilobis xarjze imisTvis, rom am
rTul periodSi xeli Seuwyos gadawy
vetilebebis miRebis process.
angariSSi ganmartebulia, rom pro
cesebis efeqturobisa da avtomati
zaciis Sedegad FBP ufro farTod
gavrcelebuli finansuri roli gax
deba. aseve navaraudevia, rom par
tnioris roli ufro strategiuli
iqneba da xels Seuwyobs saoperacio

gadawyvetilebebis miRebis process
organizaciebSi.
ACCA-is insaiTebis ufrosi menejeri,
kliv vebi aRniSnavs, rom finansuri
biznespartnioroba mTavari sakiTxia,
romelzec firmebi koncentrirdebian
gadarCenisTvis brZolis procesSi.

man ganacxada: „reabilitaciis gze
bis Ziebisas arsebobs cduneba, rom
Zir iT ad i konc entr ir eb a fin ans ur
imperativze moxdes. am midgomam Se
saZloa ugulebelyos sazogadoebri
vi safrTxeebi da Sedegad moitanos
arasakmarisi moqmedebebi iseTi mwvave
problemebis pasuxad, romlebic fi
nansur `performansTan~ aris dakavSi
rebuli. amis sapasuxod, buRaltrisa
da finansebis profesionalebs unda
hqondeT unarebis Zlieri nakrebi da
sazogadoebas aCvenon, rom maT SeuZ
liaT mniSvnelovani roli iTamaSon

biznesis warmatebaSi. am rolis ori
yvelaze faseuli funqcia biznesis
strategiis mxardaWera da mimdinare
`performansis~ analizia.“
PwC-s partniorma, braian farnesma an
gariSSi xazi gausva identificirebuli
eqvsi kapitalis mniSvnelobas momavlis
dagegmvis procesSi:

„eqvsi kapitali _ finansuri, sawarmoo,
inteleqtualuri, adamianuri, soci
aluri da bunebrivi _ romelic xaz
gasmulia angariSSi, unikalur CarCos
iZleva imis Sesafaseblad, Tu rogor
xorcieldeba nebismieri finansuri
funqcia.
pandemiis pasuxad, am CarCos gamoyene
biT, finansuri direqtorebi SeZleben
arsebuli mdgomareobis Sefasebas da
momavlis warmatebiT dagegmvas.“
wyaro: accaglobal.com

COVID-19-is dominos efeqtis Sedegad
kompaniebi mzard saoperacio
sirTuleebs awydebian
zomis, seqtorisa da adgilmdebareo
bis miuxedavad, pandemiis socialuri
da ekonomikuri gavlena gaizarda, ra
mac buRaltrul profesiaSi arsebuli
biznesebi axali gamowvevebis winaSe
daayena, romelic ACCA-is globaluri
gamokiTxvis Sedegad dadginda, saxel
wodebiT „gza reabilitaciisken“.
2020 wlis martis pirveli angariSis
Semdeg 3 Tve gavida da am etapze zus
tad ikveTeba is ZiriTadi sakiTxebi,
romlebic mTavrobebisa da politikis
damdgen organoTa mxridan reagirebas
saWiroebs. ACCA mTavrobebs mTeli
msoflios masStabiT mouwodeb, gada
xedon ekonomikis gadarCenis gegmebs
da SesaZlebeli gaxadon mdgradi zrdis tempze dabruneba.

angariSis avtori da biznesis marTvis
sakiTxebis direqtori ACCA-Si, jemi
lioni ganmartavs im gamowvevebs, ro
melTa Tavidan acilebac SeuZlebelia:
„am gamowvevebis mTavari arsebuli
problema aris mkveTrad Semcirebuli
moTxovna mravali organizaciis pro
duqtze. gamokiTxulTa 53%-is azriT,
gayidvebi TiTqmis srulad Sewyda,
an mkveTrad Semcirda. es erTgvari
dominos efeqtia, rac iwvevs axali
produqtebis CaSvebisa da sainvesti
cio proeqtebis SeCerebas, rac, Tavis
mxriv, miwodebis jaWvSi myof yvela
rgolze negatiur gavlenas axdens.“
ivnisis Tvis informacia gangrZobiT
problemebs avlens fuladi nakadebis
mimarTulebiT _ respondentTa naxeva
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ri ambobs, rom aRniSnuli problemas
warm oa dg ens. mart is Tvis kvlev is
Semd eg, axal i inf orm ac ia aCv en ebs
probl em ebis zrdas dafin ans eb as a
da sasesxo sakiTxebTan mimarTebiT.
arsebuli ekonomikuri klimatis gaT
valiswinebiT, aRniSnuli problemis
aRmofxvra Zalian rTuli iqneba.
Tumca, mkveTri negatiuri fonis miu
xedavad, SeiniSneba pozitiuri cvli
lebebic: amJamindeli mdgomareobiT,
biznesebis 82%-ma pandemiis Semdgom
moaxdina finansuri prognozebis ga
naxleba. aRniSnuli monacemi martis
mdgomareobiT sagangaSo 53%-s Sead
genda.
globaluri masStabiT miRebuli sxva
Sedegebi aseTia:
•

30

kompaniebis 83% varaudobs Semo
savlebis klebas, gasul welTan
SedarebiT;

•

81%-ma SeimuSava Sinidan muSaobis
moqnili strategiebi, xolo 50%-ma
personalis rotaciis strategia
imisTvis, rom socialuri distan
cirebis moTxovnebi daakmayofi
los;

•

71% samuSao adgilis transfor
macias miiCnevs pandemiis yvelaze
grZelvadian efeqtad;

•

32% efeqturad miiCnevs saxelmwi
fos mxridan ekonomikaSi Carevas

(martSi aRniSnuli monacemi 17%-s
Seadgenda).
jemi lionma ganacxada: „kvlavac vxe
davT, rom Sedegebma yvelaze mZimed
mcire da saSualo sawarmoebze imoqme
da. maTi 60% aRniSnavs, rom gayidvebi
an srulad Sewyda, an mkveTrad Semcir
da. aRniSnuli monacemi mniSvnelovnad
Sei cv al a mart is Semd eg, rod es ac
mxolod 30% gvatyobinebda, gayidvebis
Sewyvetis an klebis Sesaxeb.“
gamokiTxvis farglebSi monawileebs
sTxoves, SeefasebinaT ekonomikaSi sa
xelmwifo Carevis efeqturoba. CineTsa
da singapurSi mdebare respondente
bis ori mesamedi aRniSnul Carevebs
pozitiurad miiCnevs, Tumca amas ver
vityviT sxva qveynebze, sadac Carevebs
pozitiurad mniSvnelovnad naklebi
respondenti miiCnevs.
jemi lioni askvnis: „programis [gza
reab il it ac ii sk en] fargl ebS i kom
paniebs vurCevT mihyvnen „sam A-s“ _
Act _ imoqmedon efeqturad krizisis
win aa Rmd eg mokl ev ad ia n per io dS i;
Analyse _ gaaanalizon da Seiswavlon
informaciis wyaroebi imisTvis, rom
gza gaikvalon reabilitaciisken moklevadian periodSi da Anticipate _ ganWvriton, rogor unda ganviTardes stra
tegiebi grZelvadian periodSi.“
wyaro: accaglobal.com

ვებგვერდი, 28/05/2020
სარეგისტრაციო კოდი
210020000.05.001.019856

საქართველოს კანონი
„ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1. „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“
საქართველოს კანონში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №41, 30.12.2004, მუხ. 213)
შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. მე-2 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობა − სასარგებლო წიაღისეულის, ტყის რესურსების,
ზედაპირული წყლის რესურსებისა და ცხოველთა სამყაროს რესურსების გარემოდან
ამოღება;“.
2. მე-3 მუხლის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) სახელმწიფო ტყის რესურსებით მოსარგებლე;
გ) სპეციალური სარგებლობის ჭრის შედეგად ამოღებული ტყის მერქნული რესურსებით
მოსარგებლე;“.
3. მე-4 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) ტყის რესურსების მოცულობა/რაოდენობა;“.
4. მე-5 მუხლის მე-2 და 21 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. სახელმწიფო ტყის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის
ოდენობა განისაზღვრება სახელმწიფო ტყის ტერიტორიაზე გავრცელებულ ტყის მერქნიან
სახეობათა ჯგუფებისა და კატეგორიების მიხედვით

ტყის მერქნიან სახეობათა ჯგუფები და
სახეობათა დასახელებები

მოსაკრებლის ოდენობა ერთი კუბუ
რი მეტრისათვის ლარებში
I
კატეგო
რია

II
კატე
გორია

III
კატე
გორია

IV
კატეგო
რია

2

3

4

5

I ჯგუფი:
უთხოვარი, ბზა, ღვია, ძელქვა, კაკალი

102

71

41

6

II ჯგუფი:
მუხა, წაბლი, იფანი, თელა, თუთა,
ნეკერჩხალი, ცაცხვი, პანტა, საღსაღაჯი

60

42

24

4

III ჯგუფი:
წიფელი, რცხილა, აკაცია, აკაკი, უხრავი

47

33

19

3

IV ჯგუფი:
ფიჭვი, ნაძვი, სოჭი, კედარი, კვიპაროსი,
კრიპტომერია, ტუია

22

15

9

2

V ჯგუფი:
ჯაგრცხილა, ჭადარი, ტყის დანარჩენი
მერქნიანი სახეობები

13

9

5

2

1

შენიშვნა: ტყის მერქნიან სახეობათა სხვადასხვა კატეგორიისათვის მიკუთვნების წესი
განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.
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21. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული სახელმწიფო ტყის მერქნული რესურ
სებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი გადაიხდევინება აგრეთვე „დედაქალაქის საკუ
რორტო-რეკრეაციული ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და მნიშვნელოვანი სახელმწიფო
და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, ქ. თბილისის ადმინისტრაციულ საზღ
ვრებში მდებარე სახელმწიფო ტყის ფონდის კუთვნილი ფართობების (8106.9 ჰა) სახელმწი
ფო ტყის ფონდიდან ამორიცხვის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს
№1070 განკარგულებით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე შესაბამისი საქმიანობის განხორციე
ლების შემთხვევაში.“.
5. მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“−„გ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქ
ციით:
„ა) ტყის მერქნ ული რესურსებით სარგებლობისათვის − ტყის მერქნ ული რესურსების
ბუნებიდან ამოღების (მოჭრის) მომდევნო თვის 15 რიცხვის ჩათვლით, მაგრამ არაუგვიან ეს
მათი ტყიდან ტრანსპორტირებისა, გარდა ამ პუნქტ
 ის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტ
 ებით გათვალისწი
ნებული შემთხვევებისა;
ბ) ადგილობრივი მოსახლეობ
 ის მიერ ტყის მერქნული რესურსების პირადი მოხმარები
სათვის, აგრეთვე საბიუჯეტო ორგანიზაციებისა და საქართველოს საპატრიარქოს მიერ ტყის
მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის – წინასწარ, ტყის მერქნული რესურსების ბუნე
ბიდან ამოღებამდე (მოჭრამდე);
გ) სპეციალური სარგებლობის ჭრის შედეგად ამოღებული ტყის მერქნული რესურსებით
სარგებლობისათვის – ტყის მერქნული რესურსების შემძენისთვის საქართველოს კანონმდებ
ლობით დადგენილი წესით გადაცემამდე;“.
6. მე-9 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. ამ კანონით გათვალისწინებული მოსაკრებლების გადახდის ადმინისტრირებას ახორ
ციელებენ საგადასახადო ორგანოები, გარდა ამ კანონის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის:
ა) „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მოსაკრებლისა, რომლის გადახდის ადმინისტ
რირებას თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში ახორციელ
 ებენ სახელმწიფო ტყის მართვის
ორგანო, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემა
ში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − დაცული ტერიტორიების სააგ
 ენტო
და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულების − გარემოს
დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართვ ელოს სისტემაში შემავალი საჯარო სამართ
ლის იურიდიული პირი − აჭარის სატყეო სააგენტო;
ბ) „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მოსაკრებლისა, რომლის გადახდის ადმინისტ
რირებას ახორციელებს შესაბამისი ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო;
გ) „ვ“ ქვეპუნქტ
 ით გათვალისწინებული მოსაკრებლისა, რომლის გადახდის ადმინისტ
რირებას ახორციელებს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტ
როს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება − გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დე
პარტამენტი.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.
საქართველოს პრეზიდენტი		
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სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,
22 მაისი 2020 წ.
N5950-სს

ვებგვერდი, 10/06/2020
სარეგისტრაციო კოდი
020000000.05.001.019865

საქართველოს კანონი
„მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1. „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნე, №13, 12.04.2005, მუხ. 84) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. მე-2 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხა – ამ მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხა, რომელიც დამტკიცებულია საქართველოს ეკონომიკისა
და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბრძანებით;“.
2. მე-4 მუხლის:
ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. სამართალსუბიექტი ვალდებულია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი
განვითარების სამინისტროს სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში –
სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში (შემდგომ – სააგენტო) რეგისტრაციაში გაატაროს
მის მიერ გამოყენებული ან გამოსაყენებელი, საჯარო სამართლის იურიდიულ პირთან −
განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრთან შეთანხმებული განათლების
დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის ფორმის ნიმუში (პროექტი) და საქართველოს
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან შეთანხმებული სხვა
მკაცრი აღრიცხვის ფორმის ნიმუში (პროექტი).“;
ბ) მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. მკაცრი აღრიცხვის ფორმების ნუსხასა და რეგისტრაციის წესს ამტკიცებს საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი.
3. მკაცრი აღრიცხვის ფორმა, რომელსაც საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა აქვს
და რომლის საქართველოში არსებულ პოლიგრაფიულ საწარმოში დამზადება შეუძლებელია,
დამკვეთის გადაწყვეტილებით, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროსთან შეთანხმებით შესაძლებელია დამზადდეს საქართველოს ფარგლების
გარეთ.“.
3. მე-10 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. მკაცრი აღრიცხვის ფორმაზე აღნიშნული უნდა იყოს მისი დამამზადებელი პოლიგ
რაფიული საწარმოს სახელწოდება, დამკვ ეთის სახელწოდება, რეგისტრაციის ნომერი და
ინდივიდუალური ნომერი (არანაკლებ 6 ციფრისა). „საქართველოს მოქალაქეთა და საქარ
თველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და
საქართვ ელოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვა
ლისწინებულ პირადობის ნეიტრალურ მოწმობასა და ნეიტრალურ სამგზ
 ავრო დოკუმენტ
ზე აღნიშნული უნდა იყოს მხოლოდ რეგისტრაციის ნომერი საქართველოს ეკონომიკისა და
მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინიციალების გარეშე და ინდივიდუალ
 ური ნომერი
(არანაკლებ 6 ციფრისა).“.
მუხლი 2
1. „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ
უფლებამოსილებასთან დაკავშირებით საჯარო სამართლის იურიდიული პირის −
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს უფლებამონაცვლედ
ჩაითვალოს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში
შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტო.
2. საქართველოს მთავრობამ/სათანადო უწყებებმა ამ კანონის გამოქვეყნებიდან არაუგ
ვიანეს 90 დღისა უზრუნველყოს/უზრუნველყონ შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიულ
 ი
აქტების მიღება/გამოცემა ან/და აღნიშნული აქტების ამ კანონთან შესაბამისობა.
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3. ამ კანონის ამოქმედებამდე „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს
კანონის საფუძველზე მიღებული/გამოცემული ნორმატიული აქტები ინარჩუნებს
იურიდიულ ძალას ამ მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე შესაბამისი კანონქვემდებარე
ნორმატიული აქტების მიღებამდე/გამოცემამდე ან/და აღნიშნული აქტების ამ კანონთან
შესაბამისობამდე.
4. ამ კანონის ამოქმედებამდე საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში − საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში სათანადო წესით რეგისტრირებული
მკაცრი აღრიცხვის ფორმები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში – სახელმწიფო
ქონების ეროვნულ სააგენტოში განმეორებით რეგისტრაციას არ საჭიროებს.
5. დაევალოს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს − საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს, მკაცრი აღრიცხვის ფორმების რეგისტრაციის
ჟურნალი გადასცეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს
სისტემაში შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – სახელმწიფო ქონების ეროვნულ
სააგენტოს.
მუხლი 3
1. ეს კანონი, გარდა ამ კანონის პირველი მუხლისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
2. ამ კანონის პირველი მუხლი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 91-ე დღეს.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,
29 მაისი 2020 წ.
N5990-IIს

ვებგვერდი, 25/05/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200000000.05.001.019814

საქართველოს კანონი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ
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მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაც
ნე, №54, 12.10.2010, მუხ. 343) 309-ე მუხლს დაემ ატოს შემდეგი შინაარსის 112-ე−116-ე ნაწი
ლები:
„112. 2020 წლის 1 მაისიდან 6 კალენდარული თვის განმავლობაში დამქირავებელი უფ
ლებამოსილია შეიმციროს (ბიუჯეტში არ შეიტანოს) დაქირავებულისთვ ის გაცემული 750
ლარამდე ხელფასიდან დაკავებული და გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი, თუ ამ და
ქირავებულის მიერ ამავე დამქირავებლისგან 1 კალენდარული თვის განმავლობაში მიღებუ
ლი ხელფასი 1500 ლარს არ აღემატება.
შენიშვნა: ამ ნაწილით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათი არ ვრცელდება:
ა) საბიუჯეტო ორგანიზაციაზე;
ბ) საქართველოს ეროვნულ ბანკზე;

გ) ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოზე;
დ) საწარმოზე, რომლის აქციების/წილის 50%-ზე მეტს ფლობს სახელმწიფო ან მუნიცი
პალიტეტი;
ე) ამ შენიშვნის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საწარმოს მიერ დაფუძნებულ/შვ ი
ლობილ საწარმოზე, თუ ეს საწარმო მის მიერ დაფუძნებული/შვილობილი საწარმოს აქციე
ბის/წილის 50%-ზე მეტს ფლობს.
113. პირი უფლებამოსილია 2020 წლის 1 მარტიდან 6 კალენდარული თვის (საანგარიშო
პერიოდის) განმავლობაში გაწეული იჯარის/ლ
 იზინგის მომსახურება დღგ-ით დაბეგროს ამ
მომსახურების საკომპენსაციო თანხის/თანხის ნაწილის ფაქტობრივად გადახდის საანგარი
შო პერიოდში.
114. საქართველოს ფინანსთა მინისტრ
 ს/ შემოსავლების სამსახურის უფროსს უფლება
აქვს, ცალკეულ გადასახადის გადამხდ
 ელებს 2020 წელს (მათ შორის, 2020 წლის თებერვალ
ში, მარტში, აპრილსა და მაისში) გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადის ან/და ქონების
გადასახადის გადახდისთვის ამ კოდექსით განსაზღვრული ვადა გაუგრძელოს არაუგვიან ეს
2021 წლის 1 იანვრისა. ასეთ შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელს ამ კოდექსით გათვა
ლისწინებული საურავი არ ერიცხება.
115. იმ ქონების გადასახადისგან (მათ შორის, მიმდინარე გადასახდელისგან), რომლის გა
დახდა ამ კოდექსით გათვალისწინებულია 2020 წელს, გათავისუფლებულია „ეკონომიკური
საქმიანობის სახეების საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორის“ (სეკ 006-2016):
ა) 55.1 კოდით (სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები) ან/და 55.2 კოდით
(დასასვენებელი და სხვა მოკლევადიანი განთავსების საშუალებები) გათვალისწინებულ საქ
მიანობაში გამოყენებული ქონება;
ბ) 56.1 კოდით (რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიან ობები) გათ
ვალისწინებულ საქმიანობაში გამოყენებული ქონება;
გ) 79 კოდით (ტურისტული სააგენტოები, ტურ-ოპერატორები და სხვა დაჯავშნ ის მომ
სახურება და მათთან დაკავშირებული საქმიანობები) გათვალისწინებულ საქმიან ობაში გა
მოყენებული ქონება.
შენიშვნა: ამ ნაწილით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათი ვრცელდება იჯა
რით, ლიზინგით ან სხვა ამგვარი ფორმით გადაცემულ ქონებაზედაც, თუ ეს ქონება გამოიყე
ნება ამავე ნაწილით განსაზღვრულ რომელიმე საქმიანობაში.
116. საგადასახადო ორგანოსთვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდება, რამაც დაქირავე
ბულისთვის „ახალი კორონავირუსით (SARS-COV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19)
შედეგად მიყენებული ზიანის შემსუბუქების მიზნობრივი სახელმწიფო პროგრამის დამტ
კიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 4 მაისის №286 დადგენილებით გან
საზღვრ
 ული საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელებასთან დაკავშირებული
კომპენსაციის უსაფუძვლო გაცემა გამოიწვია, იწვევს დამქირავებლის დაჯარიმებას ამ ინ
ფორმაციის საფუძველზე გაცემული კომპენსაციის ორმაგი ოდენობით.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,
22 მაისი 2020 წ.
N5971-სს
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ვებგვერდი, 10/06/2020
სარეგისტრაციო კოდი
240000000.05.001.019863

საქართველოს კანონი
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
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მუხლი 1. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში (საქართველოს პარლამენტის
უწყებები, 1994, №№21−22, მუხ. 455) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. მე-9 მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„8. იმ საზოგადოებაში, რომელშიც სახელმწიფო, აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკა ფლობს ხმათა საერთო რაოდენობის 50%-ზე მეტს, საქართველოს მთავრობის,
აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გადაწყვეტილებით შეიძლება
შეიქმნას სამეთვალყურეო საბჭო. ამ შემთხვევაში სამეთვალყურეო საბჭოში სახელმწიფოს,
აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის წარმომადგენელი შესაძლებელია იყოს
საჯარო მოსამსახურე, თუ მას კონკრეტულ საწარმოსთან ინტერესთა კონფლიქტი არ აქვს.
სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, რომელიც იმავდროულად საჯარო მოსამსახურეა, მისთვის
დაკისრებულ მოვალეობებს სათანადო ანაზღაურების გარეშე ასრულებს და მისი საქმიანობა
არ ჩაითვლება საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობად.“.
2. მე-14 მუხლის:
ა) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების რეგისტრაციიდან არაუგვიანეს 90-ე
დღისა საწარმომ (ლიკვიდატორმა) უნდა დაიწყოს ამ საწარმოს ქონების საბაზრო ფასით ან
აუქციონის წესით რეალიზაცია და ამგვარი რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხები
უნდა განათავსოს სასამართლოს ან/და ნოტარიუსის სადეპოზიტო ანგარიშზე, ხოლო
სახელმწიფოს, აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 50%-ზე მეტი წილობრივი
მონაწილეობით შექმნილმა საწარმომ – საწარმოს ანგარიშზე. სახელმწიფოს, აფხაზეთის ან
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი
საწარმო უფლებამოსილია საწარმოს ანგარიშზე განთავსებული თანხები საწარმოს
ლიკვიდაციის პროცესში საჭირო ხარჯების დასაფარავად გამოიყენოს. თუ პარტნიორებმა
გადაწყვიტეს საწარმოს ქონების ნატურით გაყოფის გზით განაწილება, ისინი ვალდებული
არიან საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებიდან
საწარმოს ქონების ნატურით გაყოფამდე საკუთარი ხარჯებით, ერთ-ერთი პარტნიორისათვის
მიბარების გზით შეინარჩუნონ ქონება პირველადი სახით. სადეპოზიტო ანგარიშზე
განთავსებული თანხების ან მიბარებული ქონების პარტნიორთა შორის განაწილებამდე ამ
თანხების ან ქონების განკარგვა შესაძლებელია მხოლოდ კრედიტორთა დაკმაყოფილების
მიზნით. საწარმოს ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების შესახებ წერილობითი შეტყობინების
მიღებიდან ლიკვიდაციის პროცესის დასრულებამდე კრედიტორები უფლებამოსილი არიან
საწარმოს მოსთხოვონ ნაკისრი ვალდებულებების ვადაზე ადრე შესრულება.“;
ბ) მე-10 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„10. იმ საწარმოს ლიკვიდაციის წესს, რომლის აქციების ან წილის 50%-ზე მეტს ფლობს
სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო, ამტკიცებს საქართველოს
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, ხოლო იმ საწარმოს ლიკვიდაციის
წესს, რომლის აქციების ან წილის 50%-ზე მეტს ფლობს აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური
რესპუბლიკა, − აფხაზეთის ან აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სფეროში
უფლებამოსილი შესაბამისი მინისტრი. ეს პუნქტი არ ვრცელდება კომერციული ბანკის
რეზოლუციის რეჟიმში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიერ დაფუძნებული
დროებითი ბანკის ლიკვიდაციასა და რეზოლუციის რეჟიმში მყოფი კომერციული ბანკის
ლიკვიდაციაზე, რომლებიც ხორციელდება სპეციალური კანონმდებლობით დადგენილი
წესით.“.

მუხლი 2. აფხაზეთის/აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სფეროში
უფლებამოსილმა შესაბამისმა მინისტრმა ამ კანონის ამოქმედებიდან 2 თვის ვადაში
უზრუნველყოს ამ კანონით გათვალისწინებული იმ საწარმოს ლიკვიდაციის წესის
დამტკიცება, რომლის აქციების ან წილის 50%-ზე მეტს ფლობს აფხაზეთის ან აჭარის
ავტონომიური რესპუბლიკა.
მუხლი 3. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,
29 მაისი 2020 წ.
N5993-IIს

ვებგვერდი, 19/06/2020
სარეგისტრაციო კოდი
210020010.05.001.019877

საქართველოს კანონი
„ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1. „ადგილობრივი მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონს (პარლამენტის
უწყებანი, №21-22, 14.06.1998, გვ. 6) დაემატოს შემდეგი შინაარსის 175 მუხლი:
„მუხლი 175. დაუმთავრებელ მშენებლობაზე სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების
გაცემისათვის მოსაკრებლის გადახდისაგან გათავისუფლება
1. სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის მოსაკრებლის გადამხდელი
თავისუფლდება ამ მუხლის ამოქმედებამდე გაცემული სპეციალური (ზონალური)
შეთანხმების გაცემისათვის გადაუხდელი მოსაკრებლის გადახდისაგან, თუ შესრულებულია
ყველა შემდეგი პირობა:
ა) ობიექტი დაუმთავრებელ მშენებლობად ითვლება;
ბ) ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით უფლებამოსილი ორგანო
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს 2025 წლის 1 იანვრამდე გამოსცემს.
2. ამ მუხლის მიზნებისათვის ობიექტი დაუმთავრებელ მშენებლობად ითვლება, თუ იგი
აკმაყოფილებს საქართველოს მთავრობის შესაბამისი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით
დადგენილ პირობებს.“.
მუხლი 2. საქართველოს მთავრობამ ამ კანონის ამოქმედებიდან 1 თვის ვადაში
უზრუნველყოს საკუთარი სათანადო კანონქვემდებარე აქტების ამ კანონთან შესაბამისობა.
მუხლი 3
1. ეს კანონი, გარდა ამ კანონის პირველი მუხლისა, ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
2. ამ კანონის პირველი მუხლი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,
10 ივნისი 2020 წ.
N6076-IIს
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ვებგვერდი, 19/06/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200000000.05.001.019875

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. 182-ე მუხლის:
ა) პირველი ნაწილის:
ა.ა) „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) ახორციელებს ბუნებრივი აირის (აირისებრ მდგომარეობაში) ავტოსატრანსპორტო
საშუალებებისათვის მიწოდებას;“;
ა.ბ) „დ1“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;
ბ) მე-3 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. ამ მუხლის პირველი ნაწილის „ა“–„დ“ და „ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ
შემთხვევებში პირი აქციზის გადამხდელად ითვლება მხოლოდ აღნიშნულ ოპერაციებზე.“.
2. 184-ე მუხლის პირველი ნაწილის:
ა) „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ)
ბუნებრივი
აირის
(აირისებრ
მდგომარეობაში)
ავტოსატრანსპორტო
საშუალებებისათვის მიწოდების მომენტი;“.
ბ) „დ1“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს.
3. 185-ე მუხლის პირველი ნაწილის:
ა) „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ) ბუნებრივი აირისათვის (აირისებრ მდგომარეობაში) – აირის მოცულობით;“;
ბ) „ვ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ვ1“ ქვეპუნქტი:
„ვ1) ბუნებრივი აირის კონდენსატისათვის ან/და გათხევადებული ბუნებრივი
აირისათვის – წონით;“.
4. 188-ე მუხლის:
ა) პირველი ნაწილის ცხრილის მე-5 გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
5

38

ნავთობპროდუქტების აირები და ბუნებრივი აირი
(გარდა მილსადენით გადაადგილებულისა)
2709 00 100 00

– აირის კონდენსატი ბუნებრივი

1ტ

300

2711 11 000 00

– ბუნებრივი აირი (გათხევადებული)

1ტ

300

2711 12

– პროპანი

1ტ

300

2711 13

– ბუტანები

1ტ

300

2711 14 000 00

– ეთილენი, პროპილენი, ბუტილენი და
ბუტადიენი

1ტ

300

2711 19 000 00

– დანარჩენი

1ტ

300

2711 21 000 00

– ბუნებრივი აირი
(აირისებრ მდგომარეობაში)

1000 მ3

  2901 10 000 00
2901 23

  – გაჯერებულები
– ბუტენი (ბუტილენი) და მისი იზომერები:

200

1ტ

300

1ტ

300

ბ) მე-8 ნაწილი ამოღებულ იქნეს.
5. 191-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) ამ კოდექსის 182-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“, „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული აქციზის გადამხდელი;“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,
12 ივნისი 2020 წ.
N6343-IIს

ვებგვერდი, 11/06/2020
სარეგისტრაციო კოდი
260030000.64.076.016080

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №ნ-8
2020 წლის 10 ივნისი ქ. თბილისი
„ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების
წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის
უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 (სსმ, ვებგვერდი, 13/07/2017; სარეგისტრაციო კოდი:
260030000.64.076.016017) ბრძანებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება:
1. ბრძანების:
ა) საფუძველი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის
მე-19 მუხლის მე-6 პუნქტისა და 71 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:“.
ბ) პირველი მუხლის:
ბ.ა) ,,გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,გ) აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მიერ წარსადგენი ინფორმაციის ფორმები:
„აუდიტორული საქმიანობის (მომსახურების) გარიგებების შესახებ ინფორმაცია“ და
„აუდიტორული გარიგების სუბიექტთან არსებული სხვა გარიგებების შესახებ ინფორმაცია“,
დანართ №4-ის შესაბამისად.“.
ბ.ბ) ,,გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის ,,დ“ ქვეპუნქტი:
,,დ) მონიტორინგის ეფექტიანად განხორციელების მიზნით პირისაგან/აუდიტორისაგან/
აუდიტორული ფირმისგან მატერიალური ფორმით ან/და ელექტრონული ფორმით
გამოსათხოვი ინფორმაცია/დოკუმენტაცია, დანართ №3-ის შესაბამისად“.
2. ბრძანებას დაემატოს დანართი N3 თანდართული რედაქციით.
3. ბრძანებით დამტკიცებული წესის (დანართი N1):
ა) მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
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,,1. სამსახურის საქმიანობა, ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის ეფექტიანად
გახორციელების მიზნით, მონიტორინგამდე ან/და მის მიერ მონიტორინგის ეტაპზე პირის/
აუდიტორის, აუდიტორული ფირმისა და მისი გარიგების პარტნიორისათვის დაგეგმილი
პროცედურები, მონიტორინგის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება (მათ შორის,
რეკომენდაცია) ემსახურება საქართველოში აუდიტორული მომსახურების ხარისხის
უზრუნველყოფის ხელშეწყობას, სფეროში არსებული სისტემური რისკების გამოვლენას
და მათი გავლენის შემცირებას, ზედამხედველობას დაქვემდებარებულ სექტორში
ინფორმაციული ასიმეტრიის აღმოფხვრასა და პროცესების გამჭვირვალობის დონის
ამაღლებას.“;
ბ) მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,1. სამსახური უფლებამოსილია, საკუთარი ინიციატივით, მონიტორინგის
განხორციელება დაიწყოს კანონით განსაზღვრული ვადებისაგან განსხვავებულ ვადებში,
რისკზე დამყარებული მიდგომის საფუძველზე აღმოჩენილი გარემოების (მათ შორის, წინა
მონიტორინგის შედეგების ან/და ამ ბრძანებით დამტკიცებული დანართი N3-ის საფუძველზე
წარმოდგენილი ინფორმაციის დამუშავების საფუძველზე) ან/და სამსახურისათვის
წარდგენილი წერილის ან/და საჩივრის ან/და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის
არსებობისას. სამსახური რისკების მართვისათვის იყენებს შესაბამის მეთოლოგიას და
პროგრამულ უზრუნველყოფას.
გ) მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,3. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ვალდებულია სამსახურის მიერ დადგენილი
წესის შესაბამისად აკმაყოფილებდეს რეესტრში რეგისტრაციის პირობებს. სამსახური
უფლებამოსილია რეესტრში ასახული ინფორმაციის სისწორის გადამოწმების მიზნით
პირისგან/აუდიტორისგან/აუდიტორული
ფირმისგან
გამოითხოვოს
ინფორმაცია/
დოკუმენტაცია. სამსახურის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში პირი/აუდიტორი/აუდიტორული
ფირმა ვალდებულია სამსახურს მიაწოდოს ამ პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია/
დოკუმენტაცია“;
დ) მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,3. თუ განცხადების განხილვისას სამსახურის სისტემაში არსებული ინფორმაცია არ
ასახავს მიმდინარე თარიღისათვის აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის შესახებ არსებულ
ინფორმაციას, მონიტორინგის პროცესის სწორად დაგეგმვის უზრუნველსაყოფად სამსახური
უფლებამოსილია აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას მოსთხოვოს არსებული ინფორმაციის
განახლება ან/და გადამოწმება”.
მუხლი 2
1. ეს ბრძანება, გარდა ამ ბრძანებით დამტკიცებული ,,მონიტორინგის ეფექტიანად
განხორციელების მიზნით აუდიტორისაგან/აუდიტორული ფირმისგან ინფორმაცია/
დოკუმენტაციის ელექტრონული ფორმით გამოთხოვის წესის“ (დანართი N3) პირველი
მუხლის მე-2 პუნქტისა, ამოქმედდეს 2020 წლის 15 ივნისიდან.
2. ამ ბრძანებით დამტკიცებული ,,მონიტორინგის ეფექტიანად განხორციელების მიზნით
აუდიტორისაგან/აუდიტორული ფირმისგან ინფორმაცია/დოკუმენტაციის ელექტრონული
ფორმით გამოთხოვის წესის“ (დანართი N3) პირველი მუხლის მე-2 პუნქტი ამოქმედდეს 2020
წლის 1 ივლისიდან.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი			
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იური დოლიძე

დანართი N3
მონიტორინგის ეფექტიანად განხორციელების მიზნით აუდიტორისაგან/აუდიტორული
ფირმისგან ინფორმაცია/დოკუმენტაციის ელექტრონული ფორმით გამოთხოვის წესი
მუხლი 1. წარსადგენი ინფორმაცია/დოკუმენტაცია
1. მონიტორინგის ეფექტიანად განხორციელების მიზნით, სამსახური საქმიანობის
ინდივიდუალურად განმახორციელებელი აუდიტორისაგან/აუდიტორული ფირმისგან,
რომელსაც გავლილი არ აქვს მონიტორინგი ან ბოლო მონიტორინგის შედეგად მიენიჭა მეხუთე
კატეგორიის დასკვნითი შეფასება, ელექტრონული ფორმით გამოითხოვს ინფორმაციას/
დოკუმენტაციას პირველი, მეორე და მესამე ზომითი კატეგორიის სუბიექტთათვის
ჩატარებულ ფინანსური ანგარიშგების აუდიტთან დაკავშირებით.
2. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ვალდებულია:
ა) აუდიტორული მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების დადებიდან 10 სამუშაო
დღეში ელექტრონული ფორმით ასახოს ინფორმაცია:
ა.ა) სუბიექტის შესახებ (საიდენტიფიკაციო ნომერი, სახელწოდება და კატეგორია);
ა.ბ) აუდიტორული მომსახურების უწყვეტად განხორციელებული წლების რაოდენობის
შესახებ;
ა.გ) აუდიტორული მომსახურების ხელშეკრულების თარიღისა და საგნის შესახებ;
ა.დ) გარიგების პარტნიორის ვინაობისა და რეესტრში რეგისტრაციის ნომრის შესახებ;
ა.ე) აუდიტს დაქვემდებარებული საანგარიშგებო პერიოდის დაწყებისა და დასრულების
თარიღის შესახებ;
ა.ვ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურების (დღგ-ს გარეშე) შესახებ
(თანხა აისახება ეროვნულ ვალუტაში);
ა.ზ) გარიგების შეფასებული რისკის შესახებ (დამკვეთის აყვანის ან ურთიერთობის
გაგრძელების ეტაპზე);
ბ) კვარტალში ერთხელ, არაუგვიანეს აპრილის/ივლისის/ოქტომბრის/იანვრის თვის 20
რიცხვისა, ელექტრონული ფორმით ასახოს ინფორმაცია:
ბ.ა) გარიგებაზე დასაქმებული პერსონალის რაოდენობის შესახებ;
ბ.ბ) აუდიტორული მომსახურების დაწყებისა და დასრულების თარიღის შესახებ;
ბ.გ) გარიგების შეწყვეტის შესახებ.
შენიშვნა:
1. გარიგების შეწყვეტის შემთხვევაში არ მიეთითება ამ პუნქტის ,,ბ.დ“ და ,,ბ.ე“
ქვეპუნქტებით განსაზღვრული ინფორმაცია.
2. გარიგების შეწყვეტის შესახებ ინფორმაციის ამ პუნქტით დადგენილი წესით
დადასტურება არ ჩაითვლება ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 132 მუხლის
მოთხოვნის შესრულებად და აუდიტორი/აუდიტორული (აუდიტური) ფირმა ვალდებულია
საწარმოსთან დადებული ხელშეკრულებიდან გასვლა შესაბამისი დასაბუთებით
შეატყობინოს სამსახურს.
ბ.დ) დასკვნის გაცემის თარიღის შესახებ;
ბ.ე) აუდიტორული მოსაზრების ტიპის შესახებ.
მუხლი 2. ინფორმაციის გამოყენების ფარგლები
ამ წესის შესაბამისად წარდგენილი ინფორმაცია არ ექვემდებარება გასაჯაროვებას.
მუხლი 3. პასუხისმგებლობა
ამ ბრძანებით დადგენილი წესების დარღვევა გამოიწვევს აუდიტორის/აუდიტორული
ფირმის ან/და შესაბამისი გარიგების პარტნიორის პასუხისმგებლობას კანონით დადგენილი
წესით.
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ვებგვერდი, 22/05/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200250000.22.033.017323

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №116
2020 წლის 21 მაისი ქ. თბილისი
„ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორისო
შეთანხმებით განსაზღვრული საგადასახადო შეღავათით
სარგებლობისა და არარეზიდენტისათვის საქართველოში გადახდილი
გადასახადის დაბრუნების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №633 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებით
განსაზღვრული საგადასახადო შეღავათით სარგებლობისა და არარეზიდენტისათვის
საქართველოში გადახდილი გადასახადის დაბრუნების წესის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №633 ბრძანებით (ვებგვერდი,
111228027, 29/12/2011, სარეგისტრაციო კოდი: 200250000.22.033.016287) დამტკიცებული
„ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ საერთაშორისო შეთანხმებით განსაზღვრული
საგადასახადო შეღავათით სარგებლობისა და არარეზიდენტისათვის საქართველოში
გადახდილი გადასახადის დაბრუნების წესის“ მე-3 მუხლის:
1. პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 პუნქტი:
„11. არარეზიდენტის ან არარეზიდენტის კანონიერი/უფლებამოსილი წარმომადგენელის
და საგადასახადო აგენტის მიერ აღწერილი უნდა იქნეს გადასახადის საქართველოში
დაკავების მიზეზი და საფუძველი.“.
2. მე-6 პუნქტის „დ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ.ა) მე-11 გრაფაში შემოსავლის მიმღები არარეზიდენტი ადასტურებს, რომ იგი არის
შემოსავლის მიმღები/ბენეფიციური მფლობელი. ამასთან, არარეზიდენტს მოეთხოვება
მხოლოდ შემოსავლის ბენეფიციური მფლობელ(ებ)ის შესახებ ინფორმაციის წარმოდგენა;“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს ამ
ბრძანების ამოქმედებამდე დაუსრულებელ ადმინისტრაციულ საქმეთა წარმოებაზე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი			
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ივანე მაჭავარიანი

ვებგვერდი, 22/05/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017324

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №117
2020 წლის 21 მაისი 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 (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011,
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. N V-01 დანართის „ნაწილი III“ ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. 88-ე მუხლის მე-4 პუნქტის:
ა) „ლ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ლ) მე-13 სვეტში: აისახება ამ დეკლარაციით განსაზღვრულ გადასახადის თანხასა (სვ.
11, ან სვ.15-ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და მიმდინარე გადასახდელის (სვ.12) თანხას
შორის სხვაობა, მათ შორის:
ლ.ა) დადებითი სხვაობა ექვემდებარება დამატებით დარიცხვას;
ლ.ბ) უარყოფითი სხვაობა ექვემდებარება შემცირებას;“;
ბ) „ლ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ლ1“ და „ლ2“ ქვეპუნქტები:
„ლ1) მე-14 სვეტში: „საწარმოს/ორგანიზაციის არსებობის პერიოდი“ – ივსება მხოლოდ
იმ შემთხვევაში, თუ საწარმო/ორგანიზაცია არსებობს (დაფუძნდა, გაუქმდა და ა.შ.)
არასრული კალენდარული წელი და მასში მიეთითება საგადასახადო წლის განმავლობაში
საწარმოს/ორგანიზაციის არსებობის თვეების რაოდენობა. ამასთან, თუ გადასახადის
გადამხდელი რეგისტრირებულია თვის დასაწყისიდან 15 რიცხვის ჩათვლით, ან მოხსნილია
რეგისტრაციიდან თვის 15 რიცხვის შემდეგ, მაშინ გადასახადის გაანგარიშებისას
სარეგისტრაციო და რეგისტრაციის გაუქმების თვე ჩაითვლება სრულ თვედ. წინააღმდეგ
შემთვევაში, აღნიშნული თვე მხედველობაში არ მიიღება;
ლ2) მე-15 სვეტში: „გადასახადის თანხა არსებობის პერიოდის გათვალისწინებით“ –
მიეთითება ქონების გადასახადის თანხა კალენდარული წლის განმავლობაში საწარმოს/
ორგანიზაციის არსებობის თვეების პროპორციულად (სვ.11 : 12 X სვ.14).
შენიშვნა: მომდევნო საანგარიშო წელს საწარმოს მიმდინარე გადასახდელის თანხა
განისაზღვრება სრულ წელზე გაანგარიშებით (სვ.11), თუ არ დადგა სსკ-ის 205-ე მუხლის მე-4
ნაწილით განსაზღვრული შემთხვევა.
მაგალითი:
საწარმომ რეგისტრაცია გაიარა 2018 წლის 22 თებერვალს. აღნიშნული პერიოდისთვის
მისი დასაბეგრი ქონების ღირებულება შეადგენს 100 000 ლარს, ხოლო საანგარიშო წლის
ბოლოსთვის – 110 000 ლარს. შესაბამისად, ქონების საშუალო წლიური საბალანსო ღირებულება
(სვ. 6) შეადგენს 105000 ლარს ((100000 ლარი + 110000 ლარი): 2), ხოლო ქონების წლიური
გადასახადის თანხა (სვ.11) – 1050 ლარს. საწარმოს/ორგანიზაციის არსებობის პერიოდის
მიხედვით (10 თვე, სვ.14), 2018 წლის ქონების გადასახადის თანხა (სვ. 15) შეადგენს 875 ლარს
(1050: 12 X 10).
ამ მაგალითის პირობებში, საწარმოს 2019 წლის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით
მიმდინარე გადასახდელის სახით დაერიცხება 1050 ლარი.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი
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გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი
გვერდი

1

1.2

1.3

1.4

1.5

მსუბუქი ავტო
მობილები;
სხვა ავტოსატ
რანსპორტო
საშუალებები;
საჰაერო, სარკი
ნიგზო, საზღვაო
და სამდინარო
სატრანსპორტო
საშუალებები;
სასოფლო-სამე
ურნეო მანქანები
და მოწყობილო
ბები
მანქანები და
მოწყობილობა
მრეწველობის
ყველა დარგი
სათვის, სამსხ
 მე
ლო წარმოები
სათვის;

საანგარიშო პერიოდის მიხედვით
დარიცხული მიმდინარე გადასახდელი

ექვემდებარება დამატებით დარიცხვას (+); შემცირებას
(-)

საწარმოს/ორგანიზაციის არსებობის პერიოდი

გადასახადის თანხა არსებობის პერიოდის
გათვალისწინებით

7

გადასახადის თანხა

6

გადასახადის განაკვეთი

5

შეღავათის საფუძველი

4

10

11

12

13

14

15

საგადა
სახდო
შეღავა
თი

თანხა

უძრავი ქონების აფასების კოეფიციენტი

3

ძირითად საშუალებე
ბად რიცხული აქტივე
ბი (გარდა ლიზინგით
გაცემულისა და შენო
ბა-ნაგებობებისა)
1.1
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ქონების საშუალო წლიური საბალანსო
ნარჩენი ღირებულება

2

ქონების მიღების წელი (ივსება უძრავ ქონებაზე)

1

ტერიტორიული ერთეული

#

ქონების დასახელება

ნაწილი III
ქონების გადასახადის (გარდა მიწისა) გაანგარიშება

8

9

2
3

4

5

ძალოვანი მანქა
1.6 ნები და მოწყო
ბილობა;
სამშენებლო
1.7
მოწყობილობა;
1.8 კომპიუტერები,
ელექტრ
 ონული
1.9
მოწყობილობა;
თბოტექნიკური
მოწყობილობა,
ტურბინული
1.10 მოწყობილობა,
ელექტროძრავე
ბი და დიზელგე
ნერატორები;
ელექტროგადა
1.11 ცემის მოწყობი
ლობები;
კავშირგაბმულო
1.12 ბის მოწყობილო
ბები;
1.13 მილსადენები;
ავეჯი ოფისი
1.14
სათვის;
1.15 სხვა
დაუმონტაჟებელი
მოწყობილობები
დაუმთავრებელ მშე
ნებლობა
3.1
3.2
შენობა-ნაგებობები
4.1
4.2
...
ლიზინგით გაცემული
ქონება.
სულ

დეკლარაციაში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ
გადასახადის გადამხდელის

20
ხელმოწერა

(რიცხვი, თვე, წელი)
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ვებგვერდი, 22/05/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017325

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №118
2020 წლის 21 მაისი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
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„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 (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011,
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. 76-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 – მე-5 პუნქტები:
„3. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან აქციზური მარკით ნიშანდებას
დაქვემდებარებულ შემოსატან აქციზურ საქონელზე აქციზური მარკების შეძენის შესახებ
სპეციალური საწარმოს სტატუსის მქონე პირის მიერ საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი
განაცხადის (მოთხოვნის) საფუძველზე ამ ინსტრუქციის დანართი №IV-041-ის შესაბამისად
შედგენილი აქტი „აქციზური მარკების მიღება-ჩაბარებისა და გამოანგარიშებული აქციზის
ოდენობის თანხის გადახდის შესახებ“ ითვლება სპეციალური საწარმოს სტატუსის მქონე
პირის მიერ, აქტის შედგენის თარიღით, აქციზის დეკლარირებად.
4. იმ შემთხვევაში, თუ სპეციალური საწარმოს სტატუსის მქონე პირის მიერ საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიიდან აქციზური მარკით ნიშანდებას დაქვემდებარებულ
შემოსატან აქციზურ საქონელზე აქციზური მარკების შეძენისას, აქციზის თანხის გადახდის
დამადასტურებელი დოკუმენტის (საგადახდო დავალების) ნაცვლად, საგადასახადო
ორგანოში წარდგენილი იქნება რეზიდენტი საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული აქციზის
ოდენობის თანხის შესაბამისი საბანკო გარანტია, აქციზის საგადასახადო ვალდებულების
განსაზღვრა მოხდება ამ ინსტრუქციის დანართი №IV-041-ის შესაბამისად „აქციზური
მარკების მიღება-ჩაბარებისა და გამოანგარიშებული აქციზის ოდენობის თანხის გადახდის
შესახებ“ აქტის შედგენის თარიღისათვის მოქმედი განაკვეთით.
5. ამ ინსტრუქციის დანართი №IV-061-ის შესაბამისად შედგენილი „აქტი გამოუყენებელი
აქციზური მარკების უკან დაბრუნებისა და დარიცხული აქციზის თანხის შემცირების
შესახებ“ ითვლება სპეციალური საწარმოს სტატუსის მქონე პირის მიერ დეკლარირებული
აქციზის თანხის დაზუსტებად და ამ პირის პირადი აღრიცხვის ბარათზე დარიცხული
აქციზის თანხის შემცირების საფუძველია.“.
2. 781 მუხლის:
ა) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შედეგი რედაქციით:
„4. არააქციზური საქონლის სავალდებულო მარკირების ვალდებულება ეკისრება
სავალდებულო მარკირებას დაქვემდებარებული საქონლის მწარმოებელს/იმპორტიორს,
ასევე, სპეციალური საწარმოს სტატუსის მქონე პირს არააქციზური საქონლის საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიიდან საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე შემოტანისას.“;
ბ) მე-5 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ე“ ქვეპუნქტი:
„ე) სპეციალური საწამოს სტატუსის მქონე პირის მიერ საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიიდან საქართველოს სხვა ტერიტორიაზე შემოტანილი საქონლის საცალო
სარეალიზაციო ქსელში მიწოდების მომენტამდე.“.
3. მე-80 მუხლის:
ა) მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) მეწარმე სუბიექტზე, გარდა სპეციალური საწარმოს სტატუსის მქონე პირისა –
აქციზური მარკების შეძენის შესახებ მათი განაცხადის საფუძველზე;“;
ბ) მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ“ ქვეპუნქტი:
„გ) სპეციალური საწარმოს სტატუსის მქონე პირზე – აქციზური მარკების შეძენის შესახებ
განაცხადის და აქციზის თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის (საგადახდო
დავალების) ან შესაბამისი საბანკო გარანტიის საფუძველზე.“;

გ) მე-6 და მე-7 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. განაცხადს აქციზური მარკის შეძენაზე უნდა ერთოდეს სპეციფიკაცია მოთხოვნილი
აქციზური მარკების თაობაზე №IV-03 დანართის შესაბამისად და აქციზური მარკების
ნომინალური ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი საგადახდო დავალების ასლი,
ხოლო სპეციალური საწარმოს სტატუსის მქონე პირის განაცხადის შემთხვევაში, ასევე
– აქციზის ოდენობის თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საგადახდო
დავალება) ან შესაბამისი საბანკო გარანტია. გადამხდელის წარმომადგენლის მომართვის
შემთხვევაში, განაცხადს ასევე უნდა დაერთოს წარმომადგენლობის დამადასტურებელი
დოკუმენტი.
7. მეწარმე სუბიექტი/წარმომადგენელი და შემოსავლების სამსახურის აქციზური
მარკების გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი ადგენენ აქტს აქციზური მარკების მიღებაჩაბარების შესახებ (დანართი №IV-04), გარდა ამავე მუხლის 71 პუნქტით გათვალისწინებული
შემთხვევისა.“;
დ) მე-7 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 71 პუნქტი:
„71. სპეციალური საწარმოს სტატუსის მქონე პირი ან მისი წარმომადგენელი და
შემოსავლების სამსახურის აქციზური მარკების გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი 2
ეგზემპლარად ადგენენ აქტს აქციზური მარკების მიღება-ჩაბარებისა და აქციზის თანხის
გადახდის შესახებ (დანართი №IV-041) ამ მუხლის მეორე პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული დოკუმენტების საგადასახადო ორგანოში წარდგენიდან არაუგვიანეს 5
სამუშაო დღისა, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ამოწურულია მოთხოვნილი სახის აქციზური
მარკების მარაგი, აღნიშნული მარაგის შევსებიდან არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა. აქტის
ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა სპეციალური საწარმოს სტატუსის მქონე პირს ან მის
წარმომადგენელს.“;
ე) მე-15 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-16 პუნქტი:
„16. სპეციალური საწარმოს სტატუსის მქონე პირის მიერ აქციზური მარკების შეძენის
შემთხვევაში, შეძენილი აქციზური მარკები შემოსავლების სამსახურის მიერ გაიცემა იმ
შემთხვევაში, თუ პირის მიერ გადახდილია შესაბამისი აქციზის გადასახადი ან წარდგენილია
შესაბამისი საბანკო გარანტია.“.
4. 801 მუხლის მე-12 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-13 და მე-14
პუნქტები:
„13. შერჩეული პირის მიერ სპეციალური საწარმოს სტატუსის მქონე პირზე აქციზური
საქონლის სავალდებულო ნიშანდების განსახორციელებლად მატერიალური ფორმის
მარკები არ გაიცემა.
14. სპეციალური საწარმოს სტატუსის მქონე პირზე არააქციზური საქონლის
სავალდებულო მარკირების განსახორციელებლად საჭირო მატერიალური ფორმის მარკების
გაცემა შერჩეული პირის მიერ ხორციელდება ამ მუხლით დადგენილი წესით.“.
5. 802 მუხლის მე-5 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 პუნქტი:
„6. სპეციალური საწარმოს სტატუსის მქონე პირის მიერ არამატერიალური ფორმით
აქციზური საქონლის სავალდებულო ნიშანდება/არააქციზური საქონლის სავალდებულო
მარკირება არ ხორციელდება.“.
6. 81-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 31 პუნქტი:
„31. სპეციალური საწარმოს სტატუსის მქონე პირის მიერ აქციზური მარკების უკან
დაბრუნებისას, ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული მოთხოვნების
შესრულების შემთხვევაში, სპეციალური საწარმოს სტატუსის მქონე პირი/წარმომადგენელი
და შემოსავლების სამსახურის აქციზური მარკების გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი ადგენენ
აქტს „გამოუყენებელი აქციზური მარკების უკან დაბრუნებისა და დარიცხული აქციზის
თანხის შემცირების შესახებ“ (დანართი №IV-061), რომლის საფუძველზე ხდება აქციზური
მარკების დაბრუნება და მათი შეძენისას დარიცხული აქციზის თანხის შემცირება.“.
7. დანართი №IV-04-ის შემდეგ დაემატოს თანდართული რედაქციის დანართი №IV-041.
8. დანართი №IV-06-ის შემდეგ დაემატოს თანდართული რედაქციის დანართი №IV-061.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი			

ივანე მაჭავარიანი

47

______

გადახდა

დანართი №IV-041

_______

გარანტია

აქტი
აქციზური მარკების მიღება-ჩაბარებისა და გამოანგარიშებული
აქციზის ოდენობის თანხის გადახდის შესახებ
ვადასტურებთ, რომ აქციზური მარკების შეძენის შესახებ 20. . . წლის ––––––––– N
განაცხადით მოთხოვნილი აქციზური მარკები გასცა,
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ხოლო
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(გადასახადის გადამხდელის სრული დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი)
მიიღო ქვემოთ აღნიშნული სპეციფიკაციის შესაბამისად.
გაცემულია და მიღებულია შემდეგი სპეციფიკაციის აქციზური მარკები:
––––––––––––––––––––––––-–––––––– დან ––––––-––––––-––––––-––––––-–––––– ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

––––––––––––––––––––––––––––––––– დან –––––––––––––-–––––––––––––––––––– ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

––––––––––––––––––––––––––––––––– დან ––––––––––––––-–––––––––––––––––––– ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

–––––––––––––––––––––––––––––––––– დან –––––––––––––––––––––––––––-––––– ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

–––––––––––––––––––––––––––––––––– დან ––––––––––––––––––––––––––--–––––– ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

( აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

–––––––––––––––––––––––––––––––––– დან –––––––––––––––––––––––-––––––-––– ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

აქციზური მარკების საერთო რაოდენობა: –––––––––––––––––––––––––––––––
აქციზის თანხა: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
აქციზური მარკები გასცა ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ხელმოწერა)
აქციზური მარკები მიიღო ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ხელმოწერა)
20.......წელი ...............................................
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დანართი №IV-061

აქტი
გამოუყენებელი აქციზური მარკების უკან დაბრუნებისა და
დარიცხული აქციზის თანხის შემცირების შესახებ

თარიღი.................................... № ..................
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(გადასახადის გადამხდელის სრული დასახელება, საიდენტიფიკაციო ნომერი)
აქციზური მარკების გაცემისა და მიღების პირველადი აქტის თარიღი: №....... (ასლი თან ერთვის)
დანართი ......... გვერდი
დაბრუნებულია შემდეგი სპეციფიკაციის აქციზური მარკები:
............................................................... დან ............................................................ ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

............................................................... დან ............................................................ ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

............................................................... დან ............................................................ ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

............................................................... დან ............................................................ ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

............................................................... დან ............................................................ ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

............................................................... დან ............................................................ ჩათვლით
(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

(აქციზური მარკების ნომერი, სერია)

აქციზური მარკების საერთო რაოდენობა: ..................................................
შესამცირებელი აქციზის თანხა: ––––––––––––––––––––––––––––––––
აქციზური მარკები წარმოადგინა ................................................................
(ხელმოწერა)
აქციზური მარკები ჩაიბარა .................................................................
(ხელმოწერა)
20.......წელი ...............................................
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ვებგვერდი, 05/06/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017327

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №124
2020 წლის 4 ივნისი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
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„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 (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011,
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილება:
1. დანართი №II-06-ის („გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადის დეკლარაცია“):
ა) ნაწილი III ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით;
ბ) „დეკლარაციის დანართი „ა“ ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. 38-ე მუხლის:
ა) მე-6 პუნქტის „ჭ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ჭ) 57-ე უჯრაში – სულ საანგარიშო პერიოდში ბიუჯეტში გადასახდელი წყაროსთან
დაკავებული
გადასახადების
ჯამი
შესამცირებელი
საშემოსავლო
გადასახადის
გათვალისწინებით (39-ე, 56-ე, 565 უჯრებში და „დეკლარაციის დანართი „დ“-ს მე-6 სვეტში
ასახული თანხების ჯამს გამოკლებული „დეკლარაციის დანართი „ა“-ს მე-14 სვეტში ასახული
თანხების ჯამი);“;
ბ) მე-7 პუნქტის:
ბ.ა) „თ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„თ) მე-11 სვეტის ჯამს გამოკლებული მე-14 სვეტის ჯამი უნდა შეესაბამებოდეს
დეკლარაციის III ნაწილის 57-ე უჯრაში ასახულ თანხას;“;
ბ.ბ) „კ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ლ“ ქვეპუნქტი:
„ლ) მე-14 სვეტში აისახება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 112ე ნაწილის საფუძველზე შესამცირებელი საშემოსავლო გადასახადის თანხა, რომელიც უნდა
იყოს დაქირავებულისათვის ხელფასიდან დაკავებულ საშემოსავლო გადასახადის თანხასა
(სვ. 11) და 150 ლარს შორის უმცირესი.
მაგალითი 1.
საწარმოს მიერ 2020 წლის მაისის თვეში დაქირავებულზე დარიცხული ხელფასი
(დასაქმებულის სახელით საპენსიო ანგარიშზე განხორციელებული საპენსიო შენატანის
ჩათვლით) შეადგენს 1500 ლარს, რომელიც გაიცა იმავე თვეში. დაქირავებული არ სარგებლობს
საგადასახადო შეღავათით.
მოცემულ შემთხვევაში:
ვინაიდან დაქირავებულის ხელფასი არ აღემატება 1500 ლარს, ხოლო საშემოსავლო
გადასახადით დაბეგრილი ხელფასი აღემატება 750 ლარს, საწარმო უფლებამოსილია,
„დეკლარაციის დანართი „ა“-ს მე-14 სვეტში („შესამცირებელი საშემოსავლო გადასახადი“)
ასახოს 150 ლარი (750 ლარის ოდენობით გაცემული ხელფასის შესაბამისი საშემოსავლო
გადასახადი).
მაგალითი 2.
საწარმოს მიერ 2020 წლის მაისის თვეში დაქირავებულზე დარიცხული ხელფასი
შეადგენს 700 ლარს, რომელიც გაიცა იმავე თვეში. დაქირავებული არ სარგებლობს საპენსიო
სქემით და საგადასახადო შეღავათით.
მოცემულ შემთხვევაში:
საწარმო უფლებამოსილია, „დეკლარაციის დანართი „ა“-ს მე-14 სვეტში („შესამცირებელი
საშემოსავლო გადასახადი“) ასახოს 140 ლარი (700 ლარის ოდენობით გაცემული ხელფასის

შესაბამისი საშემოსავლო გადასახადი). შესაბამისად, ამ შემთხვევაში
ბიუჯეტში
გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი არ წარმოიქმნება.
მაგალითი 3.
საწარმოს მიერ 2020 წლის მაისის თვეში დაქირავებულზე დარიცხული ხელფასი
შეადგენს 1 700 ლარს, რომელიც გაიცა იმავე თვეში. დაქირავებული სარგებლობს საპენსიო
სქემით და საგადასახადო შეღავათით. შეღავათების გათვალისწინებით, საშემოსავლო
გადასახადით დასაბეგრი ხელფასის თანხამ შეადგინა 1 400 ლარი.
მოცემულ შემთხვევაში:
საწარმოს საშემოსავლო გადასახადის შესამცირებელი თანხა არ წარმოექმნება - საწარმო
არ არის უფლებამოსილი „დეკლარაციის დანართი „ა“-ს მე-14 სვეტში („შესამცირებელი
საშემოსავლო გადასახადი“) ასახოს რაიმე თანხა, რადგან ხელფასის ოდენობა აღემატება 1500
ლარს.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი

ნაწილი III
განაცემის დასახელება
დაქირავებით მომუშავე ფიზიკურ პირებზე ხელფასის/სარგებლის (ფულადი,
ნატურალური) სახით გაცემული ანაზღაურება (გარდა 563 გრაფაში ასახული
განაცემისა). მათ შორის:
ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (შეღავათების გამოკლებით)
რეზიდენტი ფიზიკური პირისთვის გადახდილი როიალტი
ფიზიკურ პირებზე გადახდის
რომელიც იბეგრება 20%-ით
წყაროსთან დაბეგვრას
დაქვემდებარებული განაცემები
რომელიც იბეგრება 5%-ით
(გარდა პროცენტებისა):

16
17
18
19
20

ფიზიკური პირის მიერ საქონლის მიწოდებით მიღებული შემოსავალი,
რომელიც საქონლის შემძენი პირის მიერ სსკ-ის 1333 მუხლის შესაბამისად
იბეგრება გადახდის წყაროსთან 3-პროცენტიანი განაკვეთით

201

არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიც არ
უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და ამასთან, ექვემდებარება
გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავებას (გარდა დივიდენდებისა და
ანაბრებზე გაცემული პროცენტებისა)
ფიზიკურ პირებზე გაცემული დივიდენდები, მათ შორის:
ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (შეღავათების გამოკლებით)
ფიზიკურ პირებზე გაცემული პროცენტები, მათ შორის:
ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (შეღავათების გამოკლებით)
ტურისტული საწარმოს მიერ სასტუმროს აქტივების/მათი ნაწილის მესაკუთრე
ფიზიკურ პირზე შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე გაცემული
ანაზღაურება
მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე გაწეული
მომსახურებისათვის გაცემული ანაზღაურება (გარდა პროცენტებისა და
დივიდენდისა), მათ შორის:
საქართველოს
საგადასახადო
პირველი
„ბ1“
ქვეპუნქტით
კოდექსის 134-ე მუხლის:
ნაწილის:
(განაკვეთი 5 %)
„გ“
ქვეპუნქტით
(განაკვეთი 10 %)
„დ“
ქვეპუნქტით
(განაკვეთი 4 %)
„ე“
ქვეპუნქტით
(განაკვეთი 10 %)
11 ნაწილით (განაკვეთი 15%)

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე გაწეული
მომსახურებისათვის გაცემული ანაზღაურება (შეღავათების გამოკლებით),
რომელიც ექვემდებარება გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას (გარდა პროცენტებისა
და დივიდენდისა), მათ შორის:
საქართველოს
საგადასახადო
პირველი
„ბ1“
ქვეპუნქტით
კოდექსის 134-ე მუხლის:
ნაწილის:
(განაკვეთი 5 %)
„გ“
ქვეპუნქტით
(განაკვეთი 10 %)
„დ“
ქვეპუნქტით
(განაკვეთი 4 %)
„ე“
ქვეპუნქტით
(განაკვეთი 10 %)
11 ნაწილით (განაკვეთი 15%)
ბიუჯეტში გადასახდელი წყაროსთან დაკავებული საშემოსავლო გადასახადი
(მე-17-მე-20, 201, 21-ე, 23-ე, 25-ე, 26-ე, 34-ე-38-ე უჯრებში ასახული თანხების
შესაბამის საგადასახადო განაკვეთებზე ნამრავლის ჯამი)
ორგანიზაციებზე
და
საქართველოში
მუდმივი
დაწესებულების
არმქონე არარეზიდენტ საწარმოებზე გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას
დაქვემდებარებული განაცემები, მათ შორის:
ა)
საქართველოს
საგადასახადო
პირველი
„ბ1“
ქვეპუნქტით
კოდექსის 134-ე მუხლის:
ნაწილის:
(განაკვეთი 5 %)
„გ“
ქვეპუნქტით
(განაკვეთი 10 %)
„დ“
ქვეპუნქტით
(განაკვეთი 4 %)
„ე“
ქვეპუნქტით
(განაკვეთი 10 %)
11 ნაწილით (განაკვეთი 15%)
ბ) დივიდენდები (განაკვეთი 5%)
გ) პროცენტები (განაკვეთი 5%)
ორგანიზაციებზე
და
საქართველოში
მუდმივი
დაწესებულების
არმქონე არარეზიდენტ საწარმოებზე გადახდის წყაროსთან დაბეგვრას
დაქვემდებარებული განაცემები (შეღავათების გამოკლებით), მათ შორის:
ა)
საქართველოს
საგადასახადო
კოდექსის 134-ე მუხლის:

52

33

34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48

„ბ1“
ქვეპუნქტით
(განაკვეთი 5 %)
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„გ“
ქვეპუნქტით
(განაკვეთი 10 %)
„დ“
ქვეპუნქტით
(განაკვეთი 4 %)
„ე“
ქვეპუნქტით
(განაკვეთი 10 %)
11 ნაწილით (განაკვეთი 15%)

50

პირველი
ნაწილის:

ბ) დივიდენდები (განაკვეთი 5%)
გ) პროცენტები (განაკვეთი 5%)
გადახდის წყაროსთან ორგანიზაციებისთვის და საქართველოში მუდმივი
დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტი საწარმოებისათვის დაკავებული
ბიუჯეტში გადასახდელი გადასახადი (49-ე-55-ე უჯრებში ასახული თანხების
შესაბამის საგადასახადო განაკვეთებზე ნამრავლის ჯამი)
2008 წლის პირველ იანვრამდე პერიოდებზე გაუცემელი ანაზღაურებები,
რომლებზეც დარიცხულია სოციალური გადასახადი
2008 წლის პირველ იანვრამდე გაუცემელი ანაზღაურებებიდან მის შემდეგ
პერიოდებში გაცემულია:
მათ შორის, საანგარიშო თვეში
სოციალური გადასახადი საანგარიშო თვეში გაცემულ ანაზღაურებაზე (563
უჯრაში ასახული თანხის შესაბამის გადასახადის განაკვეთზე ნამრავლი)
გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადი საანგარიშო თვეში გაცემულ
ანაზღაურებაზე (563 უჯრაში ასახული თანხის შესაბამის საგადასახადო
განაკვეთზე ნამრავლი)

51
52
53
54
55
56

561
562
563
564
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სულ ბიუჯეტში გადასახდელი წყაროსთან დაკავებული გადასახადების ჯამი
შესამცირებელი საშემოსავლო გადასახადის გათვალისწინებით (39-ე, 56-ე, 565
უჯრებში და „დეკლარაციის დანართი „დ“-ს მე-6 სვეტში ასახული თანხების
ჯამს გამოკლებული „დეკლარაციის დანართი „ა“-ს მე-14 სვეტში ასახული
თანხების ჯამი) მათ შორის:
აჭარის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტის კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი
აფხაზეთის ა.რ. რესპუბლიკური ბიუჯეტის კუთვნილი საშემოსავლო
გადასახადი
ინფორმაციისათვის
მიწოდებული საქონლის/გაწეული მომსახურების ღირებულება
სამეურნეო ოპერაციის განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯი
საგადასახადო ორგანოს მიერ ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისის ოდენობა
ფიზიკურ პირთა რიცხოვნება, რომლებზეც გაცემულია მე-16 უჯრაში ასახული
თანხა
არადაქირავებულ ფიზიკურ პირებზე გაცემული თანხები, რომელიც არ
უკავშირდება მომსახურების ანაზღაურებას და არ ექვემდებარება გადახდის
წყაროსთან დაბეგვრას
ნაღდი ანგარიშსწორებით განხორციელებული ბრუნვა. მათ შორის:
საკონტროლო-სალარო აპარატების საშუალებით
მაქსიმალური ხელფასი
მინიმალური ხელფასი
ნაღდი ფულის ნაშთი თვის ბოლოსათვის
საქვეანგარიშოდ გაცემული თანხა
პირთა რაოდენობა, რომლებზეც გაცემულია 68-ე უჯრაში ასახული თანხა
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გადასახადი

8

საერთაშორისო ხელშეკრულების
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ვებგვერდი, 15/06/2020
სარეგისტრაციო კოდი
260000000.22.033.017329

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №131
2020 წლის 12 ივნისი ქ. თბილისი
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს
დებულებისა და საბჭოს მიერ საჩივრის განხილვის წესის“ დამტკიცების
თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2017 წლის 8 ივნისის №188
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის საბჭოს დებულებისა და
საბჭოს მიერ საჩივრის განხილვის წესის“ დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2017 წლის 8 ივნისის №188 ბრძანებით (ვებგვერდი, 09/06/2017, სარეგისტრაციო
კოდი 260000000.22.033.016983) დამტკიცებულ წესში შეტანილ იქნეს ცვლილება და მე-8
მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. ზეპირი სხდომის გარეშე საბჭოს უფლებამოსილების განხორციელება
1. საბჭო უფლებამოსილია ზეპირი სხდომის გარეშე, ელექტრონული საშუალებებით
განახორციელოს თავისი უფლებამოსილება.
2. საბჭო უფლებამოსილია საჩივარი განიხილოს/ზეპირი მოსმენა გამართოს
დისტანციურად, ტექნიკურ საშუალებათა გამოყენებით.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		
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ივანე მაჭავარიანი

ვებგვერდი, 24/06/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017330

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №137
2020 წლის 23 ივნისი 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 (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011,
200090000.22.033.016112) დამტკიცებული ინსტრუქციის 112-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი
შინაარსის 34-ე პუნქტი:
„34. თუ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადამხდელი (გარდა სისტემურელექტრონული ფორმით მოწყობილი თამაშობისა) საქმიანობას ანახლებს საქართველოს
მთელ ტერიტორიაზე საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების შემდგომ საანგარიშო პერიოდის
(კვარტალის) განმავლობაში, მაშინ მოსაკრებლის გადახდის ნიშანი გაიცემა მიმდინარე
საანგარიშო კვარტალზე, ხოლო მოსაკრებელი საანგარიშო პერიოდზე გადაიხდება
მოსაკრებლის გადახდის ნიშნის გაცემის მოთხოვნის შესახებ განცხადების შემოტანიდან
საანგარიშო კვარტალის დასრულებამდე დარჩენილი დღეების პროპორციულად.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada
bafis sagadasaxado komitetma
kiTxva:

Sps-is xelmZRvanelobam aRmovaCineT, rom 2019 wels dekemberSi Tanxis Caricxva
Tvis bolo dResaa da saqonlis miwodeba meore dRes, anu avansia, gamogvrCa da ar
dagvibegria. miwodebis faqtura gamowerili da deklarirebulia. avansis faqtura rom gamovweroT axla, ara mgonia meore mxare dameTanxmos am procedurebze.
ra gamosavali arsebobs am SemTxvevaSi, rom damatebiT jarimebs avcdeT?
pasuxi:

Tqven SegiZliaT, daazustoT dRg-is dekembris deklaracia. rac Seexeba angariSfaqturis gamoweras, igi iwereba mxolod myidvelis moTxovnis SemTxvevaSi.
kiTxva:

Tu kompaniis mxolod ramdenime TanamSromels aqvs 1500 larze naklebi xelfasi,
umravlesobas _ meti, sagadasaxado SeRavaTi 750 laramde xelfasze mainc ekuTvnis kompanias am ramdenime TanamSromelze?
pasuxi:

diax, ekuTvnis, im TanamSromlebze, romlebsac 1500 lari an naklebi aqvT
xelfasi.
kiTxva:

Sps A-m momsaxurebis saxiT azerbaijanSi waiRo B kompaniis kuTvnili tvirTi.
gadamzidavi iyo ucxouri kompania, anu me invoisi gamovuwere ucxour kompanias.
mainteresebs, am momsaxurebis dRg Tu unda gadavixado da vibegrebi Tu ara aseTi
saxis momsaxurebaze?
pasuxi:
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Tu Tqven mier gaweuli momsaxureba warmoadgens im saqonlis gadazidvas, romelic
moqceulia 4 sabaJo reJimidan (eqsporti, reeqsporti, gare gadamuSaveba,
tranziti) erT-erTSi, maSin dRg-is gadaxda ar mogiwevT. ufro zusti pasuxis
gasacemad saWiro informacias, samwuxarod, Tqveni kiTxva ar Seicavs.
kiTxva:

sawarmoSi arsebuli SeRavaTi _ 750 larze saSemosavlos rom ar vixdiT, marto
xelfasi igulisxmeba, Tu sawarmo TanamSromels rom uxdis janmrTelobis dazRvevas isic?

pasuxi:

moiazreba nebismieri ganacemi (xelfasi, premia, sargebeli da a.S.) TanamSromlebis
sasargeblod, romelic, sagadasaxado kodeqsis mixedviT, ganixileba xelfasis
saxiT miRebul Semosavlad.
kiTxva:

dRg-ze gvainteresebs, rogor gamoiTvleba registraciis valdebuleba; Sps-is
Semosavlebi 2019 wlis 1 maisidan 2020 wlis 1 maisamde iyo 98.000 lari, 2 maiss
Cairicxa 2200 lari.
ekuTvnis Tu ara Sps-s dRg-is gadamxdelad registracia da ra periodidan?
pasuxi:

Tu 2019 wlis 1 maisidan 2020 wlis 30 aprilis CaTvliT 18%-iani dRg-iT
dabegvras daqvemdebarebuli brunva iyo 98.000 lari, maSin dRg-is gadamxdelad
registraciis valdebuleba ar gaqvT.
kiTxva:

rodesac Sps uwers Cgd-s, Sevsebisas organizaciis saxeli, saidentifikacio da
misamarTi _ xeliT rom ar Sevavso da Stampi davartya orive pirze, ramdenad
SesaZlebelia da rame sagadasaxado moTxovnas xom ar varRvevT?
pasuxi:

Cveni azriT, Stampis dartyma SesaZlebelia, Tu anabeWdi mkafioa.
kiTxva:

Sps-is damfuZnebeli yidis Sps-is Tavis kuTvnil wils da yidulobs meore Sps,
gamyidveli Sps riTi daibegreba?
pasuxi:

gamyidvel Sps-s SeiZleba warmoeqmnas mogebis gadasaxadis gadaxdis valdebuleba,
Tu is gaanawilebs mogebas, romelic warmoiSva am wilis SeZenisa da gayidvis
Rirebulebebs Soris sxvaobidan.
kiTxva:

Sps-sgan momsaxurebis miRebis SemTxvevaSi, miReba-Cabareba sakmarisia, Tu ukve
axali sagadasaxado dokumenti gaxda savaldebulo?
pasuxi:

axali sagadasaxado dokumentis gamowera savaldebulo ar aris, sagadasaxado kodeqsiT
gaTvaliswinebuli sxva dokumentebic ZalaSi rCeba. amasTan, pirveladi sagadasaxado
dokumenti unda akmayofilebdes ssk-is 72-e muxliT dadgenil moTxovnebs.
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kiTxva:

Tu iuridiul pirs gamoweriT Camoaqvs saqoneli (makompleqtebeli nawili
ZiriTadi saSualebisaTvis), romelic aris 300 laramde, mainc unda ganabaJos da
gadaixados dRg-is gadasaxadi?
pasuxi:

ara, Tu amgvari importi akmayofilebs sagadasaxado kodeqsis 168.1-e muxlis
„e“ qvepunqtis moTxovnebs, maSin igi gaTavisuflebulia dRg-isgan CaTvlis
uflebis gareSe.
kiTxva:

SromiT anazRaurebaze dawesebuli 6 Tviani saSemosavlos SeRavaTi, ararezident
TanamSromlebzec vrceldeba?
droebiTi binadrobis mqone pirzec da pasportis nomriT rom vadeklarireb
aseTzec vrceldeba Tu ara da sxva raime saxis gadasaxadi xom ar aris dasaricxi?
pasuxi:

es SeRavaTi vrceldeba nebismier pirze, romelic daqiravebiT (anu Sromis
kodeqsiT gansazRvruli urTierTobis farglebSi) muSaobs TqvenTan.
kiTxva:

mcire mewarmes daericxa erTjeradi daxmareba 300 lari, mTeli gazafxuli gayidvebi ar yofila. maisis Tvis deklaracia nulovani unda Seivsos, Tu daxmareba
300 lari unda aisaxo?
pasuxi:

Tu es daxmareba dabegrilia gadaxdis wyarosTan, maSin misi asaxva deklaraciaSi
aucilebeli ar aris. amasTan, Tu es daxmareba eqceva sagadasaxado kodeqsis 82.1e muxlis „b“ qvepunqtiT gansazRvruli Semosavlebis farglebSi, kerZod, aris
„daxmarebebisa da erTjeradi gasacemlebis mizniT biujetiT gaTvaliswinebuli
asignebebidan an/da biujetis sarezervo fondebidan miRebuli Tanxebi“, maSin
es Tanxa gaTavisuflebulia saSemosavlo gadasaxadisgan.
kiTxva:
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firmis saWiroebisaTvis minda TanamSromlis manqana gamoviyeno da raRac raodenobis benzini gamovuyo. manqanas ijaraSi ar viRebT, am dros ra xdeba, ra saxis
gadasaxadebi unda gadavixado?
pasuxi:

Tu utyuarad dgindeba sawvavis amgvari danaxarjis kavSiri Tqvens ekonomikur
saqmianobasTan, maSin sagadasaxado valdebulebebi ar warmogeSobaT.

kiTxva:

saqarTveloSi moqmedi kooperativi, romlis Semosavals Seadgens mepaieTa Semonatani da granti da gaweuli aqvs erTjeradi momsaxureba, amavdroulad, aris
dRg-is gadamxdeli, sagadasaxado baraTze arsebuli zedmetobis SemTxvevaSi,
ramdenad SeuZlia dRg-is ukan dabruneba, iwvevs Tu ara aseTi moTxovnis , ganacxadis gakeTeba Sesabamisad Semowmebas da monitorings?
pasuxi:

zedmetad gadaxdili Tanxis dabrunebis moTxovna TqvenTan sagadasaxado
Semowmebis daniSvnasTan pirdapir kavSirSi ar aris, Tumca, arc gamoricxavs
mas.Tu zedmetoba warmoSobilia ssk-is 174-e muxlis yvela moTxovnis dacviT,
dRg-is CaTvlis Sedegad misi dabrunebis ufleba gaqvT 3-wliani xandazmulobis
vadis gaTvaliswinebiT. Tu saubaria grantis xarjvis Sedegad gadaxdili dRg-is
dabrunebaze, misi dabruneba unda moxdes gansxvavebulad -ssk-is 63-e muxlis
me-5 da me-6 nawilebiT dadgenili wesis Sesabamisad (3 Tvis vadaSi).
kiTxva:

fizikuri piri iyo mcire mewarme (saqmianobis sfero kerZebis momzadeba realizacia). daasrula es saqmianoba da gaauqma indmewarmis registracia. axla CarTulia saremonto saqmianobaSi da isev unda daregitrirdes, Tumca momavalSi
apirebs pirvel saqmianobas daubrundes.
gTxovT gvipasuxoT: 1) saqmianobis sferos cvlilebisas ra xdeba, unda gaauqmos
da Tavidan daregistrirdes, Tu 2) Semosavali TiToeuli saqmianobidan erTmaneTis damoukideblad ganixileba, Tu erTmaneTs daemateba, anu saremonto saqmianobisgan miRebuli Semosavlis gamo mcire mewarmis statusis miRebis Sansi rom
ar dakargos meore saqmianobaze _ kerZebis momzadeba realizaciaze, rogor unda
moiqces es piri?
pasuxi:

mcire biznesis statusis mqone pirs ufleba aqvs, awarmoos erTi an ramdenime
saxis saqmianoba, romlebic nebadarTulia am statusis farglebSi. Tu orive
saqmianobaze gaqvT miniWebuli Sesabamisi statusi,erToblivi Semosavali
ganisazRvreba TiToeuli saqmianobidan miRebuli Semosavlebis jamiT.
am SemosavalSi ar Seitaneba iseTi Semosavlebi, romlebic am statusTan
dakavSirebuli ar aris _ magaliTad, memkvidreobiT an sxva sawarmoSi xelfasis
saxiT miRebuli Semosavlebi.is saqmianobebi, rac ar aris Tavsebadi mcire
biznesis statusTan, ixileT saqarTvelos mTavrobis №415 dadgenilebaSi
(SegiZliaT moiZioT vebgverdze _ matsne.gov.ge).
kiTxva:

sagazeTo qaRaldebi, rogorc vici, dRg-iT ar ibegreba. pirma es saqoneli sabaJos gavliT Semoitana, misgan unda SeviZinoT Semdgomi realizaciis mizniT, raxan gadayidva gamogvdis dRg-is gadaxda mogviwevs Tu ara?.
pasuxi:
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Tu saubaria 4801, 480255, 48026110000 da 481022 sasaqonlo kodebSi miTiTebul
saqonelze, dRg-isgan gaTavisuflebulia misi rogorc importi, ise qveynis
SigniT miwodeba, aqedan gamodinare, dRg-is gadaxda ar mogiwevT.
kiTxva:

muxli 82 T); 154 m). arakomerciuli organizacia, romelic eweva saqvelmoqmedo
saqmianobas, exmareba socialurad daucvel ojaxebs. kodeqsis mixedviT 1000
laramde CuqebiT micemuli qoneba saSemosavloTi ar ibegreba. Cvens SemTxvevaSi
4 Tvis gadaricxvam (TveSi 300 lari) gadaaWarba 1000 lars.
ra Tanxa ibegreba am SemTxvevaSi, 1200 Tu mxolod 200 lari?
pasuxi:

„Tu amgvar ganacemze ar vrceldeba sagadasaxado kodeqsis 82-e muxliT
dadgenili SeRavaTebi, maSin, Cveni azriT, unda daibegros 1200 lari. Tumca,
praqtikosebis meore nawili fiqrobs, rom norma araerTazrovania da praqtikaSi
yofila SemTxvevebic, roca daibegra bolo 300 lari (anu is Tanxa, romliTac
moxda 1000 larze gadaWarbeba)“.
kiTxva:

fizikur pirs gaqiravebuli maqvs sakuTari farTobi (104kv. m) iuridiul pirze.
Cven Soris xelSekruleba registrirebulia sajaro reestrSi. mainteresebs,
aseT SemTxvevaSi, ramden procents vixdi saSemosavlo gadasaxads?
pasuxi:

Tu erTdroulad sruldeba oTxi piroba:
_ Tqven mier gaqiravebuli farTobi sacxovrebeli bina an saxlia;
_ damqiravebeli am farTobs qiraobs mxolod sacxovrebeli mizniT;
_ Tqven registrirebuli xarT „sacxovrebeli farTobis gamqiravebel pirTa
reestrSi“, romelsac awarmoebs Semosavlebis samsaxuri; da
_ Tqven am Semosavlidan gamoqviTvebs ar awarmoebT,
maSin TqvenTvis saSemosavlo gadasaxadis ganakveTi aris 5%. yvela sxva
SemTxvevaSi, ganakveTia 20 %.
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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 ivnisSi

1

10

1

1

100

100

10

10

10

100

10

1

10

1

01.06.20 1,8078 4,7443 3,5366 3,9161 2,3452 3,0081 3,2727 7,9478 7,3004 1,0140 3,3697 3,3040 1,3130 3,1761
02.06.20 1,7705 4,6457 3,4626 3,8613 2,2927 2,9441 3,2105 7,8282 7,1513 1,0029 3,3069 3,2420 1,2872 3,1172
03.06.20 1,7578 4,6103 3,4366 3,8671 2,2759 2,9207 3,2224 7,8254 7,0964 0,9952 3,2920 3,1991 1,2908 3,0772
04.06.20 1,7438 4,5731 3,4087 3,8294 2,2577 2,8982 3,1995 7,7394 7,0437 0,9857 3,2661 3,1581 1,2810 3,0416
05.06.20 1,7088 4,4829 3,3422 3,7394 2,2467 2,8410 3,1483 7,5079 6,9081 0,9677 3,2006 3,1065 1,2499 2,9841
06.06.20 1,7130 4,4900 3,3476 3,7328 2,2482 2,8454 3,1724 7,5118 6,9180 0,9709 3,2121 3,0852 1,2558 2,9562
07.06.20 1,7130 4,4900 3,3476 3,7328 2,2482 2,8454 3,1724 7,5118 6,9180 0,9709 3,2121 3,0852 1,2558 2,9562
08.06.20 1,7130 4,4900 3,3476 3,7328 2,2482 2,8454 3,1724 7,5118 6,9180 0,9709 3,2121 3,0852 1,2558 2,9562
09.06.20 1,7190 4,5059 3,3599 3,7656 2,2505 2,8570 3,2112 7,5747 6,9477 0,9772 3,2317 3,0944 1,2646 2,9805
10.06.20 1,7659 4,6336 3,4549 3,8757 2,3078 2,9374 3,2815 7,7773 7,1417 1,0017 3,3116 3,2109 1,2956 3,0648
11.06.20 1,7664 4,6348 3,4551 3,8766 2,2985 2,9374 3,2817 7,7533 7,1464 1,0048 3,3098 3,2121 1,2963 3,0393
12.06.20 1,7683 4,6384 3,4577 3,8570 2,2787 2,9399 3,2367 7,7425 7,1509 1,0043 3,2959 3,2248 1,2993 3,0387
13.06.20 1,7585 4,6129 3,4387 3,8351 2,2608 2,9230 3,1715 7,7215 7,1147 0,9907 3,2739 3,2106 1,2884 3,0401
14.06.20 1,7585 4,6129 3,4387 3,8351 2,2608 2,9230 3,1715 7,7215 7,1147 0,9907 3,2739 3,2106 1,2884 3,0401
15.06.20 1,7585 4,6129 3,4387 3,8351 2,2608 2,9230 3,1715 7,7215 7,1147 0,9907 3,2739 3,2106 1,2884 3,0401
16.06.20 1,7604 4,6184 3,4434 3,8352 2,2671 2,9275 3,1568 7,7569 7,1211 0,9924 3,2662 3,2161 1,2885 3,0608
17.06.20 1,7726 4,6498 3,4669 3,8727 2,2702 2,9479 3,2191 7,8279 7,1698 1,0026 3,2956 3,2368 1,3041 3,0643
18.06.20 1,7475 4,5837 3,4177 3,8187 2,2427 2,9047 3,1835 7,6743 7,0676 0,9909 3,2457 3,2008 1,2858 3,0404
19.06.20 1,7468 4,5839 3,4175 3,7953 2,2352 2,9047 3,2126 7,6652 7,0621 0,9912 3,2526 3,2011 1,2834 3,0372
20.06.20 1,7408 4,5654 3,4040 3,7629 2,2105 2,8932 3,1698 7,6375 7,0271 0,9839 3,2202 3,1944 1,2758 3,0385
21.06.20 1,7408 4,5654 3,4040 3,7629 2,2105 2,8932 3,1698 7,6375 7,0271 0,9839 3,2202 3,1944 1,2758 3,0385
22.06.20 1,7408 4,5654 3,4040 3,7629 2,2105 2,8932 3,1698 7,6375 7,0271 0,9839 3,2202 3,1944 1,2758 3,0385
23.06.20 1,7470 4,5810 3,4153 3,7742 2,2093 2,9031 3,1706 7,6823 7,0541 0,9861 3,2372 3,2048 1,2816 3,0442
24.06.20 1,7623 4,6234 3,4462 3,8041 2,1988 2,9297 3,2087 7,7687 7,1152 0,9866 3,2809 3,2288 1,2954 3,0535
25.06.20 1,7662 4,6332 3,4528 3,8278 2,1980 2,9353 3,1985 7,7603 7,1299 0,9828 3,2821 3,2345 1,2926 3,0556
26.06.20 1,7536 4,5973 3,4266 3,7963 2,1813 2,9128 3,1554 7,6821 7,0762 0,9658 3,2702 3,2193 1,2794 3,0551
27.06.20 1,7544 4,6036 3,4317 3,7920 2,2145 2,9184 3,1599 7,6880 7,0873 0,9669 3,2791 3,2252 1,2822 3,0556
28.06.20 1,7544 4,6036 3,4317 3,7920 2,2145 2,9184 3,1599 7,6880 7,0873 0,9669 3,2791 3,2252 1,2822 3,0556
29.06.20 1,7544 4,6036 3,4317 3,7920 2,2145 2,9184 3,1599 7,6880 7,0873 0,9669 3,2791 3,2252 1,2822 3,0556
30.06.20 1,7585 4,6247 3,4466 3,7671 2,2176 2,9309 3,1604 7,7167 7,1145 0,9676 3,2861 3,2340 1,2835 3,0552
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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

01.06.20 2,3109 2,1153 2,0051 0,4654 2,9625 8,6472 0,7562 9,0505 2,2490 10,2986 4,4494 4,0962 4,2003 1,9759
02.06.20 2,2722 2,0969 1,9529 0,4572 2,8938 8,4870 0,7422 8,8893 2,2109 10,1142 4,3694 4,0215 4,1263 1,9408
03.06.20 2,2765 2,1097 1,9279 0,4542 2,8559 8,3779 0,7327 8,8329 2,1953 9,9909 4,3312 3,9702 4,0834 1,9433
04.06.20 2,2485 2,0969 1,8881 0,4500 2,7971 8,2810 0,7242 8,7677 2,1755 9,8721 4,2794 3,9245 4,0299 1,9472
05.06.20 2,2075 2,0569 1,8387 0,4413 2,7397 8,1244 0,7105 8,5792 2,1298 9,6823 4,1913 3,8503 3,9485 1,9140
06.06.20 2,1916 2,0614 1,8204 0,4365 2,7054 8,0487 0,7039 8,5513 2,1210 9,6074 4,1666 3,8144 3,9114 1,9209
07.06.20 2,1916 2,0614 1,8204 0,4365 2,7054 8,0487 0,7039 8,5513 2,1210 9,6074 4,1666 3,8144 3,9114 1,9209
08.06.20 2,1916 2,0614 1,8204 0,4365 2,7054 8,0487 0,7039 8,5513 2,1210 9,6074 4,1666 3,8144 3,9114 1,9209
09.06.20 2,2244 2,0804 1,8389 0,4392 2,7244 8,1146 0,7096 8,6104 2,1416 9,6738 4,2130 3,8458 3,9454 1,9430
10.06.20 2,2766 2,1227 1,8980 0,4509 2,8370 8,3441 0,7297 8,8701 2,2009 9,9571 4,3237 3,9546 4,0532 1,9884
11.06.20 2,2686 2,1272 1,8783 0,4476 2,8299 8,2747 0,7236 8,8234 2,1946 9,8839 4,3026 3,9216 4,0206 1,9901
12.06.20 2,2566 2,1083 1,8745 0,4470 2,8404 8,2731 0,7235 8,8012 2,1918 9,8820 4,3001 3,9208 4,0098 1,9745
13.06.20 2,2423 2,0940 1,8790 0,4451 2,8304 8,2769 0,7238 8,7725 2,1868 9,8801 4,2954 3,9227 4,0082 1,9609
14.06.20 2,2423 2,0940 1,8790 0,4451 2,8304 8,2769 0,7238 8,7725 2,1868 9,8801 4,2954 3,9227 4,0082 1,9609
15.06.20 2,2423 2,0940 1,8790 0,4451 2,8304 8,2769 0,7238 8,7725 2,1868 9,8801 4,2954 3,9227 4,0082 1,9609
16.06.20 2,2417 2,0826 1,8929 0,4477 2,8512 8,3332 0,7288 8,7609 2,1930 9,9441 4,3131 3,9494 4,0258 1,9660
17.06.20 2,2583 2,1214 1,8900 0,4480 2,8553 8,3428 0,7296 8,8245 2,2026 9,9652 4,3294 3,9539 4,0209 1,9798
18.06.20 2,2463 2,0951 1,8750 0,4439 2,8320 8,2777 0,7239 8,7964 2,1823 9,8778 4,2902 3,9230 3,9919 1,9620
19.06.20 2,2436 2,0911 1,8786 0,4429 2,8366 8,2690 0,7231 8,8025 2,1825 9,8707 4,2889 3,9189 3,9886 1,9599
20.06.20 2,2353 2,0874 1,8783 0,4431 2,8418 8,2725 0,7235 8,8131 2,1794 9,8749 4,2932 3,9205 3,9880 1,9522
21.06.20 2,2353 2,0874 1,8783 0,4431 2,8418 8,2725 0,7235 8,8131 2,1794 9,8749 4,2932 3,9205 3,9880 1,9522
22.06.20 2,2353 2,0874 1,8783 0,4431 2,8418 8,2725 0,7235 8,8131 2,1794 9,8749 4,2932 3,9205 3,9880 1,9522
23.06.20 2,2430 2,0938 1,8817 0,4440 2,8477 8,2880 0,7248 8,8368 2,1830 9,8870 4,3025 3,9279 4,0042 1,9647
24.06.20 2,2568 2,1170 1,8851 0,4452 2,8516 8,3134 0,7270 8,8953 2,1933 9,9269 4,3208 3,9399 4,0366 1,9823
25.06.20 2,2521 2,1123 1,8874 0,4456 2,8686 8,3191 0,7275 8,9196 2,2005 9,9305 4,3213 3,9427 4,0351 1,9660
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26.06.20 2,2426 2,1007 1,8851 0,4461 2,8483 8,3180 0,7274 8,8785 2,1946 9,9256 4,3162 3,9419 4,0376 1,9626
27.06.20 2,2390 2,1035 1,8913 0,4457 2,8594 8,3193 0,7275 8,9126 2,1973 9,9272 4,3169 3,9426 4,0395 1,9693
28.06.20 2,2390 2,1035 1,8913 0,4457 2,8594 8,3193 0,7275 8,9126 2,1973 9,9272 4,3169 3,9426 4,0395 1,9693
29.06.20 2,2390 2,1035 1,8913 0,4457 2,8594 8,3193 0,7275 8,9126 2,1973 9,9272 4,3169 3,9426 4,0395 1,9693
30.06.20 2,2369 2,1017 1,8903 0,4457 2,8505 8,3182 0,7274 8,8791 2,1944 9,9227 4,3176 3,9420 4,0423 1,9660

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
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1
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100
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1

01.06.20 4,5026 1,8634 1,3180 9,0746 1,8175 6,5659 3,0931 0,3132 1,1824 0,7711 4,3071 1,8137 0,5871
02.06.20 4,4772 1,8336 1,2948 8,9063 1,7802 6,4554 3,0357 0,3070 1,1629 0,7633 4,2241 1,7824 0,5841
03.06.20 4,4862 1,8101 1,2811 8,7920 1,7655 6,3611 2,9961 0,3033 1,1486 0,7655 4,1856 1,7854 0,5736
04.06.20 4,4290 1,7892 1,2689 8,6903 1,7506 6,2875 2,9603 0,2994 1,1372 0,7598 4,1355 1,7876 0,5845
05.06.20 4,3130 1,7554 1,2476 8,5260 1,7224 6,1712 2,9030 0,2939 1,1183 0,7452 4,0600 1,7591 0,5891
06.06.20 4,2963 1,7389 1,2323 8,4463 1,7197 6,1284 2,8759 0,2913 1,1144 0,7400 3,9988 1,7524 0,5776
07.06.20 4,2963 1,7389 1,2323 8,4463 1,7197 6,1284 2,8759 0,2913 1,1144 0,7400 3,9988 1,7524 0,5776
08.06.20 4,2963 1,7389 1,2323 8,4463 1,7197 6,1284 2,8759 0,2913 1,1144 0,7400 3,9988 1,7524 0,5776
09.06.20 4,3688 1,7532 1,2520 8,5157 1,7328 6,1846 2,8991 0,2937 1,1222 0,7504 4,0135 1,7715 0,6008
10.06.20 4,4513 1,8028 1,2916 8,7566 1,7798 6,3705 2,9796 0,3020 1,1503 0,7672 4,1291 1,8261 0,6356
11.06.20 4,4205 1,7878 1,2778 8,6837 1,7774 6,3059 2,9538 0,2995 1,1413 0,7587 4,1000 1,8310 0,6202
12.06.20 4,4059 1,7875 1,2823 8,6820 1,7693 6,3021 2,9531 0,2994 1,1422 0,7590 4,0864 1,8179 0,6110
13.06.20 4,3561 1,7883 1,2806 8,6860 1,7675 6,3108 2,9545 0,2996 1,1411 0,7566 4,0797 1,7768 0,6113
14.06.20 4,3561 1,7883 1,2806 8,6860 1,7675 6,3108 2,9545 0,2996 1,1411 0,7566 4,0797 1,7768 0,6113
15.06.20 4,3561 1,7883 1,2806 8,6860 1,7675 6,3108 2,9545 0,2996 1,1411 0,7566 4,0797 1,7768 0,6113
16.06.20 4,3507 1,8005 1,2883 8,7451 1,7795 6,3472 2,9720 0,3009 1,1416 0,7546 4,0915 1,7784 0,6061
17.06.20 4,4021 1,8025 1,2846 8,7551 1,7816 6,3525 2,9729 0,3020 1,1447 0,7581 4,0911 1,7938 0,5943
18.06.20 4,3638 1,7885 1,2734 8,6869 1,7626 6,3062 2,9497 0,2996 1,1349 0,7521 4,0593 1,7659 0,5800
19.06.20 4,3783 1,7866 1,2751 8,6777 1,7581 6,3061 2,9466 0,2993 1,1356 0,7506 4,0629 1,7616 0,5807
20.06.20 4,3743 1,7874 1,2791 8,6814 1,7599 6,3135 2,9479 0,2994 1,1370 0,7534 4,0569 1,7463 0,5650
21.06.20 4,3743 1,7874 1,2791 8,6814 1,7599 6,3135 2,9479 0,2994 1,1370 0,7534 4,0569 1,7463 0,5650
22.06.20 4,3743 1,7874 1,2791 8,6814 1,7599 6,3135 2,9479 0,2994 1,1370 0,7534 4,0569 1,7463 0,5650
23.06.20 4,3844 1,7907 1,2819 8,6977 1,7586 6,3272 2,9534 0,3000 1,1412 0,7556 4,0623 1,7536 0,5731
24.06.20 4,4362 1,7962 1,2894 8,7243 1,7599 6,3597 2,9624 0,3009 1,1480 0,7606 4,0703 1,7661 0,5808
25.06.20 4,4222 1,7974 1,2885 8,7303 1,7637 6,3608 2,9644 0,3002 1,1459 0,7605 4,0733 1,7645 0,5928
26.06.20 4,4045 1,7971 1,2876 8,7289 1,7685 6,3463 2,9638 0,3001 1,1441 0,7563 4,0770 1,7496 0,5714
27.06.20 4,4060 1,7974 1,2819 8,7303 1,7765 6,3533 2,9642 0,3004 1,1447 0,7596 4,0660 1,7739 0,5698
28.06.20 4,4060 1,7974 1,2819 8,7303 1,7765 6,3533 2,9642 0,3004 1,1447 0,7596 4,0660 1,7739 0,5698
29.06.20 4,4060 1,7974 1,2819 8,7303 1,7765 6,3533 2,9642 0,3004 1,1447 0,7596 4,0660 1,7739 0,5698
30.06.20 4,3705 1,7972 1,2744 8,7291 1,7799 6,3468 2,9638 0,3003 1,1444 0,7576 4,0483 1,7764 0,5571
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ilia WavWavaZis

brZnuli gamonaTqvamebi
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•

miwa... ufro mkvidri da mtkice Tamasuqia, vidre sxvagvari qoneba,
imitom, rom sazogado warmoebis gamo mravldeba eri, eris gamravlebiT
miwas muStari emateba, maSin rodesac, TiTon miwa ki arc matulobs,
arc izrdeba, rac bunebas gauCenia _ maszed meti ver gaxdeba.

•

mxvnel-mTesveli eri ufro mSvidobiani, sakuTrebis pativismcemeli,
ufro moridebulia da TavdaWerili.

•

mxileba arafrad eWaSnikeba avis mqmnelsa, magram gana es sabuTia Tvali
davibrmavoT, yurebSi bamba davicvoT da ena moviWraT, roca igi avi Cven
TavSi gvcems, Cvens araraobas Cvenda samarcxvinod saqveynod hRaRadebs.

•

saTnoeba da dideba, roca da-Zmurad erTad vlian, yvela sxva da-Zmobaze
umaRlesni, utkbilesni da umSvenieresni da-Zmani arian da netar ars
igi, visic dideba mxars umSvenebs saTnoebas da saTnoeba _ didebas.

•

saero skolis umTavresi sagani da saqme sazogadod is aris, rom
eris mozard Taobas auxilos gonebiT Tvali, gauCarxos gulis yuri,
gauwrTnos da keTilad moumarTos grZnoba, SeaCvios mozardis Wkuagoneba marTlmsajulebasa da TviTmsjelobas. saero skolam unda
moumzados ers gonebiT da guliT gaRviZebuli kaci imodenad, rom
igi sakuTaris WkuiT da guliT gauWirvebliv gauZRves im suliers
da xorciels patara moedans, saca eris umravlesoba suls ibrunebs,
suliT da xorciT iRvwis da moqmedebs.

•

samudamod daimaxsovre, rom movaleobis gareSe ufleba ar arsebobs,
xolo movaleoba isaa, rom pativi sce, daicva kidec sxvisi ufleba da
ar daarRvio igi.

•

samsaxurisa da erTob Sromisa da garjis wamaxalisebeli igi sasyidelia,
romelsac Tavis Sromisa da garjisagan gamoelodeba mSromeli. es
qveyana isea gaCenili, rom Wama-sma, Cacma-daxurva adamians muqTad ar
eZleva: kacma unda iSromos, iRvawos da am ors aucilebels saWiroebas
ise gauZRves. Tu Sroma da garja amas ar iZleva, Znelad Tu nayofma
Sromisam imodena sikeTe moitanos, ramodenadac sanatrelia.

•

samarTali, mTelis eris ganmwmendeli sindisia, mTelis eris gawmendili
namusia.

•

sakuTrebas ori nawili Seadgens: erTi _ piradi, meore _ zogadi. rad—
ganac igi arsebobs ara marto calke sargeblobisaTvis, rom naamagari
misis Sromisa masve moaxmaros, aramed sazogadoebis sargeblobisTvisac,
rom SesaZlod da dRegrZelad qmnas arseboba TviT sazogadoebisa.

სამცვერას ჩანჩქერი - ჩანჩქერი მდინარე
ძუსას ხეობაში, სოფელ ზოვრეთის აღმოსავ
ლეთით, სოფელ ქვედა საზანოს სამხრეთდასავლეთით, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში,
იმერეთში, ზღვის დონიდან 170 მ სიმაღლეზე.

ქადაგიძის რაფი - 4მ სიმაღლის ჩანჩქერი
მდინარე ძუსას ხეობაში, სოფელ საზანოში,
თერჯოლაში. ზაფხულში, როცა წყლის დონე
მნიშვნელოვნად იწევს დაბლა, შეგიძლიათ
დაინახოთ 25მ სიგრძის გამოქვაბულის შესასვ
ლელი. ჩანჩქერის გვერდით შემონახულია
ასევე დინოზავრის ნაკვალევი, აქ ასეთი
7 ადგილია მონიშნული.
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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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