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rubrikas uZRveba
babi alaverdaSvili

gadaxrebis analizi
moduli `mmarTvelobiTi aRricxva~
sagamocdo pasuxebidan xSirad Cans mizezi, ris gamoc studentebs uWirT ga
daxrebis analizze dasmul kiTxvebze pasuxis gacema, rogorc Cans, isini
yuradRebas amaxvileben gadaxrebis formulebis daswavlaze izolirebulad,
nacvlad imisa, rom kargad gaicnobieron, ras niSnavs TiToeuli tipis gadaxra
da rogor ergeba isini normativebsa da sabiujeto monacemebTan faqtobrivi
Sedegebis Sedarebis konteqsts.
am statiaSi ganvixilavT fiqtiuri kompaniis Sedegebs, romelsac pirobiTad
vuwodebT Sps `magaliTs~, raTa vaCvenoT, ra kavSiria kompaniebis faqtobriv
Sedegebsa da biujetiT dagegmil Sedegebs Soris warmoqmnil gansxvavebebsa da
im gansxvavebebs Soris, romelTa gansazRvrasac SesaZloa bevri studenti ufro
mieCvia formulebis gamoyenebiT. Cveni mizani ki isaa, rom studentebs davexmaroT
gadaxrebis analizis arsis Sesaxeb naTeli warmodgenis SeqmnaSi.
Sps `magaliTi~ _ normativebi, biujetiT dagegmili Sedegebi da faqtobrivi Sedegebi
2018 wlisTvis.
Sps `magaliTma~ 2018 wels biujetSi dagegma `a~ produqtis 1,000 erTeulis
warmoeba da realizacia. produqciis erTeulis normatiuli sarealizacio fasi
iyo $160. biujetis mixedviT 2018 wels mudmivi sawarmoo zednadebi xarjebisTvis
gaTvaliswinebuli iyo $36,000-is odenobis danaxarji. kompania iyenebs normatiul
danaxarjTa sruli ganawilebiT kalkulaciis sistemas da mudmivi danaxarjebis
STanTqmas awarmoebs pirdapiri kacsaaTebis safuZvelze. vinaidan kompanias
produqciis sawarmoeblad dagegmili hqonda 3,000 normatiuli saaTis gamoyeneba,
mudmivi zednadebi xarjebis STanTqmis ganakveTi dadgenili iyo $12 erT saaTze
($36,000/3,000 sT).
`a~ produqtis erTeulze normatiuli danaxarji danaxarjTa sruli ganawilebiT
kalkulaciis meTodiT:
pirdapiri masalebi
pirdapiri Sroma
STanTqmuli mudmivi zednadebi xarjebi
erTeulze normatiuli danaxarji _
kalkulacia danaxarjTa sruli ganawilebiT

2kg @ $20 erTi kg
3 sT @ $15 saaTSi
3 sT @ $12 erT saaTze

$40
$45
$36
$121

am informaciis safuZvelze kompaniisTvis Seadgines Semdegi biujeti, sanam
daiwyeboda 2018 finansuri weli.
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realizacia

1,000 erTeuli @ $160

$160,000

pirdapiri masalebi

2,000kg @ $20 erTi kg

$40,000

pirdapiri Sroma
STanTqmuli mudmivi zednadebi xarjebi

$45,000
3,000 sT @ $15 saaTSi
3,000 sT @ $12 erT saaTze $36,000
$121,000

mogeba

$39,000

Semdeg cxrilSi mocemulia informacia Sps `magaliTis~ 2018 wlis faqtobrivi
Sedegebis Sesaxeb:
realizacia

900 erTeuli @ $165

$148,500

pirdapiri masalebi

1,700kg @ $22 erTi kg

$37,400

pirdapiri Sroma
$39,200
2,800 sT @ $14 saaTSi
STanTqmuli mudmivi zednadebi xarjebi 2,700 sT @ $12 erT saaTze $32,400
mudmivi zednadebi xarjebis STanTqmis danaklisi
$5,100
$114,100
mogeba

$34,400

(SeniSvna: mudmiv sawarmoo zednadeb xarjebze gaweuli faqtobrivi danaxarji
tolia STanTqmuli mudmivi sawarmoo zednadebi xarjebisa da mudmivi sawarmoo
zednadebi xarjebis STanTqmis danaklisis jamis. amgvarad, faqtobrivi danaxarji
iqneba $37,500 [$32,400 + $5,100])
mudmivi sawarmoo zednadebi xarjebis STanTqma normatiul danaxarjTa sruli
ganawilebiT kalkulaciis sistemaSi. cxrilSi mocemuli faqtobrivi danaxarjebis
ganxilvisas studentebi SeiZleba gaocdnen an daibnen kidec, rodesac dainaxaven,
rom marTalia namuSevari iyo 2,800 kacsaaTi, magram STanTqmuli mudmivi
zednadebi xarjebis Rirebuleba ganisazRvra 2,700 sT-is gamravlebiT zednadebi
xarjebis STanTqmis normatiul ganakveTze, anu $12 erT saaTze. amis mizezi
isaa, rom normatiul danaxarjTa sruli ganawilebiT kalkulaciis sistemaSi
zednadebi xarjebis STanTqma xdeba faqtobrivi warmoebisTvis saWiro normatiuli
kacsaaTebis safuZvelze da ara produqciis sawarmoeblad faqtobrivad daxarjuli
(namuSevari) kacsaaTebis safuZvelze. vinaidan kompaniam awarmova 900 erTeuli
produqcia da pirdapiri kacsaaTebis danaxarjebis normatiuli raodenoba
erTeulze Seadgens 3 kacsaaTs, faqtobrivad warmoebuli produqciis moculobis
Sesabamisi normatiuli kacsaaTebi iqneba 2,700 (900 erTeuli @ 3 sT erTeulze).
sabiujeto Sedegebis Sedareba faqtobriv SedegebTan.
cxrilebSi mocemuli informaciidan Cans, rom faqtobrivad miRebuli mogeba
$34,400 naklebia sawyisi biujetiT gaTvaliswinebul mogebaze, anu $39,000-ze.
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xelmZRvanelobas daainteresebs im faqtorebis/mizezebis gamovlena, ramac gamo
iwvia gansxvaveba sawyis sabiujeto mogebasa da faqtobriv saangariSgebo mogebas
Soris.
Tumca aRsaniSnavia, rom sawyisi sabiujeto mogeba warmoebisa da realizaciis sxva
cifrebs eyrdnoboda, xolo faqtobrivad miRebuli mogeba _ sxva cifrebs. amgvarad,
aranair sargebels ar mogvitans, Tu sawyis xist biujetSi gaTvaliswinebuli
1,000 erTeulis warmoebasTan dakavSirebul sabiujeto Semosavalsa da xarjebs
ubralod SevudarebT angariSSi naCvenebi Semosavlebis da xarjebis cifrebs,

romlebic exeba produqciis 900 erTeuls. elastiuri biujetis Sedgena aris
swored erT-erTi gza imis dasadgenad, faqtobriv da sabiujeto mogebas Soris
gansxvavebis ra nawili ganapiroba saqmianobis faqtobrivma donem, rac, rogorc
vxedavT, gansxvavdeba sabiujeto saqmianobis donisgan (vinaidan elastiuri
biujeti saqmianobis faqtobriv dones eyrdnoba).
Sps `magaliTi~ _ 2018 wlis Sedegebis angariSi
sawyisi xisti
(statikuri)
biujeti
1,000 erTeuli
$

gadaxra
$

elastiuri
biujeti
900 erTeuli
$

gadaxra
$

faqtobrivi
Sedegebi
900 erTeuli
$

realizacia

160,000

144,000

4,500x

148,500

pirdapiri
masalebi
pirdapiri Sroma
STanTqmuli
mudmivi sawarmoo
zednadebi xarjebi

(40,000)

(36,000)

1,400a

(37,400)

(45,000)
(36,000)

(40,500)
(32,400)

1,300x

(39,200)
(32,400)

mogeba STanTqmis
danaklisamde/
siWabebmde
mudmivi zednadebi
xarjebis
STanTqmis
(danaklisi)/
siWarbe
mogeba

39,000

3,900 a

35,100

39,500

0

3,600 a

(3,600)

1,500 a

(5,100)

39,000

7,500 a

31,500

2,900x

34,400

rodesac elastiur biujets adgenen, mudmivi danaxarjebi arasdros ar icvleba,
radgan mudmiv danaxarjebze gavlenas ar axdens saqmianobis doneebis cvlileba.
Sesabamisad, $36,000 mudmivi sawarmoo zednadebi xarjebi gamoakldeba mogebis
cifris gamoTvlisas rogorc sawyis xist biujetSi, ise elastiur biujetSi. Tumca,
es cifri gansxvavebulad aisaxeba orve biujetSi: Tavdapirvel xist biujetSi
mTeli mudmivi sawarmoo zednadebi xarjebis cifri $36,000 wardgenili iqneba,
rogorc STanTqmuli mudmivi sawarmoo zednadebi xarjebi, elastiur biujetSi
mudmivi sawarmoo zednadebi xarjebidan mxolod $32,400 (2,700 faqtobrivi
warmoebisTvis saWiro normatiuli saaTebi @ $12 erT saaTze) aisaxeba, rogorc
STanTqmuli zednadebi xarjebi. mudmivi sawarmoo zednadebi xarjebis darCenili
nawili $3,600 ($36,000 – $32,400) elastiur biujetSi aisaxeba, rogorc mudmivi
sawarmoo zednadebi xarjebis STanTqmis danaklisi.
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Sedegebis angariSis cxrilis cifrebis gaanalizebiT, gavigebT, ra faqtorebma
ganapiroba gansxvaveba sawyisi xisti biujetis sabiujeto mogebasa da saangariS
gebo faqtobriv mogebas Soris.
gansxvaveba sawyisi xisti biujetis mogebis cifrsa ($39,000) da elastiuri biujetis
mogebis cifrs ($31,500) Soris gamowveulia ori faqtoris kombinirebuli gavleniT:
pirveli _ 100 erTeuliT naklebi produqciis realizacia ganxorcielda, vidre
biujetiT iyo dagegmili da meore _ 300 normatiuli saaTiT naklebi realizda
faqtobrivi warmoebisTvis, sabiujeto donesTan SedarebiT, rodesac ganisazRvra
zednadebi xarjebis STanTqmis ganakveTi.
faqtobrivad, sawyisi xisti biujetisa da elastiuri biujetis Sedareba saSualebas
iZleva, gansxvavebebis gavlena raodenobrivad gamoisaxos sabiujeto da faqtobriv
maCveneblebs Soris.
gansxvaveba elastiur biujetSi gaTvaliswinebul mogebasa ($31,500) da faqtobrivad
miRebul mogebas ($34,400) Soris asaxavs faqtobrivad gayiduli 900 erTeulis
sabiujeto da faqtobriv sarealizacio fasis gansxvavebisa da 900 erTeulis
sabiujeto danaxarjsa da mis sawarmoeblad faqtobrivad gaweul danaxarjebs
Soris gansxvavebis gavlenas.
vinaidan elastiur biujetSi asaxuli realizaciis (amonagebis) cifri da faqtob
rivi Sedegebic, orive gayidul 900 erTeulTan aris dakavSirebuli, xelsayreli
gadaxra $4,500 unda asaxavdes, rom faqtobrivi sarealizacio fasi ufro maRalia,
vidre biujetSi Tavdapirvelad iyo gaTvaliswinebuli. analogiurad, masalebsa da
SromiT danaxarjebTan dakavSirebuli gadaxrebi unda asaxavdes, rom 900 erTeulis
sawarmoeblad faqtobrivad gaweuli masalebisa da SromiTi danaxarjebi gansx
vavdeba biujetiT gaTvaliswinebuli danaxarjebisgan. is faqti, rom faqtobriv
SedegebSi naCvenebi mudmivi sawarmoo zednadebi xarjebis STanaTqmis danaklisi
aRemateba elastiur biujetSi imave warmoebis moculobisTvis gaTvaliswinebul
maCvenebels, imaze miuTiTebs, rom faqtobrivi danaxarjebi sabiujeto danaxar
jebis dones $1,500-iT unda aWarbebdes.
kavSiri Sedegebis angariSSi asaxul gadaxrebsa da im gadaxrebs Soris, romlebic
gamoiTvleba gadaxrebis analizis dros formulebis gamoyenebiT
Sedegebis angariSSi naCvenebi gadaxrebi yvela iseTi gadaxraa, romelTa gamoTvla
formulebis gamoyenebiTac aris SesaZlebeli.
gadaxrebi sawyis xist (statikur) biujetsa da elastiur biujets Soris
3,900 araxelsayrel gadaxras, romelic dafiqsirda mogebis cifrebs Soris
STanTqmis danaklisamde/siWarbebmde, uwodeben realizaciis moculobis gadaxras.
Tu gaviTvaliswinebT, rom Sps `magaliTis~ normatiuli mogeba erTeulze aris
$39 ($160-$121), am gadaxris gamoTvla SegviZlia aseve Semdegnairadac:
(realizaciis faqtobrivi raodenoba – realizaciis sabiujeto raodenoba) x
normatiuli mogebis marJa (900 – 1,000) x $39 = $3,900 araxelsayreli.
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3,600 araxelsayrel gadaxras, romelic angariSSi naCvenebia `mudmivi zednadebi
xarjebis STanTqmis (danaklisi)/siWarbe~ cifrSi/striqonSi, uwodeben mudmivi
zednadebi xarjebis moculobis gadaxras. Tu gaviTvaliswinebT, rom Sps
`magaliTSi~ zednadebi xarjebis STanTqmis normatiuli ganakveTi aris $12
erTeulze, am gadaxris gamoTvla SegviZlia aseve Semdegnairad:
(faqtobrivi warmoebisTvis saWiro normatiuli saaTebi _ saaTebi biujetis mixedviT)
x mudmivi zednadebi xarjebis STanTqmis ganakveTi erT saaTze
(2,700 – 3,000) x 12 = $3,600 araxelsayreli

elasatiur biujetsa da faqtobriv Sedegebs Soris gadaxrebi
realizaciis (amonagebis) cifrebs Soris gadaxras (am SemTxvevaSi $4,500 xelsayreli
gadaxra gvaqvs) sarealizacio fasis gadaxras uwodeben. Tu gaviTvaliswinebT, rom
Sps `magaliTisTvis~ normatiuli sarealizacio fasi iyo $160 da produqciis
erTeulis realizacia, faqtobrivad, $165-ad (faqtobrivi sarealizacio fasi)
ganxorcielda, am gadaxris gamoTvla SegviZlia aseve Semdegnairad:
(faqtobrivi fasi – normatiuli fasi) x realizaciis faqtobrivi moculoba
($165 _ $160) x 900 = $4,500 xelsayreli
$1,400 araxelsayreli gadaxra, romelic dafiqsirda pirdapiri masalebis
danaxarjebTan dakavSirebiT, warmoadgens masalebis danaxarjebis mTlian
gadaxras. Tu gaviTvaliswinebT, rom produqciis erTeulze masalis danaxarjis
normatiuli raodenoba 2 kg-ia da 1 kg masalis normatiuli fasi _ $20, xolo 1,700
kg gamoyenebuli masalisTvis erT kg-ze gadaixades $22, am gadaxris gamoTvla
aseve SegviZlia Semdegnairad:
(faqtobrivi raodenoba x faqtobrivi fasi) _ (normatiuli raodenoba x normatiuli
fasi)
(1,700kg x $22) – ([900 x 2kg] x $20) = $1,400 araxelsayreli
masalebis mTliani danaxarjis gadaxris cifri SedarebiT zogadi cifria, radgan
xelmZRvanelobas daainteresebs amgvari gadaxris gamomwvevi konkretuli mizezebi.
arsebobs am mizezebis gamokvlevis meTodebi, anu SesaZlebelia gamoviTvaloT
masalebis fasis gadaxra da masalebis gamoyenebis gadaxra
masalis fasis gadaxra SegviZlia gamoviTvaloT Semdegnairad:
(faqtobrivi fasi _ normatiuli fasi) x faqtobrivi raodenoba
($22 _ $20) x 1,700kg = $3,400 araxelsayreli
masalis gamoyenebis gadaxra SegviZlia gamoviTvaloT ase:
(faqtobrivi raodenoba – normatiuli raodenoba) x normatiuli fasi
(1,700kg – [900 x 2]) x $20 = $2,000 xelsayreli
rodesac viTvliT masalebisTvis gadaxrebs, mniSvnelovania gvaxsovdes, rom
normatiuli raodenobis cifri, romelic gamoTvlebSi gamoiyeneba, eyrdnoba
saqmianobis faqtobrivi donis normatiul raodenobas (e.i. rac Cvens magaliTSi
aris 900 erTeuli).
$1,300 xelsayreli gadaxra, romelic dafiqsirda/naCvenebia pirdapir SromiT
danaxarjebTan dakavSirebiT, warmoadgens SromiTi danaxarjebis mTlian gadaxras.
Tu gaviTvaliswinebT, rom produqciis erTeulisTvis dadgenili normatiuli
kacsaaTebis raodenoba iyo 3 sT da erTi kacsaaTis anazRaurebis normatiuli
ganakveTi _ $15, xolo 2,800 faqtobrivad namuSevari saaTisTvis gadaixades erT
saaTSi $14, am gadaxris gamoTvla SegviZlia aseve Semdegnairad:
(faqtobrivi saaTebi x faqtobrivi ganakveTi) _ (normatiuli saaTebi x normatiuli
ganakveTi)
(2,800 x $14) _ ([900 x 3] x $15) = $1,300 xelsayreli
masalebis gadaxris analogiurad, SromiTi danaxarjebis mTliani gadaxrac Se
iZleba daiyos or komponentad (anu SromiTi danaxarjebis gadaxris gamomwvev
or mizezad/gadaxrad): samuSao Zalis fasis gadaxrad da Sromis nayofierebis
gadaxrad.
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samuSao Zalis fasis gadaxra gamoiTvleba Semdegi formuliT:
(faqtobrivi ganakveTi _ normatiuli ganakveTi) x normatiuli saaTebi
($14 - $15) x 2,800 saaTi = $2,800 xelsayreli
Sromis nayofierebis gadaxra gamoiTvleba Semdegi formuliT:
(faqtobrivi saaTebi _ normatiuli saaTebi) x normatiuli ganakveTi
(2,800 – [900 x 3]) x $15 = $1,500 araxelsayreli
rodesac viTvliT SromiTi danaxarjebis gadaxrebs, mniSvnelovania gvaxsovdes,
rom normatiuli saaTebis cifri, romelic gamoTvlebSi gamoiyeneba, eyrdnoba
saqmianobis faqtobrivi donis normatiul raodenobas (e.i. rac Cvens magaliTSi
aris 900 erTeuli).
Tu gaviTvaliswinebT, rom elastiuri biujetic da faqtobrivi Sedegebic, orive
eyrdnoba warmoebis (saqmianobis) faqtobriv dones 900 erTeuls, an faqtobrivi
warmoebisTvis saWiro saaTebis normatiul raodenobas 2,700-s, mudmivi sawarmoo
zednadebi xarjebis done erTnairi iqneba elastiur biujetSic da faqtobriv
SedegebSic.
amitom angariSSi gadaxra naCvenebi ar aris am maCvenebelTan dakavSirebiT.
gansxvaveba STanTqmuli mudmivi sawarmoo zednadebi xarjebis danaklisis doneebs
Soris asaxavs mudmivi sawarmoo zednadebi xarjebis Rirebulebis gadaxras.
Tu gaviTvaliswinebT, rom mudmivi sawarmoo zednadebi xarjebis faqtobrivi
danaxarjebi iyo $37,500, xolo biujetiT gaTvaliswinebuli danaxarjebi _ $36,000,
am gadaxris gamoTvla SegviZlia Semdegnairadac:
(faqtobrivi Rirebuleba _ sabiujeto Rirebuleba)
($37,500 _ $36,000) = $1,500 araxelsayreli

daskvnis saxiT
vimedovnebT, rom am statiis gacnobis Semdeg ufro safuZvliani warmodgena
SegeqmnebaT, gadaxrebis analizis ZiriTadi arsisa da teqnikis Sesaxeb.
Tumca, am codnis gasamyareblad, sasargeblo iqneba, Tu `sagamocdo pirobebSi~
ivarjiSebT wina wlebis sagamocdo masalaSi Setanil kiTxvebze.
statia moamzades irlandiis ACCA-is saerTaSoriso programis
mmarTvelobiTi aRricxvis modulis gamomcdelebma,
helen o. breinma da geiTli bi qomma,
2019 weli
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swavlebis ganakveTi da
swavlebis efeqti
moduli `saqmianobis Sedegebis marTva~
es statia or mizans emsaxureba. pirvel rigSi, kandidatebs movuTxroT swavlebis
mrudis Teoriis warmoSobis istorias da davexmaroT maT am Teoriis mniSvnelobis
gagebaSi; meore ganvixiloT, rogor xdeboda am Temis codnis Semowmeba wina wlebis
gamocdebze da aseve, rogor SeiZleba Semowmdes momavalSi.

swavlebis mrudis Teoriis mokle istoria
praqtikaSi xSirad xdeba, rom aucilebelia ama Tu im produqtis sawarmoeblad
aucilebeli resursebi mcirdeba, misi warmoebis moculobis zrdasTan erTad.
produqtis pirveli erTeulis warmoeba, rogorc wesi, ufro Zviri jdeba, vidre
asobiT erTeulis warmoeba. ZiriTadad, es ganpirobebulia masStabis efeqtiT, ris
Sedegadac danaxarjebi mcirdeba, warmoebuli produqciis raodenobis zrdasTan
erTad, ris Sedegadac danaxarjebi mcirdeba warmoebuli produqciis raodenobis
zrdasTan erTad, magaliTad, masalebis SesyidvisTvis miRebuli sabiTumo fas
daTmobebis xarjze da a.S. Tumca, swavlebis efeqtis arsi sxva rameSi vlindeba,
saqme ar exeba danaxarjebis Semcirebas. swavlebis efeqti _ socialuri movlenaa,
romelic asaxavs im faqts, rom ama Tu im ganmeorebadi amocanis SesrulebasTan
erTad muSebi TandaTan ufro swrafad iwyeben mis Sesrulebas. rodesac axali
procesi praqtikaSi pirvelad xorcieldeba, muSebisTvis, cxadia, ucnobia es pro
cesi, magram Tu procesi meordeba, muSebi mas ufro da ufro ukeT asruleben,
e.i. mis Sesrulebas sul ufro naklebi dro dasWirdeba.
pirvelad swavlebis efeqtze dakvirveba oficialurad daregistrirda 1925 wels,
rodesac TviTmfrinavebis mwarmoeblebma SeniSnes, rom TviTmfrinavebis awyobaze
daxarjuli kacsaaTebis raodenoba mcirdeba warmoebuli TviTmfrinavebis raode
nobis zrdasTan erTad. amis Semdeg 1920-ian da 1930-ian wlebSi Teodor pol raitma
Caatara gamokvleva saaviacio mrewvelobaSi da daadgina, rom tempi, romliTac
personalis swavleba mimdinareobs, SemTxveviTi ar aris da sinamdvileSi zustad
SeiZleba imis prognozireba, momavalSi ramdeni samuSao dro dasWirdeba TviTmf
rinavis awyobas. meore msoflio omis dros aSS-is mTavrobis mier daqiravebulma
pirebma daiwyes swavlebis mrudis gamoyeneba, raTa ganesazRvraT TviTmfrinavebisa
da xomaldebis Rirebulebisa da maTi mSeneblobisTvis saWiro drois prognozi.
TandaTan kerZo seqtoris kompaniebmac daiwyes am midgomis gamoyeneba.
raitis mier gamovlenili swavlebis mrudis efeqtia is, rom nakeTobis erTeulis
sawarmoeblad saWiro mTliani saSualo dro yovel jerze mcirdeboda garkveuli
fiqsirebuli procentiT, rodesac warmoebis saerTo moculoba ormagdeboda.
saaviacio mrewvelobaSi. rogorc wesi, swavlebis ganakveTi Seadgenda daaxloebiT
80%-s, xolo ekonomikis sxva dargebSi swavlebis sxva ganakveTebi SeimCneoda.
xSirad konkretuli dargis mixedviT ufro mizanSewonilia nakeTobebis partiis
sawarmoeblad saWiro drois aRricxva da ara produqciis individualuri
erTeulis.
swavlebis procesi maSin iwyeba, rogorc ki konveieridan moixsneba produqciis
pirveli erTeuli an partia. vinaidan produqciis erTeulis sawarmoeblad sa
Wiro saSualo drois Semcireba SeimCneva warmoebis mTliani moculobis gaor
magebis SemTxvevaSi, cxadia, rom swavlebis ganakveTis gavlena samuSao droze
Semcirdeba, warmoebis moculobis zrdasTan erTad da raRac momentSi swavlebis
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efeqtis gavlena mTlianad Sewydeba. Tqven amis danaxva SegiZliaT 1-el grafikze.
warmoebis arcTu ise maRali donis pirobebSi swavlebis mrudi mkveTrad ecema
(Zlier daqanebulia), xolo warmoebis saerTo moculobis zrdasTan erTad is
TandaTan `mrgvaldeba~ da, saboloo jamSi, gaswordeba e.i. rodesac swavlebis
efeqti Sewydeba.
cxadia, swavlebis efeqti yovelTvis ar aris SesamCnevi, mis gamosavlenad
aucilebelia garkveuli pirobebi. magaliTad, sawarmoo procesi unda iyos
ganmeorebadi. aseve mniSvnelovania, rom momuSaveebi iyvnen mudmivi muSebi da
sawarmoo procesis ganmavlobaSi ar unda arsebobdes mniSvnelovani Seferxebebi/
Sesvenebebi.
grafiki 1

saSualo dro erTeulze

Y

LG

warmoebuli erTeulebis mTliani moculoba

X

swavlebis efeqtis mniSvneloba
swavlebis mrudis Teoria saSualebas iZleva ganvsazRvroT imis prognozi, ramdeni
dro dasWirdeba momavalSi ama Tu im amocanis Sesrulebas. amitom mmarTvelobiTi
aRricxvis buRaltrebma unda gaiTvaliswinon swavlebis ganakveTi dagegmvisas,
kontrolis ganxorcielebisas da gadawyvetilebebis miRebisas. Tu amas ar
gaakeTeben, Sedegebi SeiZleba seriozulad arasaxarbielo iyos.
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modiT axla ganvixiloT swavlebis efeqtis gaTvaliswineba gadawyvetilebebis
miRebisas, iseTi kompaniis magaliTze, romelsac bazarze axali produqti
gaaqvs. kompanias surs, am produqtze daawesos momxmareblisTvis rac SeiZleba
mimzidveli fasi, magram amasTan, cxadia, mogebis miRebac surs. am kompaniaSi
fasebi ganisazRvreba mTliani danaxarjis safuZvelze, romelsac mogebisTvis
emateba mcire 5% fasnamati. davuSvaT, produqciis pirveli erTeulis warmoebas
dasWirda erTi saaTi. Tu TanamSromlebis anazRaurebis danaxarjebi kompaniaSi
saaTSi $15-ia, am produqtze fasi ganisazRvreba sruli TviTRirebulebis
mixedviT, romelSic gaTvaliswinebuli iqneba es $15. Tu davuSvebT, rom sxva
danaxarjebi produqciis erTeulze $45 iyo, maSin produqtis erTeulis fasi
iqneboda $63. Tumca, SemdgomSi SeiZleba gamovlindes, rom fasis gamoTvlisas
ar gaiTvaliswines swavlebis efeqti da produqtis erTeulze mikuTvnebuli
swori samuSao dro unda yofiliyo 0,5 saaTi. gadaangariSebis gareSec Cans, rom
produqti bazarze gaitanes saWirosTan SedarebiT Zalian maRali fasiT, rasac
SeeZlo gamoewvia produqtis sawyisi realizaciis dabali done, imasTan SedarebiT,
rac sxva SemTxvevaSi SeiZleba yofiliyo. ufro uaresia, Tu kompania gadawyvetda,
rom es produqti fasis gamo saerTod ar gaetana bazarze, radgan miiCnevda, rom
bazars ver SesTavazebda konkurentunarian fass.

axla ganvixiloT swavlebis efeqtis gaTvaliswinebis mniSvneloba dagegmvisa
da kontrolis procesSi. Tu danaxarjebis aRricxvisTvis kompania normatiul
meTods iyenebs, mniSvnelovania, rom normatiulma danaxarjebma uzrunvelyos
gadaxrebis gamosaTvlelad swori, saimedo baza. Tu normatiul danaxarjebs
gamoiTvlian swavlebis efeqtis gauTvaliswineblad, samuSao Zalis gamoyenebasTan
dakavSirebuli yvelanairi gadaxra xelsayreli iqneba, radgan normatiuli
kacsaaTebi, romlis safuZvelzec zemoaRniSnuli gadaxrebi gamoiTvleba,
Zalian maRali iqneba. maSasadame, cxadia, rom amis gamo gamovlenili gadaxrebis
gaanalizeba kontrolis miznebisTvis azrs moklebuli, gamousadegari iqneba.
dasasrul, unda aRiniSnos, rom swavlebis mrudis gamoyeneba ar Seimoifargleba
mxolod amwyobi dargebiT, romelTanac igi tradiciulad asocirdeba. swavlebis
efeqti SeimCneva sxva SedarebiT naklebad tradiciul seqtorebSic, rogoricaa,
magaliTad sabuRaltro da iuridiuli praqtika, safinanso momsaxureba, sagamom
cemlo saqme da turizmi. gamokvlevebma gviCvenes, rom swavlebis efeqtis gamo
yenebis SemTxvevebis naxevarze sul cota naklebi momsaxurebis seqtorze modis.
rogor mowmdeboda swavlebis mrudis Temis codna wina wlebis gamocdebze
swavlebis mrudis Temis codnis Semowmeba regularulad xdeboda saqmianobis Se
degebis marTvis modulis gamocdebze. magaliTad, 2011 wlis dekemberSi swavlebis
efeqti mowmdeboda sasicocxlo ciklis danaxarjebis gaTvaliswinebasTan erTad.
kandidatebs sTxovdnen sasicocxlo ciklis gadasinjuli/Sesworebuli danaxar
jebis gamoTvlas produqciis erTeulze, swavlebis efeqtis gaTvaliswinebiT.
sxvasTan erTad, kandidatebs unda gamoeTvalaT produqciis me-100 erTeulis
warmoebisTvis saWiro dro, ris Semdegac swavlebis efeqtis moqmedeba wydeboda.
es aris sakmaod gavrcelebuli sagamocdo davaleba, romlis farglebSic mowm
deba imis codna, rogor esmis kandidatebs gansxvaveba kumulaciur saSualo da
damatebiT dros Soris, romelic ixarjeba produqtis warmoebaze, aseve swavlebis
mrudis formulis gamoyenebis unari. praqtikuli rCeva _ ar daamrgvaloT swav
lebis mrudTan dakavSirebuli Sualeduri gaangariSebebis Sedegebi meaTasedze
ufro naklebi sizustiT. zogierT kiTxvaSi, sadac dabalia swavlebis efeqti,
ricxvebis Zalian didad damrgvaleba (meaTedis an measedis sizustiT) gamoiwvevs
imas, rom saerTod ver gamovlindeba swavlebis efeqti, e. i. kiTxva uazro gaxde
ba. swavlebis mrudis formula, rogorc wesi, gamocdaze yovelTvis mocemuli
geqnebaT formulebis siaSi:
Y = a × xb
sadac, x = kumulaciur warmoebuli erTeulebis raodenobas;
Y = kumulaciur saSualo dros erTeulze, romelic sWirdeba x erTeulebis
warmoebas;
a = dros pirvel erTeulze;
b = swavlebis indeqsi = log r/log 2, sadac r = swavlebis ganakveTs, meaTedis sizustiT.
wina wlebis sagamocdo kiTxvebSi b indeqsis mniSvneloba mocemuli iyo, Tumca
aucilebeli ar aris, rom yovelTvis ase moxdeba. kandidatebma unda iswavlon
samecniero kalkulatoriT muSaoba.
2013 wlis ivnisSi swavlebis efeqtis sakiTxi sagamocdo masalebSi isev Seitanes,
sasicocxlo ciklis danaxarjebis gaTvaliswinebasTan erTad. aseve rogorc winaT,
b indeqsi axlac iyo mocemuli.
ufro adre, 2009 wlis ivnisSi swavlebis efeqtis codna Semowmda, TviTRirebule
bis miznobrivi danaxarjebiT kalkulaciis meTodTan erTad. amocanaSi studentebs
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mocemuli hqondaT swavlebis ganakveTi, aseve b indeqsis mniSvneloba da moeTxo
vebodaT produqciis erTeulze saSualo danaxarjebis gamoTvla produqciis
pirveli 128 erTeulisTvis. 128 erTeulis warmoebis Semdeg swavlebis efeqti
wydeboda. kiTxvis meore moTxovna iyo 128-e erTeulis warmoebisTvis saWiro
danaxarjebis gamoTvla, radgan swored 128-e erTeulis TviTRirebuleba unda
gamxdariyo produqtis erTeulis TviTRirebuleba Semdgomi wlebis warmoebaSi.
rogorc zemoT ganxiluli magaliTebidan Cans, wina wlebis sagamocdo kiTxvebi,
romlebic swavlebis mrudes exeboda, sakmaod erTtipuri iyo da swored amaSia
garkveuli problema. kandidatebi ar ufiqrdebodnen imas, realurad ras iTvlidnen.
wina wlebis sagamocdo kiTxvebze varjiSiT da amocanis amoxsnis meTodikis
avtomaturamde dayvaniT, isini swavloben sagamocdo kiTxvebze pasuxebis gacemas,
magram amis mets arafers. amitom, rodesac praqtikaSi sWirdebodaT realur
samuSao pirobebSi swavlebis efeqtis gaTvaliswineba, kandidatebs ar SeeZloT
am amocanis gadaWra. gamocdisgan gansxvavebiT, axali procesisTvis swavlebis
ganakveTi kompaniaSi winaswar cnobili ar iqneba. Tumca, aseTi prognozi romc
hqondes kompanias, faqtobrivi ganakveTi SeiZleba gansxvavdebodes saprognozo
ganakveTisgan. amitom, Cveni azriT, swori iqneba, Tu momavalSi gamocdebze
Semowmdeba kandidatebis unari, TviTon gamoiTvalon swavlebis ganakveTi.
maS ase, axla ki mivediT statiis Semdeg ganyofilebamde.
swavlebis ganakveTis gamoTvla
swavlebis efeqtis codnis Semowmeba SeiZleba gagrZeldes adrindeli formatiT,
rodesac kandidatebs mosTxoven produqciis gancalkevebuli erTeulisTvis
an produqciis garkveuli raodenobis warmoebisTvis saWiro drois gamoTvlas
iseT situaciaSi, rodesac swavlebis efeqti isev moqmedebs an ukve Sewyvita
moqmedeba. marTalia, wina wlebis sagamocdo SekiTxvebSi swavlebis indeqsi b
yovelTvis mocemuli iyo, igulisxmeba, rom kandidatebi SeZleben mis gamoTvlas
damoukideblad. b indeqsis gamoTvlis yvelaze martivia cxriluri meTodi.
1-li magaliTi.
kompania iyenebs danaxarjebis aRricxvis normatiul meTods (normatiuli
danaxarjebiT kalkulaciis meTods). winaswari Sefasebis Tanaxmad, kompaniis
axali produqtis partiis sawarmoeblad saWiro normatiuli samuSao dro unda
yofiliyo 200 saaTi. am Sefasebis safuZvelze, gamoiTvales danaxarjebi da
gaanawiles resursebi.
Semdeg cxrilSi mocemulia informacia, produqtis partiis faqtobrivi
raodenobis Sesaxeb, romelic kompaniam awarmova pirveli 6 Tvis ganmavlobaSi,
aseve informacia, maT warmoebaze daxarjuli faqtobrivi drois Sesaxeb.
Tve
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partiebis damatebiTi
raodenoba, romlebic
awarmoves TiToeul Tves

kacsaaTebis damatebiTi
raodenoba, romlebic
daixarja warmoebaze

ivnisi

1

200

ivlisi

1

152

agvisto

2

267.52

seqtemberi

4

470.8

oqtomberi

8

1,090.32

noemberi

16

2,180.64

mogeTxovebaT:
a)

gamoiTvaloT swavlebis mrudis Tviuri ganakveTi, romelic moqmedebda am
periodis ganmavlobaSi;

b)

gansazRvroT, swavlebis efeqtma rodis Sewyvita moqmedeba da mokled ims
jeloT, es ra Sedegebs moutans kompanias.

amoxsna:
a) swavlebis mrudis Tviuri ganakveTebi
Tve

partiebis
saaTebis
partiis
saaTebis
damatebiTi damatebiTi mTliani
mTliani
raodenoba raodenoba raodenoba raodenoba

ivnisi
ivlisi
agvisto
seqtemberi
oqtomberi
noemberi

1
1
2
4
8
16

200
152
267.52
470.8
1,090.32
2,180.64

1
2
4
8
16
32

saaTebis
kumulaciuri
saSualo raodenoba
erT partiaze

200
352
619.52
1,090.32
2,180.64
4,361.28

200
176
154.88
136.29
136.29
136.29

swavlebis ganakveTi:
176/200 = 88%
154.88/176 = 88%
136.29/154.88 = 88%
amgvarad, swavlebis mrudis yovelTviuri ganakveTi iyo 88%.
b) swavlebis efeqtis moqmedebis dasruleba da misi Sedegebi kompaniisTvis
swavlebis efeqtis moqmedeba dasrulda seqtembris TveSi. es imas niSnavs, rom
oqtombris Tvidan dawyebuli produqtis yoveli momdevno partiis warmoebis
dro iyo erTnairi. amgvarad, momavalSi, rodesac kompania gadawyvetilebas
miiRebs resursebis ganawilebisa da danaxarjebis aRricxvisTvis am produqtze,
kompania unda daeyrdnos im dros, romelic daixarja me-8 partiis warmoebaze,
romlis gamoSvebis Semdegac swavlebis efeqtma moqmedeba Sewyvita. resursebisa
da danaxarjebis ganawilebis Sesaxeb monacemebi, romlebic momzadda bolo 6 Tvis
ganmavlobaSi, ar iqneba zusti, vinaidan isini eyrdnoboda partiisTvis dadgenil
normatiul dros, anu 200 saaTs.
kompanias SeeZlo zomebi mieRo swavlebis efeqtis gasaxangrZliveblad, magaliTad
personalis momzadebis donis amaRlebis gziT. meore mxriv, kompanias aseve
SeeZlo TanamSromlebis waxaliseba maTi muSaobis efeqtianobis asamaRleblad,
risTvisac SeeZlo gamoeyenebina materialuri stimulirebis sistema, im pirobiT,
rom SeinarCunebda warmoebuli produqciis saTanado xarisxs
me-2 magaliTi
produqciis pirveli partiis warmoebas dasWirda 6 saaTi, xolo produqciis
pirveli 16 erTeulis warmoebisTvis saWiro mTlianma drom Seadgina 42.8 saaTi,
ris Semdegac swavlebis efeqtma moqmedeba Sewyvita.
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mogeTxovebaT:
gamoiTvaloT swavlebis ganakveTi.
amoxsna:
rogorc wina magaliTSi, ise aqac amocanis amoxsnisa da swavlebis mrudis faq
tobrivi ganakveTis gamoTvlis yvelaze martivi cxriluri meTodia, maTematikuri
gamoTvlebis CatarebasTan erTad (am SemTxvevaSi). SesaZlebelia sxva meTodis
gamoyenebac, romelic ufro rTuli gaangariSebebis Catarebas saWiroebs, magram
kandidatebs misi codna ar moeTxovebaT. Tumca, Tu romelime kandidati gadawy
vets mis amoyenebas, cxadia isic miiRebs yvela qulas, pasuxis xarisxis Sesabamisad.
warmoebuli erTeulebis
saerTo raodenoba
1
2
4
8
16

saaTebis kumulaciuri kumulaciuri saSualo dro
saerTo raodenoba
produqciis erTeulze
6
6
?
6хr
?
6 x r2
?
6 x r3
42.8
6 x r4

axla CavataroT gaangariSebebi:
1-li safexuri. dawereT gantoleba
42.8 = 16 x (6 x r4)
me-2 safexuri. gantolebis orive nawili gayaviT 16-ze, raTa gantolebis marjvena
nawilSi aRar gvqondes `16~:
2.675 = (6 x r4)
me-3 safexuri: gantolebis orive nawili gayaviT 6-ze, raTa gantolebis marjvena
nawilSi aRar gvqondes `6~.
maS ase, miviReT: 0.4458333 = r4
meoTxe safexuri: amoiReT meoTxe xarisxis fesvi gantolebis TiToeuli nawili
dan, raTa gavaTavisufloT gantoleba meoTxe xarisxidan. kalkulatorze iqneba
klaviSi r4 or x1/y. SegiZliaT nebismieri maTganis gamoyeneba nebismieri ricxvidan
meoTxe xarisxis fesvis amosaRebad (an nebismieri xarisxis fesvis amosaRebad).
mTavaria winaswar darwmundeT, rom SegiZliaT kalkulatoris gamoyeneba, raTa
misi funqciebis garCeva da garkveva ar daiwyoT gamocdaze, daZabul pirobebSi.
gaangariSebis Sedegad miiRebT aseT pasuxs: r = 0.8171
es ki imas niSnavs, rom swavlebis ganakveTi = 81.71%.
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ganxiluli magaliTebidan Tqven naxeT swavlebis ganakveTebis gamoTvlasTan
dakavSirebuli davalebebis/kiTxvebis/moTxovnebis tipebi, romelic SeiZleba
SegxvdeT gamocdaze. imisaTvis, rom warmatebiT gaarTvaT Tavi amgvar amocanas,
cota unda dafiqrdeT, SesaZloa dagWirdeT garkveuli maTematikuri gamoTvlebis
Catareba, romlis codnac Tqven, momaval finansists, aucileblad dagWirdebaT.
statia moamzada `saqmianobis Sedegebis marTvis~
modulis sagamocdo komisiis wevrma,
Jurnali `Student accountant~
2018 w. marti

mcire da saSualo sawarmoTa
(mss) dafinanseba
moduli `finansuri marTva~
sanam daviwyebT mcire da saSualo sawarmoTa dafinansebisTvis xelmisawvdomi
zogierTi wyaros ganxilvas, jer unda gavigoT, ras warmoadgenen mcire da
saSualo sawarmoebi, raSi mdgomareobs maTi mniSvneloba da ratom awydebian isini
sirTuleebs dafinansebis mozidvis sakiTxSi. am statiaSi ganvixilavT SesaZlo
wyaroebs, romelTa gamoyenebac SeuZliaT mcire da saSualo sawarmoebs. amasTan,
gansakuTrebul yuradRebas davuTmobT dafinansebis SedarebiT ufro Tanamedrove
wyaroebs _ sajaro dafinansebas (crowdfunding) da miwodebis jaWvis dafinansebas.
dasasrul ganvixilavT, rogor da ratom cdilobs xSirad saxelmwifo mss-ebis
daxmarebas.
romeli sawarmoebi arian mss-ebi
gavrcelebuli mosazrebis Tanaxmad, mss-ebi gamoirCevian SedarebiT ufro
didi zomiT, vidre is kompaniebi, romlebic, TavianTi arsiT, mflobelebis
TviTdasaqmebis garkveul formas/meqanizms warmoadgens. amave dros, mss-ebi
xSirad ar arian safondo birJaze kotirebuli, xolo maTi sakuTreba SedarebiT
mcirericxovani mesakuTreebis xelSia. garda amisa, arcTu ise iSviaTad, amgvari
mesakuTre aqcionerebis umetesoba naTesavebi arian, Tundac zogjer Soreuli.
saboloo jamSi, aRmoCndeba, rom cneba `mcire da saSualo sawarmo~ moicavs Zalian
farTo speqtris sruliad gansxvavebul sawarmoebs.
raSi gamoixateba mss-ebis mniSvneloba
vinaidan msoflios masStabiT Zalian mravalricxovania mcire da saSualo
sawarmoebi, es seqtori, saboloo jamSi, Zalian did rols TamaSobs bevri qveynis
ekonomikaSi. maTi rolis mniSvnelobis Sefaseba sxvadasxva qveyanaSi sxvadasxvanairi
iqneba, magram Tu did britaneTze visaubrebT, maSin SegviZlia vTqvaT, rom
mss-ebi uzrunvelyofs didi britaneTis samuSao adgilebisa da qveynis erovnuli
Semosavlis daaxloebiT naxevars, amitom mss-ebi didi britaneTis ekonomikisTvis
Zalian mniSvnelovani seqtoria.
imis gamo, rom mss-ebi SedarebiT mcire zomis sawarmoebi arian, isini xSirad
gamoirCevian didi moqnilobiT da inovaciebis danergvis sakiTxSi didi siswrafiT,
ufro msxvil kompaniebTan SedarebiT. sayovelTaod gavrcelebulia azri, rom
mss-ebi gacilebiT ufro warmatebiT axerxeben adaptirebas axal tendenciebTan
da ufro warmatebiT axerxeben axali teqnologiebis aTvisebas. udavoa, rom
zemoaRniSnuli niSnebi/Taviseburebebi mss-ebs gadaaqcevs qveynis ekonomikis
mniSvnelovan rgolad. zogierT warmatebul mss-s Semdeg Seisyidian msxvili
kompaniebi, romlebsac finansuri resursebi gaaCniaT da cdiloben srulad
aamoqmedon is potenciali, romelic am sawarmoebSi ukve Seqmnilia. gamodis, rom,
aseT SemTxvevaSi, mss-ebis seqtori emsaxureba msxvili sawarmoebis sargeblis
motanis saqmes, exmareba maT inovaciebis danergvasa da momavalSi TavianTi
saqmianobis warmatebiT gagrZelebaSi.
iseT qveynebSi, rogoric didi britaneTia, sadac materialuri warmoebis dargebis
xvedriTi wili ekonomikaSi ukanasknel periodSi Semcirda da sul ufro da ufro
mniSvnelovan rols momsaxurebis seqtori TamaSobs, mss-ebis seqtoris zrdis
tendencia, savaraudod, SenarCundeba. es imiT aixsneba, rom momsaxurebis seqtorSi
masStabis efeqts, rogorc wesi, naklebi mniSvneloba eniWeba, vidre warmoebaSi.
amitom momsaxurebis seqtoris zrda avtomaturad qmnis xelsayrel pirobebs
mss-ebis warmatebuli saqmianobisTvis.

15

dasasrul, mcire sawarmoTa mniSvnelobis ganmapirobebeli kidev erTi faqtoria
is, rom momavalSi zogierTi Zalian warmatebuli mss gaizrdeba da gadaiqceva
ufro msxvil kompaniad.
ratom uWirT mss-ebs dafinansebis mozidva
mss-ebis direqtorebi/xelmZRvanelebi arcTu ise iSviaTad Civian, rom finansebis
ukmarisoba xels uSlis maTi kompaniis zrdas da sakuTari SesaZleblobebis sruli
realizebis saSualebas ar aZlevs xelsayreli investiciebis gansaxorcieleblad.
gansxvavebas mss-ebisTvis xelmisawvdom dafinansebis moculobasa da dafinansebis
im moculobas Soris, romlis gamoyenebac maT produqtiulad SeuZliaT, xSirad
uwodeben `resursebis deficitis dafinansebas~. CvenTvis mniSvnelovania gaver
kveT am movlenis mizezebSi.
pirvel rigSi, aucilebelia gavicnobieroT, rom SezRudulia investorebis mxridan
mss-ebis dafinansebis SeTavazebis SemTxvevebi. mas Semdeg, rac potenciurma
investorebma garkveuli saxsrebi daxarjes sakuTari moTxovnilebebis dasak
mayofileblad da gadaixades aucilebeli gadasaxadebi, maT, rogorc wesi,
dasabandeblad aRar rCebaT saxsrebi. did britaneTSi amJamad situacias
amZafrebs is faqti, rom Semosavlebis done, romlis miRebac investorebs
SeuZliaT Cveulebrivi depozituri angariSidan, imdenad dabalia, rom investiciis
ganxorcieleba maTTvis mimzidveli ar aris.
amave dros, arsebobs konkurencia im SezRuduli moculobis saxsrebs Sorisac,
romlis SeTavazebac investorebs SeuZliaT dafinansebisTvis. investorebis mier
SeTavazebuli, xelmisawvdomi saxsrebis miRebas aqtiurad cdiloben saxelmwifo
organizaciebi da msxvili kompaniebi; Sedegad, mss-ebma SeiZleba veranairi saxsrebi
ver moipovon.
mss-ebi dafinansebis mopovebis sakiTxSi xSirad sirTuleebs imis gamo awydebian, rom
mss-ebSi ganxorcielebuli investiciebis mimzidvelobis done dabalia, vinaidan,
investorebis azriT, mss-ebTan ufro maRali donis riski da ganusazRvrelobaa
dakavSirebuli. investorebis amgvari Sexedulebebi ganpirobebulia sxvadasxva
faqtoriT. kerZod:
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•

mss-ebs xSirad ara aqvT investiciebis mozidvisa da saTanado SemosavlebiT
investorebis uzrunvelyofis istoria;

•

aseT sawarmoebs xSirad ara aqvT Sida kontrolis meqanizmebi, an Tu aqvT Za
lian SezRudulia maTi raodenoba;

•

mss-ebs xSirad praqtikulad ara aqvT gare kontrolis meqanizmebi. magaliTad,
naklebad sarwmunoa, rom isini daicaven safondo birJebis mier dadgenil we
sebs da, mcire zomis gamo, savaraudod, ar miipyroben masobrivi sainformacio
saSualebebis seriozul yuradRebas. garda amisa, did britaneTSi bevr mss-s
kanonmdebloba aRar avaldebulebs wliuri finansuri angariSgebis auditis
Catarebas;

•

mss-ebs xSirad marTavs erTi mTavari xelmZRvaneli/dominirebuli piri (rome
lic sawarmos mesakuTrec aris), romlis gadawyvetilebebs iSviaTad Tu vinme
gaakritikebs an ar daeTanxmeba;

•

mss-ebs xSirad ar gaaCniaT sakmarisi materialuri aqtivebi, romelTa gamo
yenebac SesaZlebeli iqneboda, dafinansebis uzrunvelyofis saxiT.

yvela zemoxsnebul mizezTa gamo, investorebs eSiniaT mss-ebSi TavianTi saxsrebis
dabandeba da awuxebT is faqti, rogor gamoiyeneben mss-ebi maTTvis gadacemul
finansebs da TviTon ramxela Semosavals miiReben (anu investorebi). amitom
investorebs ufro uadvildebaT uaris Tqma mss-ebSi saxsrebis dabandebaze,
gansakuTrebiT im SemTxvevaSi, rodesac investiciebis gansaxorcileblad sxva
mravali SesaZleblobis arCevanis saSualeba aqvT. finansebis sferos specialistebs
ar SeuZliaT gavlenis moxdena fuladi saxsrebis SemoTavazebebze an bazris

situaciaze, sadac am saxsrebis mosapoveblad konkurencia mimdinareobs. Tumca,
maT mss-ebis daxmareba SeuZliaT imiT, rom gamoavlinon mosalodneli riskis
Semcirebis SesaZleblobebi da amiT aamaRlon konkretuli sawarmos Sansebi
dafinansebis mosazidad. magaliTad, Tu sawarmo SeZlebs imis demonstrirebas/
dasabuTebas, rom warsulSi man xelsayreli pirobebi Seuqmna investorebs, mas
danergili aqvs Sida kontrolis ZiriTadi meqanizmebi, aqvs gadawyvetilebebis
miRebis formaluri damtkicebuli werilobiTi procedura da gadawyvetilebebs
zustad dadgenili proceduris Sesabamisad iReben, es xels Seuwyobs am sawarmos
mimzidvelobis amaRlebas investorebis TvalSi.
ra saxis dafinansebis wyaroebia xelmisawvdomi mss-ebisTvis
sinamdvileSi, mss-ebs gaaCnia dafinansebis arcTu ise cota potenciuri wyaro.
Tumca, zogierT maTgans praqtikuli problemebi ukavSirdeba, rac zRudavs misi
gamoyenebis mizanSewonilobas. qvemoT ganxilulia dafinansebis zogierTi ZiriTadi
wyaro da masTan dakavSirebuli SezRudvebi. Semdeg ufro detalurad ganvixilavT
dafinansebis or wyaros: sajaro dafinanseba da miwodebis jaWvis dafinanseba.
sawarmos mesakuTre, misi naTesavebi da nacnobebi
sawarmos mesakuTre, misi naTesavebi da nacnobebi _ potenciurad es aris
dafinansebis Zalian kargi wyaro: es investorebi SeiZleba daTanxmdnen dabali
donis Semosavalsac, vinaidan investiciebis ganxorcielebis maTi motivacia
ar Semoifargleba mxolod finansuri dainteresebiT. ZiriTadi SezRudva
isaa, rom metwil SemTxvevaSi sakmaod umniSvneloa dafinansebis is moculoba,
romlis Cadebac TviTon mcire sawarmos mesakuTres SeuZlia, an romlis miRebac
SesaZlebelia misi naTesavisa da nacnobebisgan.
`biznesis mfarvelebi~
`biznesis mfarvelebs~ uwodeben mdidar kerZo investorebs, romlebic mzad arian,
TavianTi saxsrebi daabandon mcire da saSualo biznesSi. erT-erTi problemaa
is, rom aseTi investorebi cxovrebaSi sakmaod iSviaTad gvxvdeba, xolo Tu
sawarmo ipovis aseT investors, gasaTvaliswinebelia is faqti, rom isini Zalian
momTxovnebi arian investiciis obieqtebis (anu sawarmos) mimarT. meore mxriv, Tu
sawarmo SeZlebs aseTi investorebis dainteresebas, maT didi sargeblis motana
SeuZliaT sawarmosTvis, vinaidan maT gaaCniaT `saqmiani gamWriaxoba~ da xSirad
ukve damyarebuli aqvT farTo sasargeblo kavSirebi.
savaWro krediti
rogorc nebismier kompanias, mss-ebsac SeuZliaT momwodeblebisagan kreditis
miReba saqonlis SeZenisas, magram es iqneba mxolod moklevadiani, xolo Tu
momwodebeli iseTi msxvili kompaniaa, romelic miiCnevs, rom mcire da saSualo
biznesi potenciurad riskiania, kreditis vadis gaxangrZlivebis SesaZleblobac
sawarmosTvis SeiZleba SezRuduli iyos.
faqtoringi da angariS-faqturebis ganaRdeba
orive meTodi, Tavisi arsiT, kompaniebs saSualebas aZlevs, dafinanseba moi
zidon debitoruli davalianebis giraoSi CadebiT. dafinansebis es wyaroebic
moklevadiania da xSirad dakavSirebulia ufro mniSvnelovan danaxarjebTan, vidre
overdrafti. Tumca, dafinansebis am wyaroebis erT-erTi Tavisebureba isaa, rom
sawarmos zrdasTan erTad, izrdeba misi debitoruli davalianebis moculobac,
es ki imas niSnavs, rom izrdeba im saxsrebis moculobac, romlis miRebac maT
SeuZliaT faqtoringuli kompaniisgan an angariS-faqturebis ganaRdebis meTodis
saSualebiT. amgvarad, faqtoringi da angariS-faqturebis ganaRdeba iseTi
SemTxvevebis iSviaTi magaliTia, rodesac xelmisawvdomi dafinanseba avtomaturad
izrdeba, kompaniis zrdasTan erTad.
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ijara
mss-ebisTvis xSirad mizanSewonilia ar SeiZinon aqtivebi, aramed ijariT aiRon,
vinaidan es maT kapitaluri danaxarjebis Tavidan acilebis saSualebas aZlevT.
Tumca, ijariT SesaZlebelia mxolod materialuri aqtivebis aReba, rogoricaa
avtomobilebi, mowyobilobebi, manqana-danadgarebi da a.S.
sabanko dafinanseba
bankebi SeiZleba Tanaxma iyvnen, mss-s miscen krediti-overdrafti da grZelvadiani
sesxic ki, Tuki sawarmos SeuZlia giraoSi msxvili aqtivebis Cadeba sesxis
uzrunvelyofis saxiT, rogoricaa miwis nakveTebi da Senobebi. Tumca, mss-ebs
xSirad uWirT saSualovadiani dafinansebis mozidva, vinaidan, tradiciulad,
bankebi sakmaod konservatiul midgomas iyeneben.
SesaZlebelia bankebis gagebac, vinaidan, imisaTvis, rom erTi vadagadacilebuli
kreditiT gamowveuli zarali daifaros, saWiroa bevri `kargi~ sesxi, romlis
valdebulebebsac msesxebeli vadaSi asrulebs. amitom bevri mss-s saSualovadiani
da zogjer grZelvadiani aqtivebis SesaZenadac uwevs moklevadiani dafinansebis
gamoyeneba, rogoricaa, magaliTad overdrafti. amgvari Seusabamoba vadebs Soris
kompaniisTvis seriozuli problemaa. am movlenas xSirad uwodeben `vadianobis
deficits~, vinaidan Seusabamoba warmoiqmneba sawarmos aqtivebis (dafinansebis
obieqtis) sasargeblo momsaxurebis vadasa da misi valdebulebebis (Sesabamisi
sesxis) dafarvis vadebs Soris.
garda amisa, bankebi xSirad mcire sawarmos mflobelisa da xelmZRvanelisgan
moiTxoven pirad garantiebs. es ki imas niSnavs, rom mflobels Tu xelmZRvanels
mouwevs sakuTari piradi keTildReobis riskis qveS dayeneba imisTvis, rom Tavisi
kompaniisTvis dafinanseba moipovos.
sarisko kapitali
xSirad sarisko kapitalis mflobeli kompaniebi romeliRac msxvili kompaniis
Svilobili kompaniebi arian, romlebic floben mniSvnelovan fulad saxsrebs da
surT maTi investireba. sarisko kapitalis mflobeli Svilobili kompania amgvari
msxvili kompaniebis sainvesticio portfelis maRalriskiani nawilia, romelTanac
potenciurad maRali ukugebaa dakavSirebuli. maSasadame, bevr msxvil banks
eyoleba sarisko kapitalis mflobeli Svilobili kompaniebi.
imisaTvis, rom dafinanseba moipovos sarisko kapitalis formiT, mss-m aucileblad
unda warmoadginos biznesgegma (biznesidea), romelsac sarisko kapitalis
investorisTvis SeuZlia maRali donis Semosavlis/ukugebis motana. amitom
mss-Tvis, romelsac tradiciuli biznesi aqvs tradiciul dargSi, xelmisawvdomi
ar aris dafinanseba sarisko kapitalis formiT. garda amisa, sarisko kapitalis
investorebi xSirad TavianT saxsrebs abandeben xangrZlivi droiT, amitom
maTTan zustad unda iyos molaparakebuli da SeTanxmebuli ramdenime wlis
Semdeg investiciebidan maTi gamosvlis scenari. es, rogorc wesi, miiRweva
sawarmos gayidviT ufro msxvil kompaniaze, romelic imave dargSi saqmianobs, an
sawarmos saqmianobis masStabiT gafarToebiT iseT donemde, romlis drosac ukve
SesaZlebeli iqneba safondo birJaze kotirebis proceduris gavla.
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listingi
safondo birJaze listingis proceduris gavlis Sedegad mss-is aqciebi daiwyebs
birJaze kotirebas, rac gaamartivebs maTTvis dafinansebis mopovebas, magram
listingze daSveba SesaZlebelia mxolod mas Semdeg, rac kompania miaRwevs
garkveul zomas. bevr mss-s verasdros eqneba amis imedi.

miwodebis jaWvis dafinanseba
am midgomis farglebSi dafinansebis micema Seusabamdeba, Rirebulebis moZraobas
miwodebis jaWvis mixedviT. miwodebis jaWvis dafinanseba SedarebiT axali meTodia
da sabrunavi kapitalis dafinansebis tradiciuli saSualebebisgan (rogoricaa,
faqtoringi an fasdaTmoba vadamdeli gadaxdisTvis) imiT gansxvavdeba, rom
es meTodi iTvaliswinebs myidvelebsa da gamyidvelebs Soris TanamSromlobas
miwodebis jaWvis sxvadasxva etapze.
rogorc wesi, gamyidvelisa da myidvelis interesebi erTmaneTs ewinaaRmdegeba,
vinaidan myidveli cdilobs kreditis miRebas xangrZlivi vadiT, xolo gamyidveli
cdilobs, rac SeiZleba swrafad miiRos anazRaureba. miwodebis jaWvis dafinanseba
Zalian kargad miesadageba iseT SemTxvevebs, rodesac myidvelis sakredito
reitingi ufro maRalia, vidre gamyidvelis.
magaliTi
`a~ kompania (romlis sakredito reitingia A+) saqonels yidulobs `b~ kompaniisgan
(romlis sakredito reitingia B+). `b~ kompania `a~ kompanias aZlevs 30-dRian
savaWro kredits.
`b~ kompania `a~ kompanias warudgens invoiss.
`a~ kompania amtkicebs angariSs/invoiss.
`a~ kompaniam Tavisi davalianebis kuTvnili Tanxa unda gadaricxos im safinanso
dawesebulebis angariSze, romelTanac igi muSaobs (`g banki) 30 dRis ganmavlobaSi,
ris Semdegac es saxsrebi dauyovnebliv gadaericxeba `b~ kompanias.
Tumca `b~ kompanias SeuZlia mimarTos `g~ banks TxovniT, rom Tanxis gadaricxva
miiRos SeTanxmebuli vadis dadgomamde. aseT SemTxvevaSi, is Tanxas miiRebs
winaswar molaparakebuli fasdaTmobis gaTvaliswinebiT. am fasdaTmobis sidide
mosalodnelia, rom ufro naklebi iqneba, vidre is, romelsac `b~ kompania miiRebda
im SemTxvevaSi, Tu gamoiyenebda faqtoringis an angariS-faqturis ganaRdebis
tradiciul meTodebs. es imiT aixsneba, rom rodesac `b~ kompania~ `g~ banks
mimarTavs (anu safinanso dawesebulebas, romelTanac `a~ kompania muSaobs), `b~
kompania miiRebs ufro xelsayrel pirobebs imis wyalobiT, rom gadasaxdeli
davalianebis Tanxa `a~ kompaniis davalianebaa, xolo `a~ kompanias ufro maRali
sakredito reitingi aqvs.
amave dros, `a~ kompanias SeuZlia, survilis SemTxvevaSi, gadaxdis vadis gagrZeleba
30 dReze metad, magram, aseT SemTxvevaSi, rodesac `a~ kompania `g~ banks gadauxdis
kuTvnil Tanxas, am Tanxaze daricxuli iqneba procentebi iseTi ganakveTiT,
romelic Seesabameba `a~ kompaniis sakredito reitings.
gamyidvels, myidvelsa da safinanso dawesebulebas Soris efeqtiani urTierTqme
debis misaRwevad sxvadasxva teqnologiebi gamoiyeneba. es teqnologiebi uzrun
velyofs garigebebisa da dafinansebis mTeli procesis gamWol avtomatizacias
Tavidan bolomde.
miwodebis jaWvis dafinanseba SeiZleba moicavdes miwodebis jaWvis ramdenime
rgols da SeiZleba Zalian xelsayreli varianti iyos mss-Tvis. yvelaze ukeT es
meTodi im SemTxvevaSi muSaobs, rodesac jaWvis sxvadasxva rgols Soris moZraobs
mniSvnelovani sididis Tanxebi, rogorc, magaliTad avtomobilebis yidva-gayidvis
dros. amJamad miwodebis jaWvis dafinansebas iyeneben mxolod mcire raodenobis
kompaniebi, magram SeiZleba vivaraudoT, rom perspeqtivaSi am meTodis gamoyeneba
mniSvnelovnad gafarTovdeba. rogorc faqtoringi da angariS-faqturebis
ganaRdeba, ise es wyaroc moklevadiani dafinansebis wyaroa.
aSkaraa, rom miwodebis jaWvis dafinanseba SeiZleba Zalian sasargeblo iyos im
mss-ebisTvis, romlebic TavianT saqonelsa da momsaxurebas awvdian ufro msxvil
kompaniebs (an maT momwodeblebs), romelTac maRali sakredito reitingi aqvT.
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iseTi teqnologiebis danergvasTan erTad, romlebic aucilebelia imisTvis, rom
miRweul iqnes am meTodis ufro farTod gamoyeneba, mosalodnelia, rom sul
ufro da ufro meti mss mimarTavs am meTods.
sajaro dafinanseba
sajaro dafinanseba gulisxmobs iseTi sawarmos koleqtiur dafinansebas, sadac
didi raodenobis adamianebi muSaoben, rogorc wesi, internetis meSveobiT. am
meTodma Zalian swrafad moipova popularoba. Sefasebis Tanaxmad, 2013 wels
amgvarad moziduli dafinansebis moculobam mTeli msoflios masStabiT gadaaWarba
5 miliard dolars. amJamad internetSi arsebobs 500-ze meti sajaro dafinansebis
platforma. yoveldRe internetSi 400-ze meti kompania registrirdeba, rogorc
sajaro dafinansebis `momwodebeli~ kompania.
internetplatformebs qmnian da marTaven Suamavali organizaciebi, romlebic
proeqtis iniciators xels uwyoben iseTi organizaciisa da adamianebis povnaSi,
romlebic mas daexmarebian sakuTari ideebis realizebaSi. sxvadasxva platformaze
sxvadasxvanairi wesebi moqmedebs warmodgenili ideebis Sesafaseblad da
sxvadasxvanairi meTodebi gamoiyeneba im pirTa Sesamowmeblad, romlebic mzad
arian dafinansebisTvis saxsrebis gasaRebad. amitom amgvari platformebis
gamoyenebisas Zalian didi sifrTxilis gamoCenaa saWiro.
sajaro dafinansebis meSveobiT miRebuli saxsrebi SeiZleba dabanddes im
sawarmos aqciebSi an savalo fasian qaRaldebSi, romlebsac dafinansebis mopoveba
surT. zogierT SemTxvevaSi, mTeli mogrovili saxsrebi mimRebTan rCeba, sxva
SemTxvevaSi, dafinanseba gaicema aseTi principiT `an yvelaferi an araferi~,
anu mimRebs saxsrebis gamoyeneba SeuZlia mxolod im SemTxvevaSi, Tu garkveul
droSi mogrovdeba mTeli Tanxa, romelic aucilebelia konkretuli proeqtis
dasafinanseblad. organizacia, romelic sajaro dafinansebis platformas
marTavs, iRebs sakomisio gadasaxdels, romelic xSirad gaiangariSeba, rogorc
Segrovebuli Tanxis mimarT gansazRvruli garkveuli procentuli sidide.
sajaro dafinansebis erT-erTi Tavisebureba isaa, rom es meTodi investorebs
saSualebas aZlevs, moipovon da daafinanson iseTi ideebi da proeqtebi, romlebic
maT ainteresebT an romelsac endobian. aseTi `dainteresebuli~ investorebi
zogjer mzad arian, daeTanxmon gacilebiT maRali donis risks an/da ufro dabal
ukugebas, vidre Cveulebriv daeTanxmebodnen.
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sajaro dafinansebis kidev erTi Tavisebureba isaa, rom rogorc realur
koleqtivSi, sajaro dafinansebis monawileebsac SeuZliaT erTmaneTTan
urTierTqmedeba. ase, magaliTad ama Tu im ideis aqtiuri momxreni xSirad
izidaven sxva adamianebs saxsrebis mogrovebaSi monawileobis misaRebad. sajaro
dafinansebis meTodis warmoSobis sawyis etapze misi gamoyenebis erT-erTi ZiriTadi
mimarTuleba iyo saxsrebis moZieba xelovnebis sferos proeqtebisTvis, magaliTad
musikaluri koleqtivebis an filmebisTvis. Tumca, dRes es meTodi gamoiyeneba
sruliad gansxvavebuli mravalnairi proeqtebis dasafinanseblad, romelTagan
mniSvnelovani nawili ganekuTvneba inovaciebisa da axali teqnologiebis sferos.
sajaro dafinanseba SeiZleba Zalian sasargeblo instrumenti iyos mss-ebisTvis. es
meTodi maT saSualebas aZlevs, pirdapir daukavSirdnen investorebs, romlebsac
SeuZliaT axali teqnologiebisa da inovaciebis damuSavebis dafinanse
basTan
dakavSirebuli riskebis sakuTar Tavze aReba (es ki swored saqmianobis is
sferoebia, sadac mss-ebi xSirad aRweven warmatebas).
rogor da ratom exmareba finansurad saxelmwifo mss-ebs?
saxelmwifo xSirad exmareba mss-ebs, Tu maT ar SeuZliaT dafinansebis mopoveba
potenciurad mogebiani proeqtebisTvis. saxelmwifo amas imitom akeTebs, rom
xelidan ar gauSvas erovnuli keTildReobis zrdis SesaZlebloba. garda amisa,
saxelmwifo aqtiurad uWers mxars inovaciur saqmianobas (es ki swored erTerTi is sferoa, sadac mss-ebi xSirad sakmaod warmatebuli arian) da bolos da

bolos, Tavad mcire da saSualo biznesis ganviTareba xels uwyobs dasaqmebis
zrdas qveyanaSi.
saxelmwifo daxmarebis formebs Soris SeiZleba gamovyoT ramdenime ZiriTadi:
•

grantebis gacema;

•

sagadasaxado SeRavaTebis micema _ magaliTad, im pirTaTvis romlebic mzad
arian Tavis Tavze aiRon mss-ebSi saxsrebis dabandebasTan dakavSirebuli
riskebi;

•

konsultaciebis gaweva _ magaliTad, SotlandiaSi arsebobs saxelmwifos mier
dafinansebuli organizacia, romelic exmareba im pirebs, romlebic dakavebuli
arian samewarmeo saqmianobiT, kerZod konsultaciebs uweven maT dafinansebis
mozidvis sakiTxebSi;

•

garantiebis gacema sesxebisTvis _ magaliTad, mcire gadasaxadis fasad
saxelmwifo garantias gascems kreditis/sesxis mniSvnelovan nawilze, romelsac
banki aZlevs mcire sawarmos. es mniSvnelovnad amcirebs bankebisTvis riskis
dones, risi wyalobiTac isini mzadyofnas avlenen mss-ebisTvis sesxi micemaze.
magaliTad, did britaneTSi amJamad xorcieldeba sawarmoTaTvis finansuri
garantiebis gacemis programa e. w. `Enterprise Finance Guarantee~;

•

investireba sakuTar kapitalSi _ bevr qveyanaSi arsebobs saxelmwifos
sakuTrebaSi myofi sarisko kapitalis firmebi, romlebic mzad arian, saxsrebi
daabandon mss-ebis aqciebSi. amasTan, xSirad amgvari investiciebi xorcieldeba
paritetul sawyisebze, e. i. mocemuli organizaciebi gascemen Tanxebs, rom
lebic tolia sxva wyaroebidan miRebuli investiciis. did britaneTSi amgvari
investiciebi xorcieldeba `samewarmeo kapitalis fondebi~ (`Enterprise Capital
Funds~) programis farglebSi, xolo aSS-Si xorcieldeba programa saxelwodebiT
`sainvesticio kompania mcire biznesisTvis~ (`Small `Business Investment Company~).

daskvna
vimedovnebT, rom am statiam warmodgena SegiqmnaT im problemebis Sesaxeb,
romlebsac mcire da saSualo sawarmoebi awydebian dafinansebis mopovebisas,
aseve imis Taobaze, rogor SegviZlia maTTvis am saqmeSi daxmareba Cven, rogorc
finansuri sferos specialistebsa/buRaltrebs da konsultantebs.
statia, romelic Tavdapirvelad moamzada `finansuri marTvis~ modulis
pedagogma viliam parotma, adaptiebulia `finansuri
marTvis~ modulis sagamocdo komisiis wevris mier,
2018 wlis dekemberSi
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saba ZaZamia
proeqtebis menejeri
START-BUSINESS SOLUTIONS

COVID-19
COVID
-19 da dijitalizacia

_

ori mTavari gamowveva
sagadasaxado sistemebisTvis
გრძელვადიან ი ფაქტორები, ისეთი როგო
რიცაა გარემოს ცვლილება და საზოგადო
ების დამოკიდებულება რესურსების გამო
ყენების მიმართ, თავის როლს თამაშობს
საგადასახადო სისტემების ფორმის შემუ
შავებაში.

22

ACCA-ის ბოლო ანგარიშის მიხედვით, დი
ჯიტალიზაციისა და COVID-19-ის პანდემიის
მიერ შექმნ ილი ბარიერები დიდ გამოწვე
ვას წარმოადგენს სახელმწ
 იფოებისთვის.
გარემოს ამგვარი ცვლილება განსაზღვ
რავს, თუ რისი დაბეგვრა შეუძლიათ სა
ხელმწ
 იფოებს და ამ გზით რა მოცულობის
ფულადი სახსრები უნდა შეგროვდეს.
პოლიტიკოსები ცდილობენ, იპოვონ ბა
ლანსი ბიზნესისა და საზოგადოებ ის სა

ჭიროებ ებს შორის იმ პერიოდში, როცა
ეკონომიკა მძიმე დარტყმებს განიცდის. ეს
განაპირობებს საგადასახადო სისტემების
ცვლილების აუცილებლობას. ანგარიში, სა
ხელწოდებით „გამართული საგადასახადო
სისტემის საფუძველი _ სიმარტივე, სიზუსტე
და სტაბილურობა“ განმარტავს, რომ საგა
დასახადო სისტემის ძლიერ
 ება ამ სამ ფაქ
ტორზე დგას.
„პოლიტიკოსები საგადასახადო სისტემის
ფორმის შექმნისას დიდი გამოწვევის წი
ნაშე დგანან. მათ უწევთ, თვალი დახუჭონ
მოკლევადიან ხარვეზებზე და გამოიყე
ნონ მოზომილი მიდგომები სტრუქტურული
ცვლილებების დანერგვ ისას, რათა უზრუნ
ველყონ სიმარტივე და სიზუსტე.“

იმის გათვალისწინებით, რომ ყველა იურის
დიქციას განსხვავებული საწყისი წერტი
ლი და საჭიროებები გააჩნია, ანგარიშის
რეკომენდაციები განსაზღვრავს ერთგვარ
ჩარჩოს საგადასახადო პოლიტიკის შესაქ
მნელად. პასუხები შესაძლოა განსხვავებუ
ლი იყოს, მაგრამ თითოეულმა გადაწყვე
ტილების მიმღებმა უნდა იფიქროს ერთსა
და იმავე კითხვებზე სისტემის თითოეული
ელემენტის მოდიფიცირებისას, რათა თა
ვიდან ავირიდოთ მოულოდნელი შედეგები.

წნეხის შემცირებაზე, ვიდრე საგადასახადო
განაკვეთების შემცირებაზე. საგადასახადო
წესების რაოდენობა და მათი ურთიერთწი
ნააღმდეგობაში მოსვლის ალბათობა მინი
მუმამდე უნდა იყოს დაყვანილი.

დაინტერესებულ მხარეებს ასევე შეუძლი
ათ ამ პრინციპების გამოყენება, როგორც
ბაზა არსებული სისტემების ან შემოთავაზე
ბული ცვლილებების შეფასებისას.

გაურკევლობის აღმოფხვრა შედარებით
ცუდი ალტერნატივაა, ვიდრე მისი თავიდან
არიდება უშუალოდ საგადასახადო სისტე
მის შექმნისას.

ჯეისონ პაიპერის დასკვნით: „მიუხედა
ვად იმისა, თუ რა პოლიტიკას დანერგავს
სახელმწიფო,
საგადასახადო
სისტემის
სტრუქტურა უნდა წარმოადგენდეს ბალანსს
სიმარტივეს, სიზუსტესა და სტაბილურობას
შორის. ნებისმიერი ცვლილების გავლენა
უნდა განიხილებოდეს არა მხოლოდ საგა
დასახადო სისტემის კონტექსტში, არამედ
უფრო ფართო შედეგების გათვალისწინე
ბით გარემოზე, ბიზნესსა და გადასახადების
გადამხდელებზე.“

გაურკვევლობით მიყენებული ზიანის შემ
ცირება ამოსავალი წერტილი უნდა იყოს
საგადასახადო სისტემის შემქმნელებისთ
ვის.

სიმარტივე

სტაბილურობა ეფექტური დაგეგმვისა და
შესაბამისობის საფუძველია.

ეკონომიკური ზრდა უფრო ძლიერადაა და
კავშირებული ბიზნესზე ადმინისტრ
 აციულ
 ი

საგადასახადო კოდექსი და მისი ადმინისტ
რირება მარტივი უნდა იყოს, რადგან საზო
გადოება ერთობლივად იხდის სირთულის
საფასურს.
სიზუსტე

სტაბილურობა
თუ საგადასახადო სისტემის გაურკვევლო
ბა ხელს შეუშლის ისეთი პროექტების გან
ხორციელ
 ებას, რომელიც ხელს შეუწყობდა
საზოგადოებ ის განვითარებას, მაშინ ის ვერ
ასრულებს თავის ფუნქციას.

წყარო: accaglobal.com

molodini finansuri direqtorebis
mimarT swrafad izrdeba
ანგარიში, სახელწოდებით „მომავლის ფი
ნანსური დირექტორი“ _ აჩვენებს, რომ
გლობალური პანდემია ფინანსური დირექ
ტორის როლს ცვლის.
ანგარიში ACCA-ს და IMA-ს თანამშრ
 ომ
ლობით მომზადდა და აჩვენებს, რომ
COVID-19 პანდემიამ ფინანსური დირექტო
რის როლის ცვლილება დააჩქარა.
ანგარიში გლობალური მასშტაბით მოგ
როვებული ინფორმაციისა და ვირტუ
ალური კონსულტაციების საფუძველზე
მომზადდა. ანგარიშის თანახმად, ფინან
სური დირექტორის როლი განვითარებას
აგრძელებს, იმატებს რა ახალ პასუხის

მგებლობებსა და მოვალეობ ებს უფრო
სწრაფი ტემპით, ვიდრე ეს მოსალოდნე
ლი იყო.
როლის განვითარების მასშტ
 აბების შესა
ფასებლად IMA-მ და ACCA-მ შეიმუშავა
ექვსი ჰიპოთეზა და კვლევის მონაწილეებს
სთხოვა, განეხილათ ისინი ფინანსური დი
რექტორის როლის ფარგლ
 ებში საკუთარ
კომპანიებში:
•

ფინანსური დირექტორი უფრო მეტად
ორიენტირებული იქნება დაინტერე
სებული მხარეებისა და ინვესტორების
მენეჯმენტზე, ვიდრე ანგარიშგების სის
წორის უზრუნველყოფაზე;
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•

ფინანსური დირექტორი ითამაშებს ძირითად
როლს
ბიზნესსტრატეგიის
ფორმულირებაში, შეფასებასა და გან
ხორციელებაში;

•

როლი წარსულში ძირითადად ის
ტორიულ მონაცემებზე დარყდნობით
ხარჯების კონტროლზე იყო კონცენტ
რირებული, თუმცა მომავალში ზრდის
ოპტიმიზაციაზ ე ორიენტირებული გახ
დება;

•

როლი გააერთიანებს ორგანიზაციის
ყველა სტრატეგიული ასპექტის შეფა
სებას;

•

ფინანსური დირექტორი ორგანიზა
ციისთვის მაქსიმალურ ღირებულებას
შექმნის მომავლის ხედვის მიწოდების
და არა რეტროსპექტიული ანგარიშგე
ბის გზით;

•

ფინანსური დირექტორების კარიერუ
ლი განვითარების შემდეგი ეტაპი უფ
რო მეტად გახდება კომპანიის დირექ
ტორის პოზიცია.

„გასული რამდენიმე თვის განმავლობა
ში მომხდარმა მოვლენებმა მნიშვნელოვ
ნად შეცვალა რამდენიმე ფინანსური და
ბუღალტრული ფუნდამენტური ტრადიცია
და ეს ცვლილებები მომავალშიც გაგრ
ძელდება. განსაკუთრებით ფინანსური დი
რექტორის პოზიციასთან დაკავშირებულ
ასპექტებში“ _ განაცხადა რაეფ ლოუსონ
მა, IMA-ს კვლევებისა და პოლიტიკის ვიცე
პრეზიდენტმა. _ „ჩვენმა კვლევამ დაასკვნა,
რომ ფინანსური დირექტორები მხოლოდ
ფინანსური საკითხების ხელმძღვანელებად
აღარ განიხილებიან. მათგან მოითხოვენ
მართვასა და რისკების მენეჯმენტს, ბიზნე
სისა და ტექნოლოგიებ ის განვითარებას.“
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კვლევის რესპონდენტებმა, ACCA-ს და
IMA-ს 1,152 წევრმა, ასევე გლობალური
კონსულტაციების მონაწილეებმა დაადას
ტურეს, რომ ამ ჰიპოთეზების უდიდესი ნაწი
ლი უკვე ასახულია პრაქტიკაში. ჰიპოთეზა,
რომელმაც ყველაზე ნაკლები მხარდაჭერა
მიიღო მონაწილეების მიმართ, არის ის,
რომელიც ფინანსური დირექტორის კა
რიერული განვითარების მომდევნო ეტა
პად დირექტორის პოზიციას მოიაზრებდა,
თუმცა, უმრავლესობის აზრით, აღნიშნული
ტენდენცია მომავალში უფრო მეტად გააქ
ტიურდება.
დამატებით, რესპონდენტთა 72%-მა გა
ნაცხადა, რომ მათი აზრით ფინანსური დი
რექტორების როლი „გაიზრდება ან მნიშვ
ნელოვნად გაიზრდება“ მომავალი სამიდან
ხუთი წლის განმავლობაში.
„დღევანდელი ფინანსური დირექტორები
სტრატეგიულები და წინდახედულები არი
ან, ისინი აღარ შემოიფარგლებიან მხო
ლოდ საკუთარი ორგანიზაციების ფინან
სური დღისწესრიგით“ _ განაცხადა კლაივ
ვებმა, ACCA-ის ბიზნესმენეჯმენტის მიმარ
თულების თავმჯ დომარემ. _ „მათ უფრო
ფართო ფუნქციები აქვთ და საკუთარ ორ
განიზაციებს ეხმარებიან ბევრად უფრო
ფართო სპექტრში, გლობალური პანდე
მიის პერიოდშიც კი. ჩვენი ფინანსური დი
რექტორები უფრო კომპლექსურ სამუშაოს
ასრულებენ, ვიდრე ოდესმე. ისინი გააგრ
ძელებენ ახალი უნარების ათვისებას და,
სავარაუდოდ, გახდებიან მომავლის გენე
რალური დირექტორები.“

წყარო: Accaglobal.com

zogierTi rekomendacia qonebis
Sefasebis momsaxurebis Semsyidvelebisa
da mimwodeblebisaTvis
ჩვენ ვაკვირდებოდით სახელმწიფო შემსყ იდველი ორგანიზაციების მიერ საშემფასებლო საქ
მიანობაზე გამოცხადებულ ტენდერების ჩატარებისა და ამ პროცესში განვითარებულ მოვ
ლენებს. ამ დაკვირვების პროცესში მიღებული მტკიცებულებების ანალიზის შედეგად შემს
ყიდველი ორგანიზაციებისა და საწარმოების მხრიდან გამოიკვეთა არაკომპეტენტურობა,
არაინფორმირებულობა,ფორმალობა, ამ პროცესში მონაწილეთა მიმართ დისკრ
 იმინაციის
ფაქტებიც, აგრეთვე ქონების შეფასების მომსახურების მიმწოდებელთა თვითშეფასების დე
ფიციტისა და უპასუხისმგებლობის შემთხვევები, ასევე ბევრი სხვა გარემოებ აც.
სწორედ ამიტომ შევისწავლეთ  რა ამ სფეროში შექმნილი მდგომარეობა, მიზანშეწონილად
მიმაჩნია შემსყიდველებმა და ამ მომსახურების მიმწოდებლებმა გაითვალისწინონ შემდე
გი რეკომენდაციები:
1.

საქართველოში ძალაშია „შეფასების საერთაშორისო სტანდარტები“- IVSC . 2017 (შსს).
ვფიქრობთ, შემსყიდველი ორგანიზაციებ ის მენეჯმენტმა ყურადღება უნდა გაამახვი
ლოს შემდეგ არსებით გარემოებაზე: „ბუღალტრული აღრიცხვის, აუდიტისა და ან
გარიშგების შესახებ“ ახალი კანონის 28-ე მუხლის მე-8 პუნქტის მოქმედებაში შესვლის
კვალობაზე (2016 წლის 24 ივნისი), ქვეყნის სამართლებრივ სივრც ეში აღიარებულ იქ
ნა „შეფასების საერთაშორისო სტანდარტები. IVSC2017 (შსს)“, რომელმაც მთლიანად
შეცვალა ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული რეგულაციები, რეჟიმები, შესაბამი
სად კანონმდებლობის მიხედვით გამკაცრდა მოთხოვნები ქონების სერტიფიცირებუ
ლი შემფასებლების მიმართ მომსახურების ხარისხის ნაწილში, რომელთა იგნორირე
ბა შემსყიდველების მხრიდან (მათ შორის, დემპინგურ ფასად მომსახურების მიღების
განზრახვა) სერტიფიცირებული ქონების შემფასებლებისათვის პირობებს ქმნის სხვა
დასხვა ფორმისა და ხასიათის ცდუნებისათვის (მომსახურების ფორმალურად გან
ხორციელება, კორუფციულ გარიგებებში მონაწილეობის მცდელობა ( განსაკუთრებით
საპრივატიზაციო ქონების შეფასებისას) და სხვა). აღნიშნულ გარემოებ ათა გამო, ამ
მომსახურების შემსყიდველებს მართებთ ტენდერის მოსამზადებელ ეტაპზე საკმაოდ
მაღალი ხარისხით გამოიკვლიონ საშემფასებლო საქმიანობის ბაზარი, მათ შორის
ფასთა გამოკითხვაში ჩართონ მაღალი კვალიფიკაციისა და რეპუტაციის ქონების შემ
ფასებელი კომპანიები (არ შემოიფ
 არგლ
 ონ მხოლოდ დემპინგზ ე „სპეციალიზებული“
ქონების შემფასებლების წრით, რომლებმაც ვერ დაძლიეს ინერცია, მუდმივად აქვთ
განზრახვა, მოიგონ ტენდერი ნებისმიერ ფასად, ხოლო ამ დემპინგის კომპენსირება უზ
რუნველყონ შემსყიდველისათვის პრობლემისა და სხვადასხვა მასშტ
 აბის რისკების
შემცველი, უხარისხო, ფორმალური მომსახურების „შეჩეჩებით“);

2.

შემსყვიდველებმა უნდა გაითვალისწინონ, რომ „შსს“-ს მიხედვით ამ მომსახურების ხა
რისხიანი „პროდუქტის“ შექმნა შეუძლებელია დემპინგურ ფასად (შემფასებელს ერთ შე
ფასების ობიექტზე 35-მდე ოპერაციის ჩატარების, მათი შედეგების შეფასების აუცილებ
ლობა წარმოეშვა), ანუ დამთავრდა ერთგვერდიანი შეფასების ანგარიშების/დასკვნების
შექმნ ისა და მიღების ერა, რომელსაც ადასტურებს ზოგიერთი სამართალდამცავი ორგა
ნოს მიერ უკვე გამოვლენილი ფორმალური და ყალბი შეფასების დასკვნები, რომლებზეც
დადგა სამართლებრივი შედეგები (ფაქტები უკვე ლეგალიზებულია და ხელმისაწვდომია
ინტერნეტსივრცეშიც კი);
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3.

ზოგიერთი რეკომენდაცია ქონების შეფასების მომსახურების კომპანიის შერჩევის კრი
ტერიუმებზე: „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ კანონის
მიღების შემდეგ აუდიტორული და ქონების შეფასებაზე სპეციალიზებული კომპანიე
ბის საქმიანობა მოქცეულია მკაცრ რეგულირებში (აუდიტის ნაწილში _ აუდ
 იტის ზედამ
ხედველობის სამსახურის მხრიდან, ხოლო ქონების შეფასების ნაწილში _
 ამ კანონის
28-ე მუხლის მე-8 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად აკრედიტებულ სერტიფიცი
რების ორგანოს აქვს ვალდებულება, უზრუნველყოს ქონების სერტიფიცირებულ შემ
ფასებელთა საქმიანობის ხარისხის მონიტორინგი), ეს კომპანიები უნდა იცავდნენ ამ
კანონით, შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებით გათვალისწინებულ მოთხოვ
ნებს, არ განიცდიან თვითშეფასების დეფიციტს, არც შესაბამისი კლიენტების ნაკლე
ბობას და გამოირჩევიან დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხით, რომელიც არ ქმნის
არეალს უხარისხო და ფორმალური მომსახურების დემპინგურ ფასად გაწევისათვის
(მით უფრო ისეთ პირობებში, როცა შეფასების საერთაშორისო სტანდარტები, შემფა
სებლის ეთიკის კოდექსი ზღუდავს დემპინგურ ფასად მომსახურების მიწოდებას, რად
გან მიჩნეულია, რომ დემპინგური ფასი ქმნის პირობებს ქონების შემფასებლის და
მოუკიდებლობის შეზღუდვისა და მომსახურების უხარისხოდ, ზოგჯერ ფორმალურად,
მაღალი რისკებით განივთებული სახით განხორციელებისათვის).
ამ საკითხზე ყურადღებას იმიტომ ვამახვილებთ, რომ ამ თვალსაზრისით „ბუღალ
ტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ კანონის მიღებამდე ბაზარ
ზე (აუდიტისა და ქონების შეფასების) ჩამოყალიბებული ტენდენცია ინერციით (თუმცა,
არა იმ მასშტაბით, მაგრამ მაინც) გრძელდება _ ამ მომსახურებათა შემსყიდველები,
ძველებურად, კვლავ ცდილობენ მომსახურების შესყიდვას სწორედ დემპინგურ ფასად,
რომელიც მიუღებელია ახალი გამოწვევებისა და რეგულაციებ ის რეჟიმში მომუშავე
პროფესიონალი, მაღალი კვალიფიკაციისა და კარგი გამოცდილების მქონე კომპანიე
ბისა და სერტიფიცირებული შემფასებლებისათვის.
ასეთი პირობების შექმნ ას ხელს უწყობენ ამ ბაზარზე ჯერ კიდევ შემორჩენილი ის კომ
პანიები და შემფასებლები, რომლებიც აღნიშნულ სფეროში ნაკლებად არიან ცნობი
ლები, ვერ შოულობენ კლიენტებს და ამის გამო მზად არიან დამკვეთებს მომსახურება
შესთავაზონ დემპინგურ ფასად, რომელიც იწვევს მომსახურების პროცესში სერტიფი
ცირებული შემფასებლის დამოუკიდებლობის ხარისხის დაცემას, ხოლო ზოგჯერ მომ
სახურების ფორმალურად განხორციელ
 ებას (რომლის მოტივი ხშირად არის მომსა
ხურების დემპინგური ღირებულება და, ამის გამო, დემპინგადამხდ
 ელი დამკვეთის
მომსახურების მოკლე დროში „მოშორების“ განზრახვა, სხვა დემპინგური ფასის დაკ
ვეთების აღებისა და ასევე ფორმალურად შესრულების მიზნით). პრაქტიკა აჩვენებს,
რომ ზოგიერთი შემფასებლის ამგვარი „მომსახურება“ კორელაციაშია მაღალ რისკებ
თან, დამკვეთის მენეჯმენტის დაუსაბუთებელ გადაწყვეტილებებთან და ბევრ სხვა გარ
თულებების წარმოშობასთან.
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ასეთ სიტუაციაშ ი, მანამ სანამ აკრედიტებული სერტიფიცირების ორგანოებ ი, „ბუღალ
ტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ კანონის 28-ე მუხლის მე-8 პუნ
ქტის „დ“ პუნქტის შესაბამისად, უზრუნველყოფენ ქონების სერტიფიცირებულ შემფასე
ბელთა საქმიან ობის ხარისხის მონიტორინგს და უახლოეს მომავალში მიღებული იქნება
ახალი კანონი „საშემფასებლო საქმიან ობის შესახებ“, ქონების შეფასების მომსახურების
მიღების მსურველ დამკვეთ კომპანიებს, აქვთ რა ინტერესი გარანტირებულად მიიღონ
მაღალი ხარისხის, სანდო და შესაძლო რისკებისაგან დაცლილი ქონების შეფასების მომ
სახურება, უნდა შეძლონ ქონების შეფასების მომსახურების განმახორციელ
 ებელი კომპა
ნიების შერჩევის ადეკვატური კრიტერიუმების შემუშავება და მათი შეთავაზება პოტენცი
ური მიმწოდებლებისათვის.

ხოლო რაც შეეხება უძრავი, მოძრავი ქონებისა და არამატერიალური აქტივების (მათ შო
რის ბიზნესისა და წილის) შეფასების მომსახურების მიმწოდებელთა(პრეტენდენტთა) შერ
ჩევის კონკრ
 ეტულ კრიტერიუმებს, ამ მომსახურების სპეციფიკიდან და თავისებურებები
დან, აგრეთვე არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, შეიძლება იყოს:
1)

აკრედიტებული შემფასებელთა სერტიფიცირების ორგანოს მიერ ქონების შემფასე
ბელზე გაცემული შესაბამისი (უძრავი, მოძრავი ქონების და არამატერიალური აქტივე
ბის, ბიზნესის შეფასების) ქონების შეფასების მოქმედი სერტიფიკატის წარმოდგენა;

2)

აკრედიტებული შემფასებელთა სერტიფიცირების ორგანოს საიტზე განთავსებული
ქონების შემფასებელთა რეესტრ
 ის მონაცემები, სადაც შესაძლებელი უნდა იყოს პრე
ტენდენტ კომპანიაში დასაქმებული ქონების სერტიფიცირებული შემფასებლის იდენ
ტიფიცირება (სერტიფიკატის სახე, გვარი და სახელი, სერტიფიკატის ნომერი, ელფოს
ტის მისამართი და ტელეფონის ნომერი). ამ რეესტრშ ი შემფასებლის იდენტიფიცირება
აუცილებელია იმის გამო, რომ გამოირ
 იცხოს ისეთი ქონების სერტიფიცირებული შემ
ფასებლის შერჩევა, რომელიც ბოლო სამი წელი მაინც არ არის სერტიფიცირების
ორგანოს (ანუ ამ დარგის პროფესიული არასამთავრებო ორგანიზაციის) წევრი (ასეთი
ვალდებულება აქვს ქონების შემფასებელს შემფასებლის ეთიკის კოდექსის მოთხოვ
ნის საფუძველზე); ყოველწლიურად არ იხდის პროფესიული ორგანიზაციის საწევრო
გადასახადს და ამით არღვევს შემფასებლის ეთიკის კოდექსის მოთხოვნებს; აქვს დის
ციპლინარული გადაცდომები; არა აქვს გავლილი ყოველწლ
 იური სავალდებულო გან
გრძობითი სწავლების პროგრამით გათვალისწინებული ტრენინგები; რომლის სერტი
ფიკატს გაუვიდა მოქმედების ვადა და ასეთ პირობებში დამატებით არა აქვს გავლილი
სერტიფიცირების სპეციალ
 ური ტრენინგი და კვალიფიკაციის მიმნიჭებელი ტესტირების
პროცედურები;

3)

ამ შერჩევამდე პრეტენდენტის ან მასთან დასაქმებული აკრედიტებული შემფასებელ
თა სერტიფიცირების ორგანოს მიერ გაცემული მოქმედი სერტიფიკატის მფლობელი
შემფასებელის სასარგებლოდ შეფასების მომსახურების გაწევის კვალობაზე დამკვ ე
თის მიერ გაცემული რეკომენდაციის (სასურველია ასეთი რეკომენდაცია გაცემული
იყოს ქვეყნის სტრატეგიული საწარმოს მიერ) წარმოდგენა;

4)

აკრედიტებული შემფასებელთა სერტიფიცირების ორგანოს საიტზე განთავსებული ქო
ნების შემფასებელთა რეესტრშ ი რეგისტრირებული პრეტენდენტ საწარმოში დასაქმე
ბული სერტიფიცირებული ქონების შემფასებლის CV, სადაც ტრადიციული სექტორე
ბის/ბ ლოკების გარდა, ასახული უნდა იყოს სერტიფიცირებული ქონების შემფასებლის
სტატუსით (ვგულისხმობთ იმ ქონების სერტიფიცირებულ შემფასებლებს, რომლებიც
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ კანონის, მათ შორის
ამ კანონის 28-ე მუხლის მე-8 პუნქტის ამოქმედებამდე _ ანუ 2016 წლის 24 ივნისამ
დე, ფლობდნენ ქონების შეფასების სერტიფიკატს და ეწეოდნენ საშემფასებლო საქმი
ანობას) საქმიანობის არანაკლებ 5 წელი (ამ მიზნით შესაძლოა აუცილებელი გახდეს
მინიმუმ 2016-2020 წლებში მოქმედი ქონების შეფასების სერტიფიკატების წარდგენის
აუცილებლობა).
სასურველია/მიზანშეწონილია სერტიფიცირებული ქონების შემფასებლის CV-ს (რომლის
მონაცემები დამოწმებული უნდა იყოს პრეტენდენტი კომპანიის მენეჯმენტის ხელმოწერი
თა და ბეჭდით) თანდართული ჰქონდეს იმ ობიექტებისა და მომსახურების სახეების ჩამო
ნათვალი (წლების ჭრილში), რომლის შეფასება განხორციელ
 ებულ იქნა ამ პრეტენდენტ
ქონების შეფასების/აუდიტორული მომსახურების კომპანიაში დასაქმებული სერტიფიცი
რებული ქონების შემფასებლის მიერ და ეს მონაცემები დადასტურებული იყოს ამ ინ
ფორმაციის რეალ
 ურად მფლობელი კომპანიის მენეჯმენტის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
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5)

შესაძლოა შემსყიდველმა (დამკვეთმა) მოითხოვოს პროფესიონალი სერტიფიცირებული
ქონების შემფასებლის მიერ ქონების შემფასებლის (და არა აუდიტორის) სტატუსით გან
ხორციელებული ქონების შეფასებასთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების დამოწმე
ბული ასლების წარდგენაც;
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში მიზანშეწონილია ჩაიწეროს _ შეფასება უნდა განახორ
ციელოს „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგების და აუდიტის ზედამხედველობის სამ
სახურის“ შესაბამის რეესტრში (saras.gov.ge) რეგისტრ
 ირებულმა აუდიტორულმა კომ
პანიამ, რომელშიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში დასაქმებულია სერტიფიცირებული
ქონების შემფასებელი, რომელიც დღემდე ფლობს ქონების შემფასებლის მოქმედ შესა
ბამის სერტიფიკატს. ასეთი ჩანაწერის მიზანშეწონილობას განსაზღვრავს ამ კატეგორიის
აუდიტორული კომპანიების დიდი გამოცდილება საშემფასებლო ბაზარზე, აგრეთვე ამ
მომსახურების სპეციფიკისათვის დამახასიათებელი პროცესების პროფესიულად მართ
ვის შეძენილი პრაქტიკა;

6)

ამ მომსახურების დამკვ ეთმა აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი არსებითი
გარემოება _ დაუშვებელია, როცა გარიგება მოიცავს ვთქვათ 100 აქტივის შეფასებას
და ტენდერით გათვალისწინებულია თითოეული აქტივის შეფასების მომსახურების
ტარიფის შეთავაზება, ხოლო დამკვ ეთი, მომსახურების მთელი პერიოდის განმავ
ლობაში შესაფასებლად უზრუნველყოფს შემსრულებლისათვის მხოლოდ 20 აქტი
ვის (ანუ 5-ჯერ ნაკლების) გადაცემას და ამ აქტივების რაოდენობის შესაბამისი ტარი
ფით ანაზღაურებას. ეს არის აშკარა დისკრიმინაცია და დაუშვებელი მოვლენა, რადგან
ტენდერით მომსახურების საწყისი სავარაუდ
 ო ღირებულებად გაცხადებული იყო რა,
ვთქვათ 45000 ლარი, პრეტენდენტმ ა გარისკა და მომსახურება შეთავაზა 21 000 ლარად,
ხოლო ფაქტობრივად (მიღება-ჩაბარების აქტების მიხედვით) მიიღო 2100 ლარის (?!)
ღირებულების სამუშაო (ანუ თავდაპირველად გაცხადებულის 5%-ზე ნაკლები).
ეს იმას ნიშნავს, რომ შემსყიდველმა შეცდომაში შეიყვანა პრეტენდენტი, მოაცდინა და
ილუზია შეუქმნა („შეიტყუა“ ტენდერში, დახუნძლა სახელმწიფო შესყიდვის კანონმ
დებლობის შესაბამისი მკაცრი მოთხოვნებით), რომ სამუშაო ექნებოდა, ამ პროექტის
ფარგლებში დააგეგმინა მომსახურებისათვის აუცილებელი პროცედურების განმა
ხორციელებელი შესაბამისი ადამიან ური რესურსები, მათი დროითი ბიუჯეტი, მაგრამ
ფაქტობრივად აღმოჩნდ
 ა, რომ დაგეგმილი მასშტაბის სამუშაო რეალურად არ არსე
ბობს. ეს ის შემთხვევაა, როცა შემსყიდველი პრეტენდენტებისათვის ქმნის „სატყუარა“
სიტუაციას და, რაც მთავარია, პრაქტიკაში დამკვიდრებული დამოკიდებულების გამო,
სულ არ გრძნობს პასუხისმგ ებლობას ამ სიტუაციის შექმნ ისათვის.
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სახელმწიფო შემსყიდვების კანონმდებლობა მსგავს სიტუაციას აფასებს, როგორც შემ
სყიდველის მხრიდან გააქტიურებულ დისკრ
 იმინაციას, თუმცა ამ მოვლენას ასეთ კვა
ლიფიკაციას არ აძლევს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დავების განმხილველი
საბჭო. აღნიშნულის მაგალითია ამ მომსახურებაზე 2018 წლის 5 სექტემბერს გამოცხა
დებული NAT180014220 ტენდერი და მისი შედეგები (გაცხადებული იყო 42990 ლარი, რო
მელიც პრეტენდენტმ ა მოიგ ო 16700 ლარად, ხოლო ფაქტობრივად ამ ტენდერით გათვა
ლისწინებული დავალების შესრულებისათვის კომპენსაციის სახით მიიღო 2155,79 ლარი,
ანუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის მხოლოდ 13%). ანალოგიური მაგა
ლითები გვხვდება შემდეგ ტენდერებში: NAT180000941; NAT160004939; NAT160003713;
NAT190023305; SPA150000202. შემსყიდველის მხრიდან ასეთი მოქმედება ქმნის შეფასების
მომსახურებისას სერტიფიცირებული შემფასებლის დამოუკიდებლობის მნიშვნელოვან
შეზღუდვასა და შეფასების პროცესის ფორმალურად განხორციელებას. ეს კი წინააღმდე
გობაშია შემფასებლის ეთიკის კოდექსთან და შეფასების საერთაშორისო სტანდარტების

მოთხოვნებთან და პირობებს ქმნის შემფასებლის სისხლის სამართლებრივი პასუხისმ
გებლობისათვის.
თუმცა, იმასაც ვუშვებთ, რომ შესაძლოა დამკვეთმა შესაფასებელი აქტივების რაოდ
 ე
ნობის გაანგარიშებისას (როცა აქტივობებს გეგმავს მთელ წელზე) ვერ გაითვალის
წინოს ყველა შესაძლო გარემოებ ა. ასეთ შემთხვევაში, მიზანშეწონილია დამკვეთმა
ქონების შემფასებელი კომპანია დაიქირაოს დროითი ანაზღაურების პრინციპებზე დაყ
რდნობით, ანუ შეისყიდოს ამ კომპანიის მომსახურების დრო, ყოველთვიური ანაზღა
ურების პრინციპზე დაყრდნობით, ანუ აუთსორსინგის ფორმით. თუმცა, პრაქტიკულად
შემსყიდველები თავს არიდებენ მომსახურების შესყიდვის ამ ფორმის გამოყენებას,
თუმცა გაუგებარია, რატომ.
სამწუხაროდ, საშემფასებლო მომსახურების კომპანიები და ქონების შემფასებლები ზოგ
ჯერ ხელს უწყობენ შემსყიდველების ასეთ მოქმედებას. ასეთი მაგალითები საკმაოდაა.
მათ შორის ჩვენი ყურადღება მიიპყრო შემდეგმა ტენდერებმა: NAT200004914; NAT200000411;
NAT190002635; SPA180007957 (ამ ტენდერით შემსყიდველის მიერ მომსახურების საწყისი სა
ვარაუდო ღირებულებად დაფიქსირებული იყო 50 800 ლარი (დღგ-ის გარეშე), სადაც გა
მარჯვებულმა კომპანიამ მომსახურება შესთავაზა 4 989.00 ლარად (გაცხადებული ღირე
ბულების მხოლოდ 9,8 % ), ამ ტენდერში კიდევ ერთმა კომპანიამ შეთავაზება გააკეთა
4 990.00 ლარზე); NAT180014220; NAT180011268; SPA180003270; NAT180003953 (სატენდერო
განცხადების მიხედვით საწყისი სავარაუდო ღირებულება იყო 60 ათასი ლარს (დღგ-ის
გარეშე), პრეტენდენტმა გაიმარჯვ ა 18241 ლარად, ხოლო ფაქტობრივმა ანაზღაურებამ შე
ადგინა 540,12 ლარი (ანუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულის მხოლოდ 3%) და სხვ.
აშკარად ფიქსირდება დისკრ
 იმინაციაც, თვითშეფასების დეფიციტიც, უპასუხისმგებლო
ბაც, არაკომპეტენტურობაც და ყველაზე არსებითი კი ის არის, რომ ასეთ პირობებში გა
წეული საშემფასებლო მომსახურება მაღალი რისკის შემცველია, განსაკუთრებით იმ შემ
სყიდველებისათვის, რომლებიც ორგანიზებას უკეთებენ სახელმწიფო ან ადგილობრივი
თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებულ ქონების საპრივატიზაციო აქტივობებს, რაც
პირდაპირ დაკავშირებულია საბიუჯეტო შემოსავლებთან და კორუფციასთან. სახელმწი
ფო შესყიდვების სააგენტო მონიტორინგის განხორციელ
 ებისას ვერ შედის ამ სიღრმეებში
მაშინაც კი, როცა ტენდერის პირობები საჩივრდ
 ება, ძირითადად იმის გამო, რომ საშემფა
სებლო მომსახურებას არასწორად აიგივებენ ინტელექტუალურ მომსახურებასთან.
ვვარაუდობთ, რომ „საშემფასებლო საქმიანობის შესახებ“ კანონის მიღებამ შეიძლება ეს
პროცესი ნაწილობრივ დაარეგულიროს, თუმცა თუ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კა
ნონში არ განხორციელდა შესაბამისი ცვლილებები, პრობლემები კვლავ დღის წესრიგში
დარჩება.
მურად ნარსია
ეკონომიკის დოქტორი, პ როფესორი

29

ვებგვერდი, 25/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200230100.05.001.020194

საქართველოს კანონი
„საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო
სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ“
საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1. „საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწ
 იფო სესხების რესტრუქტურიზა
ციის შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, №6, 09.03.2004,
მუხ. 27) პირველი მუხლის „კ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„კ) უიმედო სესხი – სასესხო დავალიანება:
კ.ა) რომელიც ვერ დაიფარება მისი ამოღების უზრუნველსაყოფად საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული იძულებითი ღონისძიებების განხორციელების
შედეგად;
კ.ბ) რომელიც არის იმ საწარმოს სასესხო დავალიანება, რომელიც ამოღებულია
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან ან
ლიკვიდირებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
კ.გ) რომელიც არის იმ საწარმოს სასესხო დავალიანება, რომლის ქონებაც,
„რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს
კანონის 106-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ახალ შემძენზე დაუტვირთავი და
ვალებისაგან თავისუფალი გადავიდა;
კ.დ) რომელიც, კომისიის შეფასებით, ვერ დაიფარება, საწარმოს ფაქტობრივი
მდგომარეობიდან გამომდინარე;
კ.ე) რომელზედაც არსებობს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება;
კ.ვ) რომელზედაც არსებობს სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება,
რომლითაც კრედიტორის მოთხოვნა შესაბამისი პირის გაკოტრების რეჟიმის ან/და
რეაბილიტაციის რეჟიმის ფარგლებში არ იქნა აღიარებული;“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2021 წლის 1 აპრილიდან.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,
18 სექტემბერი 2020 წ.
N7168-Iს
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ვებგვერდი, 21/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200000000.05.001.020174

საქართველოს კანონი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ
მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე,
№54, 12.10.2010, მუხ. 343) 39-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „პ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„პ) საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – საქართველოს კონკურენციის ეროვნულ
სააგენტოს – საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების
განხორციელებისას;“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 45-ე დღეს.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
16 სექტემბერი 2020 წ.
N7132-Iს

ვებგვერდი, 25/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200000000.05.001.020191

საქართველოს კანონი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ
მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე,
№54, 12.10.2010, მუხ. 343) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. მე-4 მუხლის მე-10 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) პირის გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის თაობაზე
სასამართლო გადაწყვეტილების, აგრეთვე გაკოტრების რეჟიმის დაწყების შესახებ განჩინების
ან რეაბილიტაციის რეჟიმის დაწყების შესახებ განჩინების კანონიერ ძალაში შესვლიდან
შესაბამისი რეჟიმის დასრულებამდე;“.
2. მე-8 მუხლის 29-ე ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული განჩინება შესაბამისი პირის მიმართ
გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის ან გაკოტრების ან
რეაბილიტაციის რეჟიმის დაწყების შესახებ, თუ მოსამართლის მიერ კრედიტორის მოთხოვნა
არ იქნა აღიარებული;“.
3. 82-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ჰ“ და „ჰ1“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„ჰ) „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონით დადგენილი წესით გაკოტრების რეჟიმის დაწყების შემდეგ
გაკოტრების რეჟიმში მყოფი პირის მიერ მიღებული შემოსავალი;
ჰ1) ფიზიკური პირის მიერ გაკოტრების რეჟიმში მყოფი პირისგან დაქირავებით
მუშაობით მიღებული შემოსავალი;“.
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4. 99-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ფ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ფ) „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონით დადგენილი წესით გაკოტრების რეჟიმის დაწყების შემდეგ
გაკოტრების რეჟიმში მყოფი პირის მიერ მიღებული მოგების განაწილება;“.
5. 153-ე მუხლის 51 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„51. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა
კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით
სასამართლოს მიერ გამოტანილი გაკოტრების რეჟიმის დაწყების შესახებ განჩინების
კანონიერ ძალაში შესვლიდან 15 დღის ვადაში საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს:
ა) გაკოტრების რეჟიმის დაწყებამდე სრული/არასრული საგადასახადო პერიოდის
(პერიოდების) შესაბამისი, ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული
წარუდგენელი დეკლარაციები. ამასთანავე, გადასახადის გადამხდელი გაკოტრების რეჟიმის
დაწყების შემდეგ სრული/არასრული საგადასახადო პერიოდის (პერიოდების) შესაბამისად
საშემოსავლო/მოგების გადასახადის დეკლარაციას არ წარადგენს;
ბ) გაკოტრების რეჟიმის დაწყებამდე სრული/არასრული საგადასახადო პერიოდის
(პერიოდების) შესაბამისი, ამ მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული წარუდგენელი
დეკლარაციები. ამასთანავე, გადასახადის გადამხდელი გაკოტრების რეჟიმის დაწყების
შემდეგ სრული/არასრული საგადასახადო პერიოდის (პერიოდების) შესაბამისად გაცემული
შრომის ანაზღაურების თანხებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ დეკლარაციას არ
წარადგენს.“.
6. 1611 მუხლის მე-2 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონით დადგენილი წესით გადახდისუუნარობის მასის აუქციონის,
პირდაპირი მიყიდვის ან სხვა წესით რეალიზაცია იბეგრება დღგ-ით ამ მუხლის შესაბამისად,
ხოლო ამ ოპერაციაზე დარიცხული დღგ-ის თანხის პირის (გადახდისუუნარობის მასის
მესაკუთრის) სახელით ბიუჯეტში გადახდას უზრუნველყოფს საქონლის რეალიზაციის
განმახორციელებელი უფლებამოსილი პირი. ამასთანავე, გარდა გადახდისუუნარობის მასის
ერთიანი კომპლექსის სახით რეალიზაციის შემთხვევისა, დღგ-ით არ იბეგრება:
ა) ინდივიდუალური მეწარმის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ბინის/სახლის
მიწოდება;
ბ) მიწის ნაკვეთის მიწოდება;
გ) ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიწოდება;
დ) სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის მიწოდება.“.
7. 1651 მუხლის მე-3 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონით დადგენილი წესით გაკოტრების რეჟიმის დაწყებისას − სასამართლოს
მიერ გამოტანილი გაკოტრების რეჟიმის დაწყების შესახებ განჩინების გამოქვეყნებიდან.“.
8. 1652 მუხლის მე-2 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) საქონლის რეალიზაციის განმახორციელებელ პირს, „რეაბილიტაციისა და
კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი
წესით გადახდისუუნარობის მასის რეალიზაციისას;“.
9. 168-ე მუხლის მე-5 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პირი ვალდებულია „რეაბილიტაციისა
და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონით
დადგენილი წესით სასამართლოს მიერ გამოტანილი გაკოტრების რეჟიმის დაწყების
შესახებ განჩინების კანონიერ ძალაში შესვლიდან 15 დღის ვადაში საგადასახადო ორგანოს
წარუდგინოს გაკოტრების რეჟიმის დაწყებამდე სრული/არასრული საგადასახადო პერიოდის
(პერიოდების) შესაბამისი წარუდგენელი დეკლარაციები.“.
10. 205-ე მუხლის 101 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„101. გადასახადის გადამხდელი ვალდებულია „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა
კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილი წესით
სასამართლოს მიერ გამოტანილი გაკოტრების რეჟიმის დაწყების შესახებ განჩინების კანონიერ
ძალაში შესვლიდან 15 დღის ვადაში საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს გაკოტრების
რეჟიმის დაწყებამდე სრული/არასრული საგადასახადო პერიოდის (პერიოდების) შესაბამისი
წარუდგენელი დეკლარაციები. ამასთანავე, გადასახადის გადამხდელი გაკოტრების რეჟიმის

დაწყების შემდეგ სრული/არასრული საგადასახადო პერიოდის (პერიოდების) შესაბამისად
ქონების გადასახადის დეკლარაციებს არ წარადგენს.“.
11. 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ჰ4“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ჰ4) „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონით დადგენილი წესით გაკოტრების რეჟიმში მყოფი პირის ქონება;“.
12. 238-ე მუხლის მე-5 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონის შესაბამისად საქმის წარმოებისას ამ მუხლით გათვალისწინებული
ღონისძიებები საწარმოს მიმართ გამოიყენება მხოლოდ გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადების დასაშვებად ცნობის თაობაზე სასამართლო გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში
შესვლის შემდეგ წარმოშობილი საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების მიზნით.“.
13. 239-ე მუხლის:
ა) მე-7 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„7. საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის მოთხოვნის უპირატესობა „რეაბილიტაციისა
და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის
შესაბამისად საქმის წარმოების ან რესტრუქტურიზაციის რეჟიმის დასრულების შემდეგ
განისაზღვრება იმავე წესით, რომელიც არსებობდა „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა
კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად საქმის
წარმოების ან რესტრუქტურიზაციის რეჟიმის დაწყებამდე.“;
ბ) მე-9 ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონის შესაბამისად საგადასახადო გირავნობით/იპოთეკით დატვირთული
ქონების რეალიზაციის შემთხვევაში;“.
14. 252-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ) „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონის 106-ე მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში,
როდესაც კერძო სამართლის სამეწარმეო იურიდიული პირის გადახდისუუნარობის
მასის ერთიანი ქონებრივი კომპლექსის სახით შემძენი (შემძენები) რეგისტრირდება
(რეგისტრირდებიან) ამ საწარმოს ერთადერთ პარტნიორად (პარტნიორებად).“.
15. 272-ე მუხლის მე-3 და 31 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. პირის გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების დასაშვებად ცნობის თაობაზე
სასამართლო გადაწყვეტილების, აგრეთვე გაკოტრების რეჟიმის დაწყების შესახებ განჩინების
ან რეაბილიტაციის რეჟიმის დაწყების შესახებ განჩინების კანონიერ ძალაში შესვლიდან ან
საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ კომერციული ბანკისა და მზღვეველის შესაბამისი
საქმიანობის ლიცენზიის ჩამორთმევიდან შესაბამისი რეჟიმის დასრულებამდე აღნიშნული
რეჟიმების დაწყებამდე არსებულ საგადასახადო დავალიანებებზე საურავის დარიცხვა
წყდება.
31. სასამართლოს მიერ გამოტანილი გაკოტრების რეჟიმის დაწყების შესახებ განჩინების
კანონიერ ძალაში შესვლიდან გაკოტრების რეჟიმის დაწყების შემდეგ წარმოშობილ
საგადასახადო დავალიანებას საურავი არ ერიცხება.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2021 წლის 1 აპრილიდან.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,
18 სექტემბერი 2020 წ.
N7169-Iს

33
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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. 51 მუხლის:
ა) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. საწარმოს რეგისტრირებული მონაცემების ცვლილება გულისხმობს საწარმოს ლიკვი
დაციის ან რეორგანიზაციის პროცესის, გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების, გაკოტრე
ბის ან რეაბილიტაციის რეჟიმის დაწყების ან შეწყვეტის, ლიკვიდატორის, რეაბილიტაციის
ზედამხედველის ან გაკოტრების მმართველის ან სარეგისტრაციო დოკუმენტის ცვლილების
შესახებ ინფორმაციის მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირე
ბის რეესტრშ
 ი ასახვას.“;
ბ) მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართველოს კანონის შესაბამისად მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული)
იურიდიული პირების რეესტრში რეგისტრაციისადმი დაქვემდებარებული გადაწყვეტილება
არის საწარმოს რეგისტრირებული მონაცემების საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით ცვლილების საფუძველი. გადახდისუუნარობის შესახებ განცხადების
დასაშვებად ცნობის შემთხვევაში ამ კანონით გათვალისწინებული საწარმოს ლიკვიდაციის
პროცესი წყდება.“.
2. მე-9 მუხლის მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„9. თუ საწარმო გადახდისუუნაროა ან გადახდისუუნარობის საშიშროების წინაშე დგას,
ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებულმა პირებმა ბრალეული გაჭიანურების გარეშე,
მაგრამ საწარმოს გადახდისუუნარობის დადგომის მომენტიდან არაუგვიანეს 3 კვირისა,
„რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს
კანონით დადგენილი წესით უნდა განაცხადონ ამის თაობაზე. გადახდისუუნარობის შესახებ
განცხადების წარუდგენლობა ბრალეულ გაჭიანურებად არ მიიჩნევა, თუ აღნიშნული პირები
ამ განცხადებას ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული კეთილსინდისიერებით
ეპყრობიან.“.
3. მე-14 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 61 პუნქტი:
„61. ლიკვიდატორზე ვრცელდება ამ კანონის მე-9 მუხლის მე-9 პუნქტით განსაზღვრული
ვალდებულება.“.
4. 141 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. იურიდიული პირის ლიკვიდაციის შესახებ სისხლის სამართლის საქმეზე კანონიერ
ძალაში შესული სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის საფუძველზე იურიდიული
პირის ლიკვიდაციას ახორციელებს სასამართლოს მიერ განსაზღვრული პირი. იურიდიული
პირის ლიკვიდაციისას გამოიყენება „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური
დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისი ნორმები.“.
5. 142 მუხლის პირველი და 11 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. რეგისტრაციის შესახებ მარეგისტრირებელი ორგანოს გადაწყვეტილება ადმინისტ
რაციულ-სამართლებრივი აქტია. იგი შეიძლება გაუქმდეს სასამართლოს გადაწყვეტილების
საფუძველზე, „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიურ
 ი დაკმაყოფილების შესახებ“
საქართვ ელოს კანონის შესაბამისად ან საქართველოს კანონმდ
 ებლობით ადმინისტრ
 აციულ
-სამართლ
 ებრივი აქტის გაუქმებისათვის დადგენილი წესით, გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქ
ტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

11. „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქარ
თველოს კანონის 48-ე მუხლის მე-6 პუნქტ
 ის საფუძველზე მოვალე საწარმოს გაკოტრებუ
ლად გამოცხადების შემთხვევაში მოვალის წარმომადგენლობის უფლებამოსილების მქონე
პირი სასამართლოს შესაბამის განჩინებას გამოტანიდან 30 დღის ვადაში წარუდგენს მარე
გისტრირებელ ორგანოს. მარეგისტრირებელი ორგანო ვალდებულია გააუქმოს საწარმოს რე
გისტრაცია.“.
6. 531 მუხლის მე-7 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) აქციების გამოსყიდვის მომენტში საწარმო აკმაყოფილებს „რეაბილიტაციისა და
კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ
პირობებს, ან ასეთი პირობები შეიძლება წარმოიშვას აქციების გამოსყიდვის შედეგად.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2021 წლის 1 აპრილიდან.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,
18 სექტემბერი 2020 წ.
N7170-Iს

ვებგვერდი, 03/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი
190040000.22.033.017370

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №220
2020 წლის 2 სექტემბერი ქ. თბილისი
„საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და
ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429
ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 25-ე მუხლის მე-4
პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული
აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანება.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი
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ვებგვერდი, 09/09/2020
სარეგისტრაციო კოდი
010240080.64.076.016082

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა
და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურის უფროსის
ბრძანება №ნ-11
2020 წლის 7 სექტემბერი ქ. თბილისი
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო
მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის
2018 წლის 20 ივლისის №ნ-22 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
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„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ’’
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის
უფროსის 2018 წლის 20 ივლისის №ნ-22 ბრძანებით (საქართველოს საკანონმდებლო
მაცნე, 24/07/2018 წ., 010240080.64.076.016052) დამტკიცებულ ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებით
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში შეტანილ იქნეს შემდეგი შინაარსის ცვლილებები:
1. მე-8 მუხლის ,,გ’’ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის
სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, საქართველოს
ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების
შესახებ“, საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
შესახებ“, საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, საქართველოს კანონი „დაზღვევის
შესახებ“, საქართველოს კანონი „ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“,
საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანება „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა
და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე“,
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის
უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის №17 ბრძანება „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული
ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა
და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“, ბუღალტრული
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის
2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანება „ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის
განხორციელების წესის შესახებ“;“.
2. 81 მუხლის ,,გ’’ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის
სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი,
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, საქართველოს კანონი „ნორმატიული
აქტების შესახებ“, საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის შესახებ“, საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, საქართველოს კანონი
„დაზღვევის შესახებ“ (I და II თავები), საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის
შესახებ“, საქართველოს კანონი „სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ I თავიდან VIII თავის
ჩათვლით, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანება

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის
დებულების დამტკიცების თაობაზე“, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის №17 ბრძანება
„ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის,
ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების
წესის განსაზღვრის თაობაზე“, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანება „ხარისხის
კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“;“.
3. მე-11 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის
სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი,
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, საქართველოს კანონი „ნორმატიული
აქტების შესახებ“, საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის შესახებ“, საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, საქართველოს კანონი
„საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის
№223 ბრძანება „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე“, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა
და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის №17
ბრძანება „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის,
ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების
წესის განსაზღვრის თაობაზე“, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანება „ხარისხის
კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“;“.
4. მე-14 მუხლის ,,გ’’ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის
სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსი, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, საქართველოს
ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების
შესახებ“, საქართველოს კანონი „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
შესახებ“, საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, საქართველოს კანონი „დაზღვევის
შესახებ“, საქართველოს კანონი „ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“,
საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანება „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა
და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე“,
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობისსამსახურის
უფროსის 2019 წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანება „ანგარიშგების ვებგვერდზე მომხმარებელთა
რეგისტრაციის, სუბიექტების მიერ ანგარიშგების წარდგენისა და წარდგენილი ინფორმაციის
გასაჯაროების წესის დამტკიცების თაობაზე“ ცოდნა“;“.
5. მე–16 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) საქართველოს კონსტიტუცია, საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის
სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს კანონი
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ, საქართველოს კანონი
„საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ“, ფინანსური
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (IFRS), საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016
წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანება „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე“, ბუღალტრული
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობისსამსახურის უფროსის 2019
წლის 21 მაისის №ნ-6 ბრძანება „ანგარიშგების ვებგვერდზე მომხმარებელთა რეგისტრაციის,
სუბიექტების მიერ ანგარიშგების წარდგენისა და წარდგენილი ინფორმაციის გასაჯაროების
წესის დამტკიცების თაობაზე“ ცოდნა“;“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

იური დოლიძე
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ვებგვერდი, 31/08/2020
სარეგისტრაციო კოდი
230210000.22.033.017361

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №205
2020 წლის 27 აგვისტო ქ. თბილისი
„საბაჟო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების წესის, საბაჟო სანქციის
აღსრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებებისა და მათი განხორციელების
წესის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2019 წლის 27 აგვისტოს №254 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
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„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტისა და „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს კანონის (www.matsne.gov.ge, 10/06/2020, 040110030.05.001.019859)
მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„საბაჟო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების წესის, საბაჟო სანქციის აღსრულების
უზრუნველყოფის ღონისძიებებისა და მათი განხორციელების წესის“ დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 27 აგვისტოს №254 ბრძანებით (ვებგვერდი,
27/08/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 230210000.22.033.017229) დამტკიცებული „საბაჟო
სამართალდარღვევის საქმის წარმოების წესის“ (დანართი N1) მე-4 მუხლის მე-2 და მე-3
პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. საბაჟო დავის განმხილველი ორგანოს ან სასამართლოს გადაწყვეტილების კანონიერ
ძალაში შესვლის შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე, საბაჟო ორგანო დაუყოვნებლივ
უზრუნველყოფს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტოსთვის აღნიშნული ინფორმაციის მიწოდებას.
3. ამ მუხლის პირველ პუნქტში აღნიშნული განცხადების რეგისტრაციიდან არაუგვიანეს
10 სამუშაო დღისა საბაჟო ორგანო ადგენს საქონელზე ან/და სატრანსპორტო საშუალებაზე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ
დასრულებულია თუ არა განკარგვის პროცედურები და იმ შემთხვევაში, თუ:
ა) საქონელზე ან/და სატრანსპორტო საშუალებაზე დასრულებულია განკარგვის
პროცედურები „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს მომსახურების სააგენტოსათვის განსაკარგავად გადაცემული ქონებისა და
სახელმწიფოს საკუთრებაში მიქცეული მოძრავი ქონების საფასურის განსაზღვრის, ამ
ქონების აღრიცხვის, შენახვის, შეფასებისა და განკარგვის წესისა და პირობების, აგრეთვე
პრივატიზების, რეალიზაციისა და ლიზინგის ფორმით გადაცემის შედეგად ამონაგები
თანხის განაწილების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2016 წლის 15 ივნისის №125 ბრძანების შესაბამისად და არ არსებობს ამ პროცედურების
შეჩერების ან შედეგების გაუქმების სამართლებრივი საფუძველი, პირს საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ უბრუნდება
საქონლის ან/და სატრანსპორტო საშუალების რეალიზაციის შედეგად მიღებული თანხა,
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის
საბაჟო ორგანოს წერილობითი მიმართვით წარდგენილი საბაჟო დავის განმხილველი
ორგანოს ან სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების საფუძველზე;
ბ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტში მითითებული ბრძანების შესაბამისად, საქონელზე ან/
და სატრანსპორტო საშუალებაზე არ არის დასრულებული განკარგვის პროცედურები, პირს
უბრუნდება ჩამორთმეული საქონელი ან/და სატრანსპორტო საშუალება.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2020 წლის 8 სექტემბრიდან.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი

ვებგვერდი, 31/08/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017365

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №209
2020 წლის 27 აგვისტო ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის, „მკაცრი აღრიცხვის ფორმების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს კანონის (www.matsne.gov.ge, 10/06/2020, 020000000.05.001.019865)
მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტისა და „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის (www.matsne.gov.ge, 10/06/2020,
040110030.05.001.019859) მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის 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:
1. 561 მუხლის:
ა) მე-2 პუნქტის „დ.ა.გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ.ა.გ) შიდა გადაზიდვა – პირის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებს შორის შიდა
გადაზიდვა ან „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ
საქონლის განკარგვისას (რეალიზაცია, პრივატიზება) შემძენის მიერ შესაბამისი ორგანოდან
დასაწყობების ადგილამდე ტრანსპორტირება;“;
ბ) მე-13 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული
სააგენტოს მიერ ამ ინსტრუქციის №III-08 დანართში აღნიშნული საქონლის კანონმდებლობით
დადგენილი წესით მიწოდების (მათ შორის, რეალიზაცია, პრივატიზება), ტრანსპორტირების
და შენახვის შემთხვევაში;“.
2. 57-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 57. ნავთობპროდუქტების ოპერაციების აღრიცხვის სპეციალური საგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურა
1. საქართველოს ტერიტორიაზე №III-08 დანართში აღნიშნული ნავთობპროდუქტების
შეძენა, ტრანსპორტირება, შენახვა და მიწოდება (მათ შორის, რეალიზაცია) ხორციელდება
დანართი №III-09 ფორმის ნავთობპროდუქტების სპეციალური საგადასახადო ანგარიშფაქტურით (შემდგომში – „ნსაფ“), გარდა „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს
კანონის შესაბამისად, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტოს მიერ №III-08 დანართში აღნიშნული საქონლის კანონმდებლობით
დადგენილი წესით მიწოდების (მათ შორის, რეალიზაცია, პრივატიზება), ტრანსპორტირების
და შენახვის შემთხვევებისა.
2. ნსაფ-ი არის მკაცრი აღრიცხვის და საგანგებო დაცვის ნიშნის მქონე დოკუმენტი (გარდა
ელექტრონული ფორმის ნსაფ-ისა), აქვს ორი ასოსგან შემდგარი სერია (გარდა კომპიუტერული
ნსაფ-ისა) და ინდივიდუალური ნომერი. ნსაფ-ის სერია არის: თავისუფალ მიმოქცევაში
გაშვების (იმპორტის) პროცედურაში მოქცეული (მოსაქცევი) საქონლის საბაჟო პროცედურის
განხორციელების ადგილიდან დასაწყობების ადგილამდე ტრანსპორტირებისას ან ექსპორტის
პროცედურაში მოქცეული (მოსაქცევი) საქონლის დასაწყობების ადგილიდან საბაჟო
პროცედურის განხორციელების ადგილამდე ტრანსპორტირებისას ან პირის სტრუქტურულ
ქვედანაყოფებს შორის შიდა გადაზიდვისათვის ან „სახელმწიფო ქონების შესახებ“
საქართველოს კანონის შესაბამისად, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო
ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ, საქონლის განკარგვისას (რეალიზაცია, პრივატიზება),
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შემძენის მიერ შესაბამისი ორგანოდან დასაწყობების ადგილამდე ტრანსპორტირებისას – „აშ“,
ელექტრონული ფორმის ნსაფ-ისთვის – „ეშ“, საბითუმო მიწოდებაზე – „ას“, ელექტრონული
ფორმის ნსაფ-ისთვის – „ეს“, საცალო მიწოდებაზე – „აა“, ელექტრონული ფორმის ნსაფისთვის – „ეა“.
3. კომპიუტერულ ნსაფ-ს აქვს სამი ასოსგან შემდგ
 არი სერია და ექვს ნიშნა ინდივიდუ
ალური ნომერი. კომპიუტერული ნსაფ-ის სერია არის: თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების
(იმპორტის) პროცედურაში მოქცეული (მოსაქცევი) საქონლის საბაჟო პროცედურის გან
ხორციელების ადგილიდან დასაწყობების ადგილამდე ტრანსპორტირებისას ან ექსპორტის
პროცედურაში მოქცეულ
 ი (მოსაქცევი) საქონლის დასაწყობების ადგილიდან საბაჟო პრო
ცედურის განხორციელების ადგილამდე ტრანსპორტირებისას ან პირის სტრუქტურულ ქვე
დანაყოფებს შორის შიდა გადაზიდვისათვის ან „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართვე
ლოს კანონის შესაბამისად, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების
ეროვნული სააგენტოს მიერ საქონლის განკარგვისას (რეალიზაცია, პრივატიზება), შემძენის
მიერ შესაბამისი ორგანოდან დასაწყობების ადგილამდე ტრანსპ ორტირებისას – „კაშ“, საბი
თუმო მიწოდებაზე – „კას“, საცალო მიწოდებაზე – „კაა“.“.
3. მე-60 მუხლის:
ა) მე-7 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ზ) „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ
საქონლის განკარგვისას (რეალიზაცია, პრივატიზება), – განმკარგავი ორგანოს მიერ გაცემული
გასხვისების დამადასტურებელი დოკუმენტები.“;
ბ) მე-15 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„15. სხვადასხვა ფორმის საფ-ის გაუქმებული და დეფექტური ბლანკების ექსპერტიზაუტილიზაციის მიზნით ასეთი ბლანკები საგადასახადო ორგანოს მიერ წარედგინება სსიპ –
სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს.“.
4. დანართი №VI-12-ის შენიშვნის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„გ) სპეციალური ჭრის შედეგად ამოღებული მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის
– საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს
მიერ მიღებული მერქნული რესურსების შემძენისთვის გადაცემამდე.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2020 წლის 8 სექტემბრიდან.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		
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ივანე მაჭავარიანი

ვებგვერდი, 26/08/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017355

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №197
2020 წლის 25 აგვისტო ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011,
200090000.22.033.016112) დამტკიცებული ინსტრუქციის:
1. 755 მუხლის პირველი პუნქტის შენიშვნა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„შენიშვნა:
დღგ-ის თანხის დაბრუნებისათვის ამ პუნქტის „დ“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული
პირობები, რომელიც ითვალისწინებს საქონლის ბარგის ან ხელბარგის სახით გატანას და
სხვა საქონლისაგან დამოუკიდებლად წარდგენას, არ ვრცელდება საგარეო-ეკონომიკური
საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 4011 20 კოდით განსაზღვრულ
საბურავზე,
რომელიც
წარედგინება
სატრანსპორტო
საშუალებაზე
დაყენებულ
მდგომარეობაში და მასზე განთავსებულია სპეციალური სტიკერი, შემდეგი მოთხოვნების
დაცვით:
ა) სტიკერზე დატანილია საბურავის საიდენტიფიკაციო ინდივიდუალური (უნიკალური)
კოდი/კომბინაცია ან სპეციალური წამკითხველის მეშვეობით აღქმადი, საბურავის
საიდენტიფიკაციო ინდივიდუალური (უნიკალური) კოდის/კომბინაციის შემცველი
შტრიხკოდი;
ბ) სტიკერი განთავსებულია ისეთი სახით და იმდაგვარად, რომ:
ბ.ა) ხელს არ უშლის შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილი პირის მიერ მის
შემოწმებას;
ბ.ბ) მისი მოხსნა გამოიწვევს სტიკერის დაზიანებას.“.
2. დანართი N III-26 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი
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დანართი NIII-26
წინა მხარე

გაცემის თარიღი/Date:

კლიენტის მონაცემები/Client Data

სავაჭრო ობიექტის სახელწოდება/
ავტოსატრანსპორტო საშუალების რეგისტრაციის
ნომერი (სახელმწიფო სანომრე ნიშანი):
Store name/Vehicle registration number (state plate
number):

სახელი, გვარი/Name:

მისამართი/address:

პასპორტის ნომერი/Passport Number:

შეფუთვის რაოდენობა/Number of packets:

მისამართი/Address:

გაბარიტული საქონელი/Over-sized good:

მოქალაქეობა/Citizenship:

საქონლის დეტალები/Product details:
საქონლის დახასიათება/Product de რაოდე
scription
ნობა/Qty
დასახელება და სხვა მონაცემები/
The name and other data

ჯამური ღი
რებულება/
Total price

დასაბრუნე
ბელი დღგ/
VAT Refund

სერიული ნომერი ან სხვა საიდენტ.
კოდი/Serial number or other ID code
კატეგორია/Category
აღწერილობა/Description

გადახდილი თანხა დღგ-ის გარეშე/Payment without VAT
დღგ/VAT
შემოსავლების სამსახურის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური/Georgia Rev
enue Service Service Fees
ბანკის საკომისიო/Bank Fee
დასაბრუნებელი დღგ სულ/Total VAT Refund

შემოსავლების სამსახურის აღნიშვნებისათვის/Georgia Revenue Service Remarks
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მაღაზიის/ავტოსატრანს-პორტო საშუალების უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა, ბე
ჭედი/Store/Vehicle Authorised Person’s Signature, Stamp:

შემოსავლების სამსა
ხურის უფლებამოსი
ლი პირის ხელმოწერა,
ბეჭედი / Revenue
Service Authorised
Person’s Signature,
Stamp:მყიდველის
ხელმოწერა/ Buyer’s
Signature:

გაფრთხილება! Warning!
თქვენ უარს გეტყვიან დღგ-ის თანხის დაბრუნებაზე, თუ არ აკმაყოფილებთ შესაბამის
პირობებს/You will be denied refund if you do not meet terms & conditions; აკრძალულია მესამე
პირისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე საქონლის გადაცემა მას შემდეგ, რაც მიიღებთ
შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილი პირის ბეჭდიან ქვითარს/It is prohibited to pass
goods to the third party on the Georgian territory once you have obtained the stamped receipt by
responsible person of Revenue Service.
უკანა მხარე
პირობები
• იმისთვის, რომ უფლება გქონდეთ მოითხოვოთ გადახდილი
დღგ-ის თანხის დაბრუნება, უნდა იყოთ უცხო ქვეყნის მოქალაქე;
• დღგ-ის თანხის დაბრუნების მოთხოვნა შეიძლება საქონელზე და
არა მომსახურებაზე;
• საქონელი უნდა შეიძინოთ იმ მაღაზიაში/ავტოსატრანსპორტო
საშუალებაში, რომელსაც აქვს დღგ-ის თანხის დაბრუნების სპე
ციალ
 ური ქვითრის გაცემის უფლება და საქონლის მიწოდება
უნდა იბეგრებოდეს დღგ-ით;
• შესყიდვის ღირებულება უნდა აღემატებოდეს 200 ლარს (დღგ-ის
გარეშე) ერთი ქვითრის მიხედვით;
• ნაყიდი საქონელი უნდა იყოს განკუთვნილი ქვეყნიდან გასატა
ნად;
• დღგ-ის თანხის დაბრუნებას არ ექვემდებარება მალფუჭებადი
საქონელი, სატრანსპორტო საშუალება, ოქრო (რომლის მასაც
აღემატება 125 გრამს და რომელიც არ არის წარმოდგენილი სამ
კაულის (ნაკეთობის) სახით), ძვირფასი ქვები, საქონელი, რომ
ლის გატანა საჭიროებს სპეციალურ ნებართვას ან ლიცენზიას,
საქართველოს კანონმდებობით დღგ-ისაგან გათავისუფლებული
საქონელი;
• საქონლის გატანა უნდა მოხდეს ყიდვიდან არა უგვიანეს სამი
თვისა;
• საქონელი, თუ მას არა აქვს ქარხნული წესით დატანილი სერიუ
ლი ნომერი/(IMEI) ან სხვა საიდენტიფიკაციო ინდივიდუალური
(უნიკალური) კოდი/კომბინაცია, უნდა იყოს მოთავსებული სპე
ციალ
 ურ დალუქულ პარკში, რომელშიც გამყიდველი ჩადებს სა
ქონელს და ლუქის სიმრთ
 ელე უნდა იყოს შენარჩუნებული;
• თქვენ უნდა იქონიოთ დღგ-ის თანხის დაბრუნების სპეციალური
ქვითარი;
• დღგ-ის თანხის დაბრუნების სპეციალ
 ურ ქვითარში ასახული
საქონელი სრულად უნდა იქნეს გატანილი საქართველოს ტერი
ტორიიდან.
როგორ მოითხოვოთ დღგ
• ვიდრე ჩააბარებთ ბარგს, მიაკითხეთ საბაჟო დეპარტამენტის შე
საბამის ოფისს ქვეყნიდან გასვლის ბოლო საბაჟო გამშვებ პუნქტ
ზე და წარუდგინეთ შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილ
პირს (ოფიცერს) დღგ-ის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვი
თარი, პასპორტი და ბილეთი;
• ხელთ გქონდეთ ნივთები, რომლებზეც დღგ-ს ითხოვთ, ვინაი
დან ოფიცერს აქვს უფლება ფიზიკურად დაათვალიეროს ისინი;
• ოფიცერი ბეჭედს დაარტყამს ქვითარს დასტურის ნიშნად და
ამის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ ჩააბ
 აროთ ბარგი და გაიაროთ სა
პასპორტო კონტროლი;
• თქვენ შეგიძლიათ ნაღდი ფულის სახით ანაზღაურების მიღება
ბანკშ
 ი მას შემდეგ, რაც გაივლით საპასპორტო კონტროლს, ხო
ლო საზღვაო ნავსადგურებში, თუ საპასპორტო კონტროლი კა
ნონმდებლობით დადგენილი წესით ხორციელდება საზღვაო
ტრანსპორტზე, საბაჟო კონტროლის შემდეგ, ან მოითხოვოთ
თანხის გადარიცხვა თქვენს ანგარიშზე, რომელიც დაგიბრუნდე
ბათ არაუგვიანეს 30 დღისა.

Terms & Conditions
• In order to be eligible for VAT refund, you
have to be a foreign citizen;
• VAT can be claimed only on goods and not
on services;
• You must have purchased item from the
store/in the vehicle with the right to issue
VAT refund check and the item must be
subject to VAT;
• Value of purchase must be above 200 GEL
(not considering VAT) per receipt;
• Item you have purchased has to be intended
for export;
• VAT Refund does not apply to perishables,
transport means,
gold (weighing more
than 125 gram and that is not presented as
jewelry), precious stones, products requiring
special licenses and permits for export, VAT
exempted goods according to Georgian
Legislation;
• Item has to be exported within maximum
three months from the date of purchase;
• Unless the item has a factory serial/(IMEI)
number or any other individual (unique)
code/combination it has to be retained in
the special sealed plastic bag, in which the
sale assistant places your purchase and the
integrity of seal must be maintained;
• You must have special VAT refund receipt
with you;
• All goods presented into special VAT refund
receipt must be exported out of Georgia.
How to Claim
• Before you check in your luggage, visit
desk of Customs Department Office at your
last customs chek point of departure from
the country and present your VAT forms,
passport and ticket to the customs officer;
• Have items, on which you are claiming VAT
refund, handy as the customs officer has right
to physically check them;
• The officer will stamp the receipt as the sign
of approval and afterwards you can proceed
with checking in your luggage and go
through the immigration;
• You can obtain cash refund in the bank after
you have passed passport control, In the
case of sea ports, when passport control is
performed on sea transport - refund should
be done after completion of customs control,
or you can ask to transfer money on your
personal account (money will be transferred
within 30 days).“.
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ვებგვერდი, 27/08/2020
სარეგისტრაციო კოდი
190040000.22.033.017357

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №200
2020 წლის 26 აგვისტო ქ. თბილისი
„საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის
ანგარიშთა გეგმის და მისი გამოყენების შესახებ ინსტრუქციის
დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2020 წლის 15 იანვრის №17 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტისა და „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს კანონის (www.matsne.gov.ge, 10/06/2020, 040110030.05.001.019859)
მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშთა გეგმის და მისი
გამოყენების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2020 წლის 15 იანვრის №17 ბრძანებით (ვებგვერდი, 17/01/2020, სარეგისტრაციო
კოდი: 190040000.22.033.017283) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი
ცვლილება:
1. 61-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 61. პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული აქტივები
საცნობარო ანგარიშზე – „პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული აქტივები“ (02) აღირიცხება
დროებით, პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული აქტივები, თანხობრივად, მესაკუთრე ერთეულის,
აქტივის სახეების, აღწერილობის და შენახვის ადგილმდებარეობის მითითებით.“.
2. 69-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 69. განსაკარგავად გადასაცემი მოძრავი ქონება
საცნობარო ანგარიშზე – „განსაკარგავად გადასაცემი მოძრავი ქონება“ (10) – აღირიცხება
„სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად ერთეულის მიერ სსიპ −
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის განსაკარგავად გადასაცემი მოძრავი ქონება
(კანონმდებლობით განსაზღვრული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემთხვევაში).“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2020 წლის 8 სექტემბრიდან.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

44

ივანე მაჭავარიანი

redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada
bafis sagadasaxado komitetma

kiTxva

Sps-m TanamSromelze gasca uprocento sesxi, romelsac vbegravT mogebis gadasaxadiT. sxva ra sagadasaxado valdebulebebi warmomeSoba biujetis winaSe?
pasuxi:
sagadasaxado kodeqsis 101.2-e muxlis „b“ qvepunqtis Tanaxmad, daqiravebulis mier
miRebuli sargeblis Rirebulebad iTvleba qvemoT miTiTebuli Tanxa, romelic
mcirdeba daqiravebulis mier am sargeblis miRebisas damqiraveblisaTvis
gadaxdili TanxiT, kerZod, „damqiraveblis mier daqiravebulisaTvis saqar
Tvelos finansTa ministris mier gansazRvrul saprocento ganakveTze dabali
saprocento ganakveTiT sesxis gacemisas _ saqarTvelos finansTa ministris mier
gansazRvruli saprocento ganakveTiT gadasaxdeli procentis Sesabamisi Tanxa“.
finansTa ministris mier am normis miznebisTvis gansazRvruli Tanxa aris
wliuri 20%. am ganakveTiTa da Sesabamisi periodis proporciulad gamoanga
riSebuli Tanxa CaiTvleba daqiravebulis xelfasad da daibegreba saSemosavlo
gadasaxadiT, xolo mogebis gadasaxadiT aRar daibegreba.
kiTxva:

gTxovT gangvimartoT, Tu virtualuri zonis statusis mqone kompania gascems
dividends, dabegvris estonuri modeliT ekuTvnis Tu ara gacemuli dividendis
mogebis gadasaxadiT dabegvra da Sesabamisad deklarireba?
pasuxi:
sagadasaxado kodeqsis 99.1-e muxlis „J“ qvepunqtis Tanaxmad, mogebis gadasa
xadisgan Tavisufldeba „virtualuri zonis iuridiuli piris mier Seqmnili
sainformacio teqnologiebis saqarTvelos farglebis gareT miwodebiT miRe
buli mogeba (mogebis ganawileba)“, anu Tavisufldeba ara mTeli ganawilebuli
mogeba, aramed misi mxolod is nawili, romelic am normaSia miTiTebuli.
amasTanave, amave muxlis me-3 nawilis Tanaxmad, „am muxlis pirveli nawiliT mogebis
gadasaxadisagan gaTavisuflebuli mogebis Tanxis identificirebisaTvis iTvleba,
rom sawarmos mier dividendis ganawilebisas pirvel rigSi es Tanxa gaicema“.
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kiTxva:

gadamxdelad araregistrirebuli fizikuri piri, momsaxurebas uwevs Sps-s.
momsaxurebis Rirebuleba Seadgens 150 000 lars. kompaniam daakava 2% sapensio,
20% saSemosavlo da darCenili Tanxa 117 600 lari gadauricxa momsaxure fizikur pirs.

gTxovT gangvimartoT, rodis unda damdgariyo fizikuri piri dRg-is gadamxdelad da ra gadasaxadebiT mouwevda misi dabegvra Sps-s.
pasuxi:
Tu momsaxureba ar aris ganTavisuflebuli dRg-gan fizikur pirs dRg-is
gadamxdelad registraciis valdebuleba warmoeSoba aRniSnuli momsaxurebis
dasrulebisTanave (miuxedavad Tanxis gadaxdis momentisa). kerZod, igi
valdebulia, momsaxurebis dasrulebidan 2 samuSao dRis vadaSi gancxadebiT
mimarTos sagadasaxado organos, dRg-is gadamxdelad savaldebulo registraciis
Taobaze. aseT SemTxvevaSi, igi Sesabamis Tanxaze myidvels gamouwers angariSfaqturas da Tanxas miiRebs srulad (dakavebebis gareSe). Sesabamis dRg-s igi
biujetSi gadaricxavs momsaxurebis gawevis Tvis momdevno Tvis 15 ricxvamde,
xolo saSemosavlo gadasaxadsa da sapensio Senatans _ momdevno wlis 1
aprilamde.
am SemTxvevaSi, momsaxurebis mimRebi am fizikur pirs arafers daukavebs.
kiTxva:

Sps-m fizikuri pirisgan iyida xe-tyis masala, kerZod ficari, surs gayidos
iuridiul pirze. ra sagadasaxado dokumentebi dasWirdeba aRniSnuli operaciis gansaxorcieleblad?
pasuxi:
Tqvens kiTxvaze pasuxis misaRebad unda gaecnoT „gadasaxadebis administrirebis
Sesaxeb“ saqarTvelos finansTa ministris 2010 wlis 31 dekembris #996 brZanebas,
kerZod, mis 252-e, 31-e da 561-e muxlebs.
kiTxva:

Sps „Tergis“ dafuZnebuli aqvs warmomadgenlobiTi ofisi azerbaijanSi. warmomadgenlobiTi ofisi ar aris iuridiuli piri da warmoadgens kompaniis
damokidebul struqturul danayofs. warmomadgenloba ar eweva samewarmeo
saqmianobas da evaleba potenciuri partnioris moZieba, vaWrobis bazris detaluri Seswavla, molaparakebebis, Sexvedrebis, gamofenebis, simpoziumebis, seminarebisa da marketinguli RonisZiebis dagegmva.
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warmomadgenlobiT ofiss gadaecema fuladi saxsrebi Sps „Tergi“-sagan. aRniSnuli Tanxebi, ZiriTadad, ixarjeba marketingul aqtivobebSi. aseve, azerbaijanSi TanamSromlebTan gaformebulia SromiTi xelSekruleba da xelfasi gaicema
azerbaijanis kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli gadasaxadebisa gamoqviTvebis
Semdgom. aseve warmomadgenloba agzavnis TanamSromlebs mivlinebaSi, rogorc
azerbaijanis teritoriaze, aseve mis farglebs gareT. garkveul SemTxvevebSi,
xdeba biznesklasis bileTebis SeZena.
gTxovT, gangvimartoT, ra sagadasaxado valdebulebebi warmoeSoba Sps „Tergis“
saqarTveloSi warmomadgenlobiTi ofisisTvis gadaricxuli TanxebTan (dokumenturad daudasturebeli, zenormatiuli) dakavSirebiT (saSemosavlo, mogeba,
dRg, qoneba ) ?

gTxovT, aseve gangvimartoT, ra sagadasaxado valdebuleba warmoeSoba kompanias
filialis SemTxvevaSi?
Tu aris SesaZlebeli warmomadgenloba eweodes ekonomikur saqmianobas.
pasuxi:
1. Tu warmomadgenloba ar aris iuridiuli piri, maSin iq gaxsnili sabanko
angariSi Tqveni sabanko angariSia da sakuTar angariSebs Soris Tanxebis
gadaricxva dabegvris obieqts ar warmoadgens. Tumca, am SemTxvevaSi,
sakiTxavia, ramdenad aris dakavSirebuli warmomadgenlobis mier gaweuli
xarjebi Tqvens ekonomikur saqmianobasTan da ramdenad dokumentalurad aris
igi dadasturebuli. mniSvnelovania gairkves, damdgaria Tu ara raime Sedegi,
Sps Tergis mier mravali wlis ganmavlobaSi gaweuli xarjebidan gamomdinare,
kerZod unda gairkves, miRebuli aqvs mas raime Semosavlebi aseTi aqtivobebis
Sedegad, Tu ara an emsaxureba Tu ara aseTi xarjebi momavalSi Sps Tergis
mier ekonomikuri sargeblis miRebas, Tu warmomadgenlobaze gadaricxuli
TanxebiT ver dasturdeba mimdinare periodSi an/da samomavlod Sps Tergis mier
ekonomikuri sargeblis miReba aseTi Tanxebis, SesaZloa daibegros, magaliTad,
rogorc dividendis ganawileba ssk-iT.
2. Tu warmomadgenloba ar aris iuridiuli piri, maSin igi ekonomikuri
saqmianobis subieqti ar aris. subieqti xarT Tqven da Tu Tqveni ekonomikuri
saqmianoba ar aris akrZaluli an SezRuduli azerbaijanis kanonmdeblobiT, maSin
Tqven SegiZliaT awarmooT es saqmianoba rogorc uSualod, ise warmomadgenlis
meSveobiT. aqve mogiwodebT, gaerkveT im sagadasaxado valdebulebebSi, rac
SeiZleba warmoiSvas azerbaijanSi, adgilobrivi sagadasaxado kanonmdeblobidan
gamomdinare.
3. dokumenturad daudasturebeli fuladi xarjebi ibegreba mogebis gada
saxadiT.
4. Tu „zenormatiul“ danaxarjebSi gulisxmobT mivlinebis zenormatiul
xarjebs, maSin isini CairTveba mivlinebuli piris xelfasSi da daibegreba
saSemosavlo gadasaxadiT, Tumca Tu mivlinebis miznobriobis dadastureba
saerTod ver moxda, maSin SesaZloa xelfasad mTliani Tanxebi daibegros da
ara zenormatiuli Tanxebi.
5. filiali, iseve, rogorc warmomadgenloba, damoukidebeli iuridiuli piri
ar aris da am TvalsazrisiT Cveni pasuxebi igivea, rac warmomadgenlobis
SemTxvevaSi.
6. gaiTvaliswineT, rom ucxoeTSi Tqveni angariSebis (sabanko da sxv.) gaxsnis
Sesaxeb valdebuli xarT, amis Sesaxeb acnoboT Semosavlebis samsaxurs.
kiTxva:

fizikuri piris mTliani qoneba dayadaRebulia, mas surs maT Soris lizingiT
aRebuli a/manqanis realizacia, ra procuderebia am dros misaRebi da saWiroebs
Tu ara Semosavlebis samsaxuridan nebarTvas dayadaRebuli aqtivis realizacia?
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pasuxi:
Tu lizingiT aRebuli avtomanqana ar aris fizikuri piris sakuTrebaSi
gadasuli, maSin misi gayidva SeuZlia mxolod mesakuTres _ lizingiT gamcems,
xolo Tu avtomobili ukve fizikuri piris sakuTrebaSia, maSin maszec vrceldeba
yadaRa da yadaRis damdebis nebarTvis gareSe igi ver gaiyideba.
kiTxva:

saqarTveloSi registrirebuli Sps-s mier, SeZenil saqonels mohyveba sasaCuqre
nakrebebi da katalogebi, romlebic aseve saCuqrad gadaecema myidvelebs.
ra unda gaviTvaliswinoT dabevris kuTxiT ?
pasuxi:
Tu utyuarad dasturdeba am nivTebis (nakrebebi da katalogebi) kavSiri Tqvens
ekonomikur saqmianobasTan (emsaxureba mogebis an Semosavlis miRebas), maSin
„estonuri modeliT“ mogebis gadasaxadiT dabegvra ar mogiwevT.
rac Seexeba dRg-s, am gadasaxadiT dabegvris valdebuleba SeiZleba warmogeSvaT
im SemTxvevaSi, Tu usasyidlod gavrcelebul saqonels (sasaCuqre nakrebs)
aqvs damoukidebeli samomxmareblo Tvisebebi (magaliTad, sareklamo qudi,
maisuri, kalmistari da a.S.). Tumca aRsaniSnavia am sakiTxTan dakavSirebiT
gaiTvaliswinoT Semosavlebis samsaxuris mier gamocemuli situaciuri
saxelmZRvanelo 11105, nimuSebis miwodebis dRg-iT dabegvrasTan dakavSirebiT.
kiTxva:

kompania yidis teqnikas da calke am teqnikasTan dakavSirebul programul momsaxurebas, romelsac asrulebs kompaniis TanamSromeli da misi calke SeZena ar
momxdara, esaa aRniSnuli TanamSromlis inteleqtualuri samuSaos Sedegi.
ra sagadasaxado risikebi warmoeqmneba kompanias am poziciidan?
pasuxi:
aRniSnuli operaciebi ibegreba saerTo wesiT da gansxvavebul sagadasaxado
riskebs ver vxedavT. Tu daakonkretebT kiTxvas, SegveZleba ufro zusti
pasuxis gacema.
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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 seqtemberSi

1

10

1

1

100

100

10

10

10

100

10

1

10

1

01.09.20 1,8713 4,9186 3,6614 4,0896 2,2284 3,1105 3,5058 8,3238 7,5652 1,0332 3,5578 3,3946 1,3950 3,0714
02.09.20 1,8843 4,9526 3,6862 4,1409 2,2438 3,1329 3,5337 8,3884 7,6168 1,0402 3,5605 3,4017 1,4073 3,0762
03.09.20 1,8648 4,9008 3,6468 4,1086 2,2196 3,1013 3,5062 8,2604 7,5335 1,0166 3,5403 3,3755 1,3857 3,0751
04.09.20 1,8599 4,8892 3,6372 4,0811 2,2112 3,0931 3,4576 8,2281 7,5063 1,0161 3,5186 3,3782 1,3798 3,0782
05.09.20 1,8652 4,9039 3,6487 4,0902 2,2153 3,1027 3,4604 8,1954 7,5214 1,0148 3,5207 3,3825 1,3810 3,0804
06.09.20 1,8652 4,9039 3,6487 4,0902 2,2153 3,1027 3,4604 8,1954 7,5214 1,0148 3,5207 3,3825 1,3810 3,0804
07.09.20 1,8652 4,9039 3,6487 4,0902 2,2153 3,1027 3,4604 8,1954 7,5214 1,0148 3,5207 3,3825 1,3810 3,0804
08.09.20 1,8597 4,8971 3,6440 4,0546 2,2098 3,0989 3,4532 8,1707 7,5044 1,0120 3,5144 3,3711 1,3733 3,0829
09.09.20 1,8633 4,8959 3,6429 4,0277 2,2091 3,0978 3,4193 8,1954 7,5005 1,0094 3,5093 3,3646 1,3734 3,0890
10.09.20 1,8618 4,8948 3,6420 4,0044 2,1991 3,0969 3,3984 8,1804 7,4951 1,0173 3,5157 3,3727 1,3729 3,0975
11.09.20 1,8752 4,9299 3,6679 4,0351 2,2409 3,1195 3,4262 8,2343 7,5506 1,0254 3,5417 3,4099 1,3805 3,0989
12.09.20 1,8884 4,9637 3,6929 3,9931 2,2796 3,1407 3,4567 8,3056 7,6040 1,0339 3,5625 3,4242 1,3901 3,1140
13.09.20 1,8884 4,9637 3,6929 3,9931 2,2796 3,1407 3,4567 8,3056 7,6040 1,0339 3,5625 3,4242 1,3901 3,1140
14.09.20 1,8884 4,9637 3,6929 3,9931 2,2796 3,1407 3,4567 8,3056 7,6040 1,0339 3,5625 3,4242 1,3901 3,1140
15.09.20 1,9008 4,9969 3,7178 4,0322 2,3236 3,1605 3,4800 8,3586 7,6538 1,0391 3,5746 3,4511 1,3953 3,1308
16.09.20 1,9169 5,0432 3,7521 4,0713 2,3362 3,1890 3,5059 8,4442 7,7239 1,0493 3,6075 3,4815 1,3992 3,1546
17.09.20 1,9148 5,0323 3,7440 4,0872 2,3311 3,1828 3,5132 8,4224 7,7051 1,0449 3,5947 3,4812 1,3997 3,1547
18.09.20 1,9228 5,0546 3,7603 4,1343 2,3327 3,1962 3,5162 8,4377 7,7373 1,0427 3,6122 3,5001 1,4069 3,1886
19.09.20 1,9459 5,1149 3,8057 4,1711 2,3667 3,2348 3,5442 8,5411 7,8339 1,0560 3,6571 3,5354 1,4259 3,2140
20.09.20 1,9459 5,1149 3,8057 4,1711 2,3667 3,2348 3,5442 8,5411 7,8339 1,0560 3,6571 3,5354 1,4259 3,2140
21.09.20 1,9459 5,1149 3,8057 4,1711 2,3667 3,2348 3,5442 8,5411 7,8339 1,0560 3,6571 3,5354 1,4259 3,2140
22.09.20 1,9464 5,1139 3,8050 4,1502 2,3576 3,2355 3,4990 8,4871 7,8314 1,0486 3,6537 3,5314 1,4111 3,2295
23.09.20 1,9561 5,1420 3,8267 4,1787 2,3624 3,2533 3,4980 8,5169 7,8740 1,0598 3,6795 3,5579 1,4180 3,2537
24.09.20 1,9543 5,1357 3,8226 4,1539 2,3686 3,2495 3,4752 8,5054 7,8515 1,0494 3,6584 3,5472 1,4204 3,2641
25.09.20 1,9584 5,1447 3,8292 4,1960 2,3667 3,2560 3,4453 8,4514 7,8560 1,0526 3,6201 3,5541 1,4187 3,2897
26.09.20 1,9852 5,2124 3,8812 4,2365 2,3988 3,3002 3,4733 8,5139 7,9597 1,0668 3,6428 3,5930 1,4330 3,3332
27.09.20 1,9852 5,2124 3,8812 4,2365 2,3988 3,3002 3,4733 8,5139 7,9597 1,0668 3,6428 3,5930 1,4330 3,3332
28.09.20 1,9852 5,2124 3,8812 4,2365 2,3988 3,3002 3,4733 8,5139 7,9597 1,0668 3,6428 3,5930 1,4330 3,3332
29.09.20 1,9797 5,1989 3,8708 4,2819 2,3865 3,2910 3,4890 8,5046 7,9454 1,0639 3,6623 3,5841 1,4265 3,3203
30.09.20 1,9638 5,1602 3,8415 4,2255 2,3713 3,2665 3,4713 8,4309 7,8818 1,0516 3,6403 3,5609 1,4163 3,2878
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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

01.09.20 2,3503 2,2602 1,9356 0,4177 2,8992 8,3621 0,7313 9,1261 2,2582 10,0570 4,4863 3,9631 4,1720 2,0680
02.09.20 2,3661 2,2715 1,9421 0,4186 2,9062 8,3752 0,7324 9,1753 2,2671 10,0793 4,5094 3,9692 4,2214 2,0801
03.09.20 2,3524 2,2580 1,9389 0,4165 2,8950 8,3722 0,7322 9,1385 2,2593 10,0658 4,5068 3,9678 4,2105 2,0788
04.09.20 2,3503 2,2455 1,9498 0,4138 2,8914 8,3806 0,7329 9,1485 2,2553 10,0661 4,5023 3,9717 4,1893 2,0719
05.09.20 2,3529 2,2438 1,9484 0,4140 2,9017 8,3868 0,7334 9,1521 2,2585 10,0733 4,5061 3,9746 4,2115 2,0710
06.09.20 2,3529 2,2438 1,9484 0,4140 2,9017 8,3868 0,7334 9,1521 2,2585 10,0733 4,5061 3,9746 4,2115 2,0710
07.09.20 2,3529 2,2438 1,9484 0,4140 2,9017 8,3868 0,7334 9,1521 2,2585 10,0733 4,5061 3,9746 4,2115 2,0710
08.09.20 2,3525 2,2440 1,9546 0,4131 2,9021 8,3934 0,7340 9,1234 2,2552 10,0814 4,5121 3,9777 4,2035 2,0659
09.09.20 2,3487 2,2414 1,9588 0,4126 2,9062 8,4100 0,7355 9,1099 2,2552 10,0981 4,5152 3,9856 4,1970 2,0582
10.09.20 2,3418 2,2410 1,9637 0,4135 2,9189 8,4332 0,7375 9,0956 2,2616 10,1192 4,5240 3,9965 4,2114 2,0558
11.09.20 2,3546 2,2523 1,9649 0,4139 2,9210 8,4370 0,7378 9,0733 2,2656 10,1304 4,5312 3,9984 4,2183 2,0679
12.09.20 2,3650 2,2732 1,9758 0,4168 2,9322 8,4781 0,7414 9,0292 2,2791 10,1765 4,5545 4,0179 4,2346 2,0826
13.09.20 2,3650 2,2732 1,9758 0,4168 2,9322 8,4781 0,7414 9,0292 2,2791 10,1765 4,5545 4,0179 4,2346 2,0826
14.09.20 2,3650 2,2732 1,9758 0,4168 2,9322 8,4781 0,7414 9,0292 2,2791 10,1765 4,5545 4,0179 4,2346 2,0826
15.09.20 2,3763 2,2783 1,9879 0,4177 2,9555 8,5238 0,7454 9,1123 2,2928 10,2347 4,5900 4,0397 4,2605 2,0958
16.09.20 2,3991 2,3126 2,0019 0,4211 2,9856 8,5884 0,7511 9,2191 2,3199 10,3226 4,6569 4,0705 4,2835 2,1237
17.09.20 2,3963 2,3149 2,0066 0,4215 3,0030 8,5889 0,7511 9,2337 2,3244 10,3264 4,6674 4,0705 4,2906 2,1275
18.09.20 2,4152 2,3258 2,0321 0,4226 3,0443 8,6812 0,7592 9,3109 2,3451 10,4271 4,7095 4,1143 4,3292 2,1421
19.09.20 2,4411 2,3478 2,0397 0,4249 3,0812 8,7506 0,7652 9,4001 2,3686 10,5170 4,7549 4,1470 4,3755 2,1801
20.09.20 2,4411 2,3478 2,0397 0,4249 3,0812 8,7506 0,7652 9,4001 2,3686 10,5170 4,7549 4,1470 4,3755 2,1801
21.09.20 2,4411 2,3478 2,0397 0,4249 3,0812 8,7506 0,7652 9,4001 2,3686 10,5170 4,7549 4,1470 4,3755 2,1801
22.09.20 2,4399 2,3466 2,0513 0,4247 3,1014 8,7928 0,7689 9,3908 2,3760 10,5608 4,7627 4,1671 4,3999 2,1680
23.09.20 2,4477 2,3518 2,0645 0,4256 3,1154 8,8584 0,7747 9,4362 2,3898 10,6365 4,8034 4,1982 4,4217 2,1744
24.09.20 2,4496 2,3267 2,0678 0,4249 3,1081 8,8867 0,7772 9,4614 2,3906 10,6600 4,8083 4,2117 4,4367 2,1507
25.09.20 2,4572 2,3189 2,0875 0,4276 3,1194 8,9567 0,7833 9,4711 2,3911 10,7366 4,8196 4,2447 4,4513 2,1478
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26.09.20 2,4910 2,3449 2,1126 0,4381 3,1612 9,0749 0,7936 9,5740 2,4196 10,8786 4,8809 4,3008 4,5280 2,1836
27.09.20 2,4910 2,3449 2,1126 0,4381 3,1612 9,0749 0,7936 9,5740 2,4196 10,8786 4,8809 4,3008 4,5280 2,1836
28.09.20 2,4910 2,3449 2,1126 0,4381 3,1612 9,0749 0,7936 9,5740 2,4196 10,8786 4,8809 4,3008 4,5280 2,1836
29.09.20 2,4840 2,3441 2,1028 0,4261 3,1514 9,0397 0,7905 9,5656 2,4169 10,8400 4,8740 4,2842 4,4997 2,1775
30.09.20 2,4611 2,3389 2,0875 0,4219 3,1120 8,9513 0,7828 9,5144 2,3997 10,7304 4,8212 4,2423 4,4517 2,1650

რუსული რუბლი
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ბელორუსული რუბლი
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01.09.20 4,1608 1,8080 1,1528 8,7754 1,8447 6,3100 2,9763 0,2993 1,1149 0,7313 3,9357 1,8364 0,5699
02.09.20 4,1827 1,8108 1,1589 8,7891 1,8559 6,3214 2,9809 0,2997 1,1142 0,7351 3,9672 1,8468 0,5600
03.09.20 4,1513 1,8102 1,1611 8,7860 1,8553 6,3174 2,9798 0,2996 1,1117 0,7342 3,9658 1,8310 0,5699
04.09.20 4,0819 1,8120 1,1610 8,7949 1,8515 6,3201 2,9828 0,2997 1,1122 0,7329 3,9698 1,8332 0,5762
05.09.20 4,1035 1,8133 1,1690 8,8011 1,8557 6,3076 2,9849 0,2999 1,1116 0,7320 3,9727 1,8583 0,5821
06.09.20 4,1035 1,8133 1,1690 8,8011 1,8557 6,3076 2,9849 0,2999 1,1116 0,7320 3,9727 1,8583 0,5821
07.09.20 4,1035 1,8133 1,1690 8,8011 1,8557 6,3076 2,9849 0,2999 1,1116 0,7320 3,9727 1,8583 0,5821
08.09.20 4,0497 1,8148 1,1707 8,8083 1,8583 6,3099 2,9873 0,3002 1,1100 0,7274 3,9759 1,8409 0,5815
09.09.20 4,0447 1,8183 1,1730 8,8257 1,8597 6,3216 2,9922 0,3007 1,1108 0,7274 3,9838 1,8258 0,5826
10.09.20 4,0813 1,8233 1,1780 8,8500 1,8620 6,3301 3,0001 0,3015 1,1128 0,7251 3,9665 1,8455 0,5776
11.09.20 4,1138 1,8242 1,1856 8,8540 1,8646 6,3322 3,0014 0,3016 1,1132 0,7257 3,9837 1,8479 0,5838
12.09.20 4,1599 1,8331 1,1988 8,8971 1,8675 6,3711 3,0160 0,3033 1,1158 0,7296 4,0160 1,8600 0,5854
13.09.20 4,1599 1,8331 1,1988 8,8971 1,8675 6,3711 3,0160 0,3033 1,1158 0,7296 4,0160 1,8600 0,5854
14.09.20 4,1599 1,8331 1,1988 8,8971 1,8675 6,3711 3,0160 0,3033 1,1158 0,7296 4,0160 1,8600 0,5854
15.09.20 4,1641 1,8429 1,2052 8,9451 1,8815 6,4369 3,0323 0,3047 1,1183 0,7333 4,0377 1,8786 0,5886
16.09.20 4,2015 1,8570 1,2200 9,0131 1,8981 6,4892 3,0551 0,3064 1,1227 0,7392 4,0684 1,9115 0,5983
17.09.20 4,2189 1,8570 1,2243 9,0134 1,9021 6,4928 3,0551 0,3064 1,1228 0,7428 4,0685 1,9360 0,5978
18.09.20 4,2518 1,8770 1,2404 9,1103 1,8592 6,5659 3,0879 0,3097 1,1329 0,7518 4,1122 1,9499 0,6088
19.09.20 4,2817 1,8919 1,2528 9,1829 1,9321 6,6148 3,1125 0,3122 1,1431 0,7616 4,1450 1,9907 0,6134
20.09.20 4,2817 1,8919 1,2528 9,1829 1,9321 6,6148 3,1125 0,3122 1,1431 0,7616 4,1450 1,9907 0,6134
21.09.20 4,2817 1,8919 1,2528 9,1829 1,9321 6,6148 3,1125 0,3122 1,1431 0,7616 4,1450 1,9907 0,6134
22.09.20 4,2349 1,9010 1,2488 9,2271 1,9396 6,6544 3,1274 0,3137 1,1442 0,7645 4,1649 1,9435 0,5992
23.09.20 4,2850 1,9154 1,2595 9,2963 1,9483 6,6949 3,1508 0,3167 1,1542 0,7687 4,1962 1,9549 0,6009
24.09.20 4,2699 1,9215 1,2589 9,3260 1,9534 6,7127 3,1609 0,3164 1,1581 0,7686 4,2096 1,9324 0,5965
25.09.20 4,2718 1,9365 1,2646 9,3991 1,9582 6,7678 3,1857 0,3189 1,1639 0,7723 4,2426 1,9406 0,5879
26.09.20 4,2875 1,9622 1,2777 9,5234 1,9746 6,8566 3,2278 0,3245 1,1788 0,7823 4,2987 1,9448 0,6049
27.09.20 4,2875 1,9622 1,2777 9,5234 1,9746 6,8566 3,2278 0,3245 1,1788 0,7823 4,2987 1,9448 0,6049
28.09.20 4,2875 1,9622 1,2777 9,5234 1,9746 6,8566 3,2278 0,3245 1,1788 0,7823 4,2987 1,9448 0,6049
29.09.20 4,2140 1,9545 1,2643 9,4866 1,9618 6,8181 3,2153 0,3219 1,1736 0,7742 4,2820 1,9432 0,5969
30.09.20 4,1711 1,9353 1,2526 9,3937 1,9380 6,7410 3,1838 0,3185 1,1616 0,7641 4,1098 1,9270 0,5808
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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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