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saqarTvelos profesional buRalterTa
da auditorTa federaciis
saerTo (25-e) kreba
saqarTvelos profesional buRalterTa da auditorTa federaciis gam
geobis gadawyvetilebiT (sxdomis oqmi #9, 19.10.2020), saerTo kreba
gaimarTeba 2020 wlis 12 dekembers, 12.00-15.00 saaTze.
kreba Catardeba onlain formatSi, programa „zumis“ saSualebiT.
krebis delegatebs winaswar daegzavnebaT instruqcia, programis ga
moyenebisa da xmis micemis procedurebis Sesaxeb, agreTve programaSi
Sesasvleli linki.
saerTo krebis delegatebis raodenoba gansazRvrulia 365 wevriT.
bafis yvela wevrs aqvs ufleba, daregistrirdes krebis delegatad,
dadgenili wesebis gaTvaliswinebiT. krebis delegatad registracia Se
saZlebelia 2020 wlis 09 noembridan 09 dekembramde periodSi, ganacxa
dis SemotaniT bafis kancelariaSi, elfostis (baf@baf.ge) an telefonis
(( 235 01 57; 235 43 97, Sorena gamiaSvili) meSveobiT.
saerTo krebis dRis wesrigi:
• bafis gamgeobis angariSi;
• sarevizio komisiis angariSi;
• saangariSo periodis saqmianobis Sefaseba;
• bafis damsaxurebuli wevrebis dajildoeba;
• gamgeobis Tavmjdomaris arCeva;
• gamgeobis wevrebis arCevnebi;
• sarevizio komisiis arCevnebi.
samuSao grafiki:
• krebis gaxsna, Tavmjdomaris arCeva, dRis wesrigis damtkiceba
(12.15 -12.30);
• gamgeobis angariSi (12.30-12.50);
• sarevizio komisiis angariSi (12.50-13.10);
• diskusia angariSebis irgvliv, saqmianobis Sefaseba (13.10-13.50);
• bafis damsaxurebuli wevrebis dajildoeba (13.50-14.00);
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• gamgeobis Tavmjdomarisa da gamgeobis wevrebis arCevnebi (14.00-14.30);
• arCevnebis Sedegebis gamocxadeba (14.30-14.40);
• sarevizio komisiis arCevnebi (14.40-15..00);
• saerTo krebis daxurva (15.00).
arCevnebTan dakavSirebuli informacia
bafis yvela wevrs aqvs ufleba, daregistrirdes krebis delegatad da
monawileoba miiRos gamgeobis arCevnebSi, bafis wesdebis me-9 da me-12
paragrafebis moTxovnebis gaTvaliswinebiT (wesdeba ganTavsebulia veb
gverdze www.baf.ge).
saerTo krebaze, faruli kenWisyriT, arCeulni iqnebian bafis gamgeobis
Tavmjdomare da gamgeobis wevrebi. Tavmjdomareobisa da gamgeobis wev
robis kandidatebis registracia winaswar xdeba.
gamgeobis wevrebis arCevnebSi monawileobis msurvelma kandidatebma,
ganacxadi da samotivacio werili (ara umetes erTi gverdisa) unda Semoi
tanon bafis kancelariaSi an gamogzavnon misamarTze baf@baf.ge mimdinare
wlis 27 noembramde.
bafis gamgeoba

vebinari _ mcire da saSualo praqtikis
mqone firmebisaTvis
msoflio bankis / SARAS / EFAA / IFAC-is vebinari

mcire da saSualo praqtikis mqone firmebisTvis msoflio banki 30 noembers gegmavs vebinaris Catarebas. TandarTul failSi gTavazobT
vebinaris detalur aRweras. mogvianebiT gagiziarebT CarTvisTvis saWiro
detalebs.
msoflio bankis / SARAS / EFAA / IFAC-is vebinari
SMP-ebis momavali: krizisidan miRebuli gakveTilebi da praqtikis

transformacia
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16:00-17:30 2020 wlis 30 noemberi
inglisuri qarTuli sinqronuli avtomatizebuli TargmniT Zoom-Si
2020 wlis 29 maisis vebinaris Semdeg, romelic exeboda mcire da saSualo
zomis sawarmoebis reagirebas koronavirusis gamowvevebze, SARAS-ma

Caatara auditorebisa da auditoruli firmebis gamokiTxva, raTa
Seefasebina koronavirusis (COVID-19) pandemiis gavlena da Sedegebi
auditorTa bazarze saqarTveloSi. respondentebs, pirvel rigSi,
warmoadgendnen mcire da saSualo zomis buRaltruli sawarmoebi (SMP).
2020 wlis 11 agvistos gamoqveynda angariSi „auditorTa da auditoruli
firmebis gamokvleva COVID-19 pandemiis gavlenaze auditoruli mom
saxurebis bazarze saqarTveloSi~. es angariSi rekomendacias uwevs `SMP
SesaZleblobebis ganviTarebis treningebis vebinarebis serias~, onlain
trening modulebis seria, romelic Seqmnilia saqarTveloSi SMP-ebis
SesaZleblobebis ganviTarebis mizniT. es vebinarebis seria iwyeba
vebinariT _ `SMP-ebis momavali _ krizisidan miRebuli gakveTilebi
da praqtikis transformacia~ da 2021 wlis dasawyisidan mas mohyveba
Semdgomi vebinarebis seria.
am vebinarebis modulSi, pol tomfsoni, mcire da saSualo zomis sawarmoTa
buRalterTa da auditorTa evropuli federaciis (EFAA) direqtori,
ganixilavs kvlevis monacemebs, krizisis gavlenis Sesaxeb, rogorc
globalurad, ise saqarTveloSi. mTavari mniSvneloba SMP-ebisTvis
aris is, rom maT unda moaxdinon TavianTi praqtikis transformireba
gadarCenisa da warmatebis misaRwevad. es transformacia moiTxovs
cifruli teqnologiebis swraf danergvas da biznesis diversifikacias
axali servisebis SemoTavazebiT. kristofer arnoldi, mcire da saSualo
zomis sawarmoTa/SMP-is da buRalterTa saerTaSoriso federaciaSi
(IFAC) kvlevis ganyofilebis xelmZRvaneli da aleqs fili, partniori
da londonSi da samxreT inglisSi dafuZnebuli jeims kuper krestonis
SMP sabuRaltro praqtikis auditisa da marwmunebeli momsaxurebis
xelmZRvaneli, Semdgom aCveneben, Tu rogor SeuZlia qarTul SMP-ebs
am transformaciis ganxorcieleba IFAC-is „praqtikis transformaciis
samoqmedo gegmis _ momavlis gzamkvlevis~ daxmarebiT. monawileebs
wvdoma eqnebaT wamyvan eqspertTa globalur codnaze, romelic mor
gebulia saqarTvelos SMP-ebis adgilobriv saWiroebebze.
saorientacio dRis wesrigi:
1. Sesavali _ msoflio bankis TanamSromlebi (10 wuTi);
2. krizisidan miRebuli gakveTilebi da praqtikis transformaciis
saWiroeba _ pol tomfsoni (20 wT);
3. rogor moaxdinoT praqtikis transformacia _ kristofer arnoldi/
aleqs fili (40 wT);
4. kiTxvebi da pasuxebi (15 wuTi);
5. daskvniTi sityva (5 wuTi).
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praqtikuli treningi _ mcire da saSualo
praqtikis mqone firmebisaTvis
praqtikuli treningi HAT auditis saxelmZRvanelos gamoyenebasTan
dakavSirebiT

inglisisa da uelsis diplomirebul buRalterTa instituti (ICAEW)
moxarulia SemogTavazoT distanciuri swavlebis 6 sesiisgan Semdgari
oTxi praqtikuli kursi, HAT auditis saxelmZRvanelos gamoyenebasTan
dakavSirebiT. kursi mTlianad dafuZnebulia qarTulad naTargmn da
xelmisawvdom HAT auditis saxelmZRvanelos praqtikul masalebze.
saswavlo kursze daswreba SeuZlia rogorc mcire da saSualo zomis
auditorul firmebSi dasaqmebul moqmed auditorebs, agreTve yvela
dainteresebul pirs, visac surs daeuflos auditorul unar-Cvevebs.
daswreba ufasoa da erT monawiles mxolod erTxel daswrebis ufleba
aqvs.
rogor davregistrirdeT:
• gTxovT, ixiloT TandarTuli bukleti, sadac ganxilulia sxvadasxva
kursis vadebi da kursis Sinaarsi;
• airCieT TqvenTvis sasurveli kursi;
• SeavseT registraciis forma, Semdegi bmulis gamoyenebiT:
https://forms.gle/Kme572LSLhPEqRkN9

veliT Tqvengan gamoxmaurebas.
gTxovT, dagvikavSirdiT damatebiTi kiTxvebis SemTxvevaSi da
dagvidasturoT miReba.
pativiscemiT
ICAEW Training gundi

rusudan abduSeliSvili
proeqtis ufrosi koordinatori
tel.: +995 598 360 751
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rubrikas uZRveba
babi alaverdaSvili

biznesmodeli
sawarmos biznesmodelis gamoyeneba Tavisi saqmianobis
Sedegebis gasaanalizeblad
moduli `sawarmos strategiuli angariSgeba~
sawarmos biznesmodelis codna sasargebloa sawarmos saqmianobis garkveuli as
peqtebis analizis Casatareblad, biznesis Sinaarsis, arsis gasagebad da biznesTan
dakavSirebuli garemoebebis cvlilebebis sawarmoze samomavlo gavlenisa da mo
salodneli Sedegebis prognozirebisTvis. `sawarmos strategiuli angariSgebis~
modulis gamocdaze gamsvlelma studentebma es meTodi unda gamoiyenon gamoc
daze kiTxvebze gacemuli TavianTi pasuxebis gasaumjobeseblad da daexmareba
es statia maT amis miRwevaSi.
biznesmodeli integrirebuli angariSgebis konteqstSi aris `kompaniis sistema,
romelic danaxarjebs/resursebs sawarmos biznesprocesebis/saqmianobis meSveo
biT gardaqmnis produqciad, romlis mizania organizaciis strategiuli miznebis
Sesruleba da Rirebulebis Seqmna moklevadian, saSualovadian da grZelvadian
perspeqtivaSi~. es ganmarteba SeiZleba savsebiT Teoriuli Cans, magram arsebobs
bevri sawarmo, romelic am ganmartebas iyenebs im resursebis (aseve uwodeben
kapitals) angariSgebaSi asaxvisTvis, romelTac sawarmo ganixilavs, rogorc Ta
visi samewarmeo saqmianobis danaxarjebs da aseve imis dasadgenad, rogor xdeba
am resursebis gardaqmna produqtebad, momsaxurebad, Tanmdev produqtebad da
narCenebad, romlebic Semdeg isev iqoniebs gavlenas sxvadasxva tipis kapitalsa
da dainteresebul mxareebze.
biznesmodelSi aRwerilia sawarmos saqmianobis saxeebi, aqtivebis konfiguracia
da meTodebi/midgoma, romlis meSveobiT sawarmo zrdis Rirebulebas, maT So
ris rogor qmnis fulad nakadebs da aseve misi momxmareblebi, produqtebisa da
momsaxurebis saxeebi. mizani isaa, rom momxmareblebs hqondeT informacia imis
Sesaxeb, ramdenad SeuZlia sawarmos cvlilebebTan adaptireba, magaliTad cvli
lebebTan, romlebic gamoixateba nedleulis xelmisawvdomobaSi, mis xarisxSi an
fasebSi da rogor SeuZlia am cvlilebebs gavlenis moxdena sawarmos grZelvadian
sicocxlisunarianobaze.
biznesmodelis Sesaxeb informacias SeiZleba gadamwyveti mniSvneloba hqondes
investorebisTvis, sawarmos saqmianobis garkveuli aspeqtebis analizis Catarebis
TvalsazrisiT. igi qmnis konteqsts da safuZvels sxva informaciis gasagebad,
romelic mocemulia wliur angariSSi. biznesmodelis Sesaxeb informaciis mi
wodebiT SeiZleba gamoCndes, rom sawarmos esmis Tavisi saqmianoba da misi war
matebis ganmsazRvreli ZiriTadi faqtorebi/`mamoZravebeli ZiriTadi Zalebi~,
ramac SeiZleba investorebs ndoba Camouyalibos sawarmos mimarT da Seamciros
riski. garda amisa, investorebs sWirdebaT, naTeli warmodgena Seiqmnan sawarmos
biznesze zogadad, aseve rogor/ra meTodebiT xorcieldeba misi biznesi da misi
saqmianobis Sedegebze rogor/ra saxiT iqonia gavlena sxvadasxva garemo-faqtorma.
arsebobs aseTi argumenti, rom informacia biznesmodelis Sesaxeb warmodgenili
ar unda iyos finansur angariSgebaSi, magaliTad warmodgenili unda iyos mmar
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Tvelobis angariSgebaSi (xelmZRvanelobis komentarebSi). amasTan, investorebs
dasWirdebaT imis codna, rogor reagirebs biznesmodeli bazris tendenciebze da
sawarmos strategia xels rogor uwyobs biznesmodelis ZiriTadi komponentebis
realizebas. maT aseve moesurvebaT imis gageba, xelmZRvaneloba rogor iTvalis
winebs riskebsa da xelsayrel SesaZleblobebs biznesmodelis farglebSi da sa
warmo rogor gamoimuSavebs fuls, rogor iqmneba da gadanawildeba Rirebuleba.
garda amisa, investorebs ainteresebT sawarmos saqmianobis Sedegebis ZiriTadi
maCveneblebis naxva da rogor asaxavs isini biznesmodelis ZiriTad komponentebs.
biznesmodelis finansur angariSgebaSi gamoyeneba imas gulisxmobs, rom investo
rebs naTeli warmodgena ukve eqnebaT mis Sesaxeb manam, sanam Seafaseben sawarmos
finansur mdgomareobas da misi saqmianobis Sedegebs.
debatebi mimdinareobda imis Taobaze, biznesmodeli gaTvaliswinebuli unda yo
filiyo Tu ara standartebis SeqmnaSi da, kerZod, es termini ganmartebuli unda
yofiliyo Tu ara finansuri angariSgebis konceptualur safuZvlebSi (konceptu
alur safuZvlebi). buRaltruli aRricxvis saerTaSaoriso standartebis sabWom
gadawyvita, biznesmodelis ganmarteba ar Seetana konceptualur safuZvlebSi,
miuxedavad imisa, rom gansaxilveli proeqtis pirvel variantSi miTiTebuli iyo
biznesmodeli.
Tumca, am terminis gamoyeneba jerjerobiT igulisxmeba (aSkarad da konkretu
lad ar aris miTiTebuli) finansuri angariSgebis saerTaSoriso standartebSi.
magaliTad, buRaltruli aRricxvis saerTaSoriso standarti bass 2 _ `maragebi~,
rogorc wesi, moiTxovs, rom maragebi Sefasdes TviTRirebulebasa da neto sa
realizacio Rirebulebas Soris umciresi TanxiT. amasTan, bass 2 iTvaliswinebs
am wesidan gamonakliss, romelic saqonliT movaWre subieqtebs uflebas aZlevs,
TavianTi maragebi Seafason realuri RirebulebiT, romelsac akldeba gayid
visTvis saWiro danaxarjebi, xolo gayidvis danaxarjebiT Semcirebul realur
RirebulebaSi momxdari cvlilebebi aRiardes mogebaSi an zaralSi. am ori gans
xvavebuli midgomis dasabuTeba is aris, rom saqonliT movaWre subieqtebis mier
maragebis SeZena, ZiriTadad, uaxloes momavalSi maTi gayidvisa da fasebis ryevis
safuZvelze, mogebis miRebis mizniT xdeba.
fass 9-iT moiTxoveba finansuri aqtivebis klasifikacia da Sefaseba sawarmos
biznesmodelis safuZvelze. marTalia, fass 9-Si mocemuli ar aris terminis
`biznesmodeli~ ganmarteba, magram igi mainc moicavs nagulisxmev daSvebas mi
si mniSvnelobis Sesaxeb. fass 9 biznesmodels iTvaliswinebs imis safuZvelze,
rogor marTavs sawarmo Tavis aqtivebsa da valdebulebebs. fass 9-is mixedviT,
sawarmom finansuri aqtivebis klasifikacia unda moaxdinos Semdeg kategoriebad
_ `SemdgomSi amortizebuli RirebulebiT Sefasebuli~ an `SemdgomSi realuri
RirebulebiT Sefasebuli~, orive Semdegi faqtoris safuZvelze:
a) sawarmos biznesmodeli finansuri aqtivebis marTvisTvis (biznesmodelis tes
ti); da
b) finansuri aqtivebis saxelSekrulebo fuladi nakadebis maxasiaTeblebi (sa
xelSekrulebo fuladi nakadebis maxasiaTeblebis testi).

8

imisaTvis, rom finansur aqtivs mieniWos `amortizebuli RirebulebiT Sefase
bulis~ klasifikacia, sawarmos ganzraxuli unda hqondes misi floba mxolod
saxelSekrulebo fuladi nakadebis misaRebad (da ara dafarvis vadamde aqtivis
gayidva mis realur RirebulebaSi momxdari cvlilebebis (mogeba/zaralis) re
alizebisTvis (anu biznesmodelis mizani ar unda iyos fuladi nakadebis miReba
finansuri instrumentis gayidvidan, an erTdroulad saxelSekrulebo fuladi
nakadebis miReba da fuladi nakadebis miReba finansuri instrumentis gayidvi
dan). amasTan, finansuri aqtivi unda akmayofilebdes `saxelSekrulebo fuladi
nakadebis maxasiaTeblebis testsac~, anu finansuri aqtivis saxelSekrulebo fu
ladi nakadebi unda warmoadgendes mxolod Ziri Tanxisa da Ziri Tanxis daufarav
nawilTan dakavSirebuli procentebis gadaxdas.

magaliTad, savaWro moTxovnebi, romlebsac flobs samrewvelo sawarmo, savara
udod, moxvdeba iseTi tipis biznesmodelSi, romelic iTvaliswinebs `aqtivebis
flobas saxelSekrulebo fuladi nakadebis misaRebad~, Tu es savaWro moTxovnebi
ar Seicavs mniSvnelovan dafinansebis komponents, fass 15-is _ `amonagebi momx
mareblebTan gaformebuli xelSekrulebebidan~ _ Sesabamisad.
rac Seexeba savalo instruments, fass 9-is Sesabamisad savalo instrumenti
klasificirdeba `SemdgomSi realuri RirebuliT Sefasebuli sxva srul Semosa
valSi asaxviT, Tu is akmayofilebs `floba saxelSekrulebo fuladi nakadebis
misaRebad~ da `gayidva~ biznesmodelis testebs. anu aqtivs floben iseTi biznes
modelis farglebSi, romlis mizani miiRweva rogorc finansuri aqtivis flobiT
saxelSekrulebo fuladi nakadebis misaRebad, aseve finansuri aqtivis gayidviT.
amgvari biznesmodeli, rogorc wesi, moicavs ufro didi sixSirisa da moculobis
gayidvebs, vidre saxelSekrulebo fuladi nakadebis miRebis biznesmodeli. am
biznesmodelis ganuyofeli nawilia ganzraxva imisa, rom finansuri instrumenti
gaiyidos investiciis vadis gasvlamde.
`realuri Rirebuleba mogebaSi an zaralSi asaxviT~ aris fass 9-is `narCeni~ kate
goria. Tu finansuri aqtivi Sefasebuli ar aris arc amortizebuli RirebulebiT
da arc realuri RirebulebiT, sxva srul SemosavalSi asaxviT, maSin finansuri
aqtivi unda Sefasdes realuri RirebulebiT, mogebaSi an zaralSi asaxviT. e.i.
iseTi biznesmodelis pirobebSi, romelic gulisxmobs finansuri aqtivis flobas
gasayidad.
zogierT dainteresebul mxares miaCnia, rom wilobrivi investiciebisTvis gan
kuTvnilma fass 9-is moTxovnebma SeiZleba xeli SeuSalos grZelvadian investi
ciebs. maTi mosazreba imaSi mdgomareobs, rom am investiciebis SefasebisTvis
dadgenili ZiriTadi moTxovna _ Sefaseba realuri RirebulebiT _ Rirebulebis
cvlilebebis mogebaSi an zaralSi aRiarebiT, SeiZleba ar asaxavdes grZelvadiani
investiciebis biznesmodels.
termini `biznesmodeli~ gamoiyeneba sxva standartebSic. fass 8-Si _ `saoperacio
segmentebi~ _ saoperacio segmenti ganmartebulia Semdegnairad _ saoperacio seg
menti aris sawarmos `komponenti, romelsac ukavia biznesis iseTi nawili, sadac
eweva xarjebs da SesaZlebelia amonagebis miReba~. sawarmos, romelsac erTze meti
biznesmodeli aqvs, savaraudod, eqneba gansxvavebuli segmentebi. Tu sawarmos
aqvs biznesmodeli, mas unda hqondes Sida saangariSgebo miznebisTvis gankuTvni
li informacia, romelic Seafasebs biznesmodelis Sedegebs, rac, faqtobrivad,
SeiZleba iyos sameurneo segmentebi.
bass 40-Si _ `sainvesticio qoneba~ _ erTmaneTisgan gamijnulia qonebis ori kate
goria _ qoneba, romelsac sawarmo flobs sainvesticio miznebisTvis da qoneba,
romelic imisTvisaa gamiznuli, rom mesakuTres hqondes dakavebuli. sainvesticio
qoneba gansxvavdeba mesakuTris mier dakavebuli (gamoyenebuli) qonebisgan, radgan
sainvesticio qoneba fulad nakadebs qmnis sxva aqtivebisgan, mniSvnelovanwilad,
damoukideblad. bass 40-Si gansazRvrulia qonebis gamoyenebis ori ZiriTadi tipi
(mesakuTris mier dakavebuli da sainvesticio), romelic arapirdapir/araaSkarad
Seesabameba gansxvavebul biznesmodelebs. mesakuTris mier dakavebuli qoneba
unda Sefasdes cveTadaricxuli TviTRirebulebiT, gaufasurebis zaralis ga
moklebiT, rac aris qonebis gamoyenebis wesis asaxvisTvis Sesaferisi gza. rac
Seexeba sainvesticio qonebas, is unda Sefasdes realuri RirebulebiT, realuri
Rirebulebis cvlilebebiT mogebisa da zaralis angariSgebaSi asaxviT, an mesa
kuTris mier dakavebuli qonebis msgavsad, imave TviTRirebulebis safuZvelze.
es gansxvavebuli saaRricxvo midgomebi asaxavs am aqtivebis gansxvavebuli gamo
yenebis wess/maneras.
Tu standartebis SeqmnaSi biznesmodeli isev gaagrZelebs mniSvnelovani rolis
TamaSs, aman SeiZleba warmodgena Segviqmnas imis Sesaxeb, rogor xdeba sameurneo
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subieqtis samewarmeo saqmianobis marTva da momxmareblebs daexmaros sawarmos re
sursebisa da valdebulebebis SefasebaSi. meore mxriv, SeiZleba imis dasabuTebac,
rom am midgomas SeuZlia Sesadarisobis Semcireba, vinaidan SeiZleba gamoiwvios
gansxvavebuli klasifikacia, Sefaseba an gansxvavebuli informaciis gamJRavneba
erTi da imave operaciis Sesaxeb. amgvarma situaciam, Tavis mxriv, SeiZleba xeli
Seuwyos mikerZoebas/tendenciurobas im meTodis meSveobiT, romelsac sawarmo
gamoiyenebs finansuri angariSgebis mosamzadeblad (finansur angariSgebaSi in
formaciis warsadgenad) da, amgvarad, gaarTulos sxvadasxva sameurneo subieqtis
informaciis Sedarebis procesi. garda amisa, aman SeiZleba xeli Seuwyos naklebad
neitraluri angariSgebebis momzadebas, vinaidan adamianebma, romlebic finansur
angariSgebas adgenen, SeiZleba warmoadginon yvelaze xelsayreli Sedegi, rac
winaaRmdegobaSi modis samarTliani wardgenis principTan. Tumca, aRsaniSnavia
isic, rom `biznesmodelis~ midgomas SeuZlia ufro Sesadarisi gaxados im sawar
moTa finansuri angariSgebebi, romlebsac msgavsi biznesmodelebi aqvT da erTsa
da imave dargSi saqmianoben.
aqedan gamomdinare, biznesmodelis ganmartebasTan da mis erTgvarovnad gamoye
nebasTan dakavSirebuli sirTuleebi ar unda gaxdes `masze uaris Tqmis~ mizezi,
vinaidan misi codna mniSvnelovania, saWiroa saaRricxvo informaciis momxma
reblebisTvis, finansuri gadawyvetilebebis miRebis TvalsazrisiT. yovelTvis
ase iyo, rom sxvadasxva kompania erTsa da imave aqtivs gansxvavebuli meTodiT
asaxavda, imisda mixedviT, ra roli hqonda am aqtivs kompaniis biznesmodelSi.
sawarmos biznesmodelis cvlileba mniSvnelovani movlenaa, radgan gulisxmobs
imis cvlilebas, rogor gamoiyeneba aqtivebi da valdebulebebi fuladi saxsrebis
Seqmnis/miRebis procesSi, anu rodis da rogor aRiardeba sawarmos Semosuloba
da zarali.
amgvarad, marTalia `biznesmodelis~ cneba pirvelad fass 9-Si gamoCnda, magram
am cnebis gamoyeneba fass standartebSi didi xania rac igulisxmeba. biznesmodeli
ganxiluli ar aris konceptualur safuZvlebSi da amitom SeiZleba iTqvas, rom
ar arsebobs Tanamimdevruloba fass standartebSi mis gamoyenebasTan dakavSi
rebiT. Tavad is faqti, rom gaerTianebulma samefom gadawyvita evrokavSiridan
gamosvla, imis naTeli magaliTia, rom biznesgaremo Zalian araprognozirebadia
da, SeiZleba iTqvas, rom `yvelafris Tavdayira dayeneba SeuZlia~. Tumca, meore
mxriv, es faqti imazec metyvelebs, rom biznesmodelebi unda iyos myari da moq
mnili imasTan mimarTebiT, rac xdeba organizaciaSi da organizaciis gareT da
unda exmarebodes dainteresebul mxareebs, ufro ukeT gaerkvnen imaSi, rogor
SeZlebs kompania adaptirebas mniSvnelovan cvlilebebTan.
`sawarmos strategiuli angariSgebis~ modulis gamocdaze gamsvlel studentebs
kargad unda esmodeT es sakiTxebi da unda SeZlon amgvari Seusabamobebis maga
liTebis dasaxeleba sagamocdo kiTxvis scenaris konteqstSi.
statia moamzada `sawarmos strategiuli
angariSgebis~ modulis
sagamocdo komisiis wevrma,
Jurnali `Student accountant~, 2019 wlis maisi
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fasdaTmobebis aRricxva
fass 15 _ `amonagebi momxmareblebTan gaformebuli xelSekrulebebidan~
moduli `finansuri aRricxva~
2014 wlis maisSi buRaltruli aRricxvis saerTaSoriso standartebis sabWom
(basss) gamosca axali standarti fass 15 _ `amonagebi momxmareblebTan gafor
mebuli xelSekrulebebidan~ _ aSS-is finansuri angariSgebis saerTaSoriso
standartebis sabWosTan erTad ganxorcielebuli erToblivi proeqtis Sedegad,
romelmac Caanacvla bass 18 _ `amonagebi~. es standarti exeba yvela sawarmos,
romelic finansur angariSgebas amzadebs fass standartebis Sesabamisad wliuri
saangariSgebo periodisTvis, romelic iwyeba 2018 wlis 1 ianvars an am TariRis
Semdeg.
am statiaSi ganvixilavT fass 15-is _ `amonagebi momxmareblebTan gaformebuli
xelSekrulebebidan~ _ gamoyenebas da, konkretulad, ra gavlenas iqoniebs axali
standartis principebi adre gadaxdisTvis gankuTvnili/gacemuli fasdaTmobebis
aRricxvaze.
axalma standartma amonagebis aRiarebisTvis SemoiRo xuTsafexuriani midgoma:
1-li safexuri. momxmarebelTan gaformebuli xelSekrulebis identifikacia;
me-2 safexuri. xelSekrulebis TiToeuli Sesasrulebeli valdebulebis identi
fikacia;
me-3 safexuri. garigebis fasis gansazRvra;
me-4 safexuri. garigebis fasis ganawileba identificirebul calkeul Sesasru
lebel valdebulebaze;
me-5 safexuri. amonagebis aRiareba, rodesac (an rogorc ki) Sesasrulebeli val
debuleba dakmayofildeba/Sesruldeba.

fasdaTmobebis aRricxva
adre gadaxdisTvis fasdaTmobebs sTavazoben momxmareblebs, romlebic kreditiT
yiduloben saqonels, raTa sawarmom xeli Seuwyos momxmareblis mxridan fulis
droulad gadaxdas. ar arsebobs imis garantia, rom momxmareblebi daeTanxmebi
an adre gadaxdisTvis SeTavazebuli fasdaTmobebis miRebas gayidvis momentSi,
vinaidan es imazea damokidebuli, kreditiT saqonlis myidveli momxmarebeli
gadaixdis Tu ara fuls saangariSsworebo intervalis farglebSi.
warsulSi da bass 18-is _ `amonagebi~ _ Sesabamisad, kreditiT saqonlis reali
zaciidan miRebuli Semosavali, romlisTvisac adre gadaxdisTvis gankuTvnili
fasdaTmoba iyo SeTavazebuli, mTlianad aRiardeboda gayidvis momentSi. adre
gadaxdis fasdaTmobis aRricxva mxolod im SemTxvevaSi xdeboda, Tu momxmarebeli
fuls gadaixdida moTxovnili saangariSsworebo periodis ganmavlobaSi (maSasa
dame, miiRebda fasdaTmobas). SeTavazebuli fasdaTmoba aRiricxeboda xarjis
saxiT gamyidvelis mogebisa da zaralis angariSgebaSi, xolo amonagebi rCeboda
mTliani odenobiT/TanxiT.

magaliTi (bass 18-is principebis)
Sps `bonim~ momxmarebels saqoneli mihyida kreditiT, $1500 sapreiskuranto fa
sad. Sps `bonis~ kreditiT gayiduli saqonlisTvis gadaxdis periodi dadgenili
aqvs 30 dRe da momxmarebels SesTavaza 5% fasdaTmoba adre gadaxdisTvis, kon
kretulad, Tu gadaixdis 14 dRis ganmavlobaSi.
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amoxsna:
bass 18-is _ `amonagebi~ _ Sesabamisad, Tavdapirveli gayidva unda aRiarebuliyo
Semdegnairad:
debeti debitoruli davalianeba $1,500
krediti amonagebi

		

$1,500

Tu momxmarebeli ixdis 14 dRis saangariSsworebo periodis ganmavlobaSi, Sesa
bamisi buRaltruli gatareba iqneboda:
debeti fu
li 			$1,425
debeti gacemuli fasdaTmobebi

$75

krediti debitoruli davalianeba $1,500.
Tu momxmarebeli ixdis 14-dRiani periodis gasvlis Semdeg, Sps `boni~ miRebul
fuls asaxavda ase:
debeti fuli
krediti

$1500
debitoruli davalianeba $1,500 dolari.

fass 15-is gavlena adre gadaxdis fasdaTmobebis aRricxvaze
amonagebis aRiarebis xuTsafexuriani midgoma, romelic zemoT ganvixileT,
cvlis im meTods, romlis meSveobiTac aRiricxeba adre gadaxdis fasdaTmobebi.
imisaTvis, rom amonagebi aRiardes, sawarmom unda gansazRvros anazRaurebis
is odenoba, romlis miRebis uflebis mopovebasac moelis fass 15-iT dadgenili
kriteriumebis Sesabamisad.
rogorc zemoT aRvniSneT, fass 15-is 5-safexuriani midgomis mesame safexurze
moiTxoveba `garigebis fasis gansazRvra~. standartis Tanaxmad, garigebis fasi
aris anazRaurebis is odenoba, romlis miRebis uflebas sawarmo moelis, rom
moipovebs momxmareblisTvis dapirebuli saqonlis an momsaxurebis gadacemis
sanacvlod. garigebis fasis dasadgenad sawarmom unda gaiTvaliswinos xelSek
rulebis pirobebi da Tavisi miRebuli/tradiciuli saqmiani praqtika. (fass 15,
47-e punqti)
rodesac sawarmo momxmarebels adre gadaxdis fasdaTmobas sTavazobs, es imas
niSnavs, rom mosalodneli anazRaureba, romelsac is miiRebs, cvalebadia (cvladi
anazRaureba) (gayidvis momentisTvis), vinaidan Tanxa, romelsac sawarmo faqtob
rivad miiRebs, damokidebulia momxmareblis arCevanze/gadawyvetilebaze, isar
geblebs Tu ara is fasdaTmobis upiratesobiT.
rodesac xelSekruleba moicavs cvalebadi anazRaurebis elementebs, sawarmom
unda Seafasos cvalebadi anazRaurebis is odenoba, romlis miRebis uflebasac
moipovebs igi dapirebuli saqonlis an momsaxurebis gadacemis sanacvlod. (fass
15, 50-e punqti)
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standarti cvalebad anazRaurebasTan dakavSirebul ganusazRvrelobas iTva
liswinebs cvalebadi anazRaurebis im odenobis SezRudviT, romlis aRiarebac
SesaZlebelia. kerZod, cvalebadi anazRaureba, nawilobriv an srulad mxolod
imis gaTvaliswinebiT CairTveba garigebis fasSi, maRali albaTobiT aris Tu
ara mosalodneli, rom SemdgomSi, cvalebad anazRaurebasTan dakavSirebuli ga
nusazRvrelobis problemis gadaWris dros, dagrovili aRiarebuli amonagebis
sidide mniSvnelovnad ar Semcirdeba, anu dasaSvebia mxolod im odenobis cva
lebadi anazRaurebis aRiareba, Tu maRali albaTobiT aris mosalodneli, rom
misi CarTva garigebis fasSi SemdgomSi, cvalebad anazRaurebasTan dakavSirebuli
ganusazRvrelobis problemis gadaWris dros, ar gamoiwvevs aRiarebuli amona
gebis mniSvnelovani odenobiT Semcirebas. (fass 15, 56-e punqti)

rodesac sawarmo momxmarebels saqonels mihyidis da mas SesTavazebs adre gadax
dis fasdaTmobas, amonagebis odenoba, romelic unda aRiardes Tavdapirvelad,
unda Sefasdes imis albaTobis gaTvaliswinebiT, momxmarebeli daeTanxmeba/miiRebs
Tu ara fasdaTmobas. rodesac sawarmo moelis, rom momxmarebeli daeTanxmeba
fasdaTmobas, amonagebi unda aisaxos fasdaTmobis gareSe (gamoklebiT).

magaliTi:
Sps `konim~ momxmarebels saqoneli kreditiT mihyida sapreiskuranto fasad $2000ad. Sps `konis~ kreditiT gayiduli saqonlisTvis gadaxdis periodi dadgenili
aqvs 30 dRe da momxmarebels SesTavaza 3% fasdaTmoba adre gadaxdisTvis, konk
retulad, Tu gadaixdis 15 dRis ganmavlobaSi. am momxmarebelTan urTierTobis
warsuli gamocdilebidan mosalodnelia, rom is daeTanxmeba 3%-ian fasdaTmobas.

amoxsna:
Tavdapirveli gayidva aisaxeba Semdegi buRaltruli gatarebis meSveobiT:
debeti debitorul davalianeba 		

$1940

krediti amonagebi 			

$1940.

Tu momxmarebeli ixdis 15 dRis saangariSsworebo periodis ganmavlobaSi, am ope
raciis buRaltruli gatareba iqneba:
debeti fu
li 				$1940
krediti debitoruli davalianeba $1940.
Tu momxmarebeli ar gadaixdis 15 dRis ganmavlobaSi, rodesac gadaixdis, maSin
Sps `konim~ es operacia unda asaxos Semdegi buRaltruli gatarebiT:
debeti

fu
li 				$2000
krediti debitoruli davalianeba $1940.
krediti amonagebi 			

$60.

rogorc Cven mier ganxiluli mag al iT idan gamoCnda, fass 15-is SemoR eb a
mniSvnelovan gavlenas axdens saangariSgebo amonagebze. adre gadaxdis fas
daTmobebis SeTavazeba gamoiwvevs ufro mcire odenobis amonagebis aRia
rebas (rodesac momxmarebeli eTanxmeba fasdaTmobis miRebas). es gavlenas
iqoniebs sawarmos saerTo mogebis marJaze. Tumca, neto gavlena mogebaze
mTlian ob aS i erTn air i iqn eb a, vin aid an amon ag eb is aRr icxv is as adr e ga
daxdis fasdaTmobis gareSe, ukve aRar arsebobs moTxovna imisa, rom adre
gadaxdis fasdaTmoba unda aisaxos xarjad mogebisa da zaralis angariSgebaSi.
adre gadaxdis fasdaTmobebis aRricxva axali Temaa `finansuri aRricxvis~ mo
dulSi. amitom SesaZlebelia, rom misi codna regularulad Semowmdes gamocdaze
da, maSasadame, studentebma kargad unda gaicnobieron axali standartis, fass
15-is axali moTxovnebi, romlebic adre gadaxdis fasdaTmobis aRricxvas exeba.
statia moamzada `finansuri aRricxvis~
modulis sagamocdo
komisiis wevrma, Jurnali `Student accountant~,
2018 wlis dekemberi
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mtkicebebis auditi
moduli `auditi da marwmunebeli momsaxureba~
am statiaSi studentebis yuradRebas gavamaxvilebT finansuri angariSgebis
mtkicebebze, romlebic gansazRvrulia ass 315-Si (gadasinjuli), vaCvenebT, ro
gor iyenebs praqtikaSi (auditis Catarebisas) auditori am mtkicebebs da aseve
sasargeblo rCevebs mivcemT studentebs imis Taobaze, rogor unda upasuxon
gamocdaze am Temaze dasmul kiTxvebs.

procedurebi, romlebic tardeba Sualedur da saboloo auditSi, damkve
Tis saangariSgebo periodis dasrulebisas
Sualedur auditSi xdeba damkveTis Sida kontrolis sistemis dokumentireba da
Sefaseba, maT Soris gadawyvetilebis miReba, Casatarebeli kontrolis testebi
sa da ZiriTadi procedurebis Sesaferisi kombinaciis Sesaxeb. Tumca, am etapze
orive tipis procedurebi mimarTulia Sualedur periodSi ganxorcielebul
operaciebze.
saboloo auditSi, romelic tardeba saangariSgebo periodis dasrulebisas,
auditorebis yuradReba ukve gamaxvilebulia finansur angariSgebasa da masSi
asaxul xelmZRvanelobis mtkicebebze, romlebic exeba aqtivebs, valdebulebebsa
da sakuTar kapitals. auditis am etapze auditori gegmavs ZiriTad procedurebs,
romlebic exeba yvela mniSvnelovan mtkicebas, raTa uzrunvelyos imis garantia,
rom rwmunebas moipovebs yvela Sesaferisi mtkicebis Sesaxeb.

mtkicebebi
operaciebi moicavs Sesyidvebs, gayidvebsa da xelfasebis gadaxdas saangariSgebo
periodis ganmavlobaSi. angariSTa naSTebi moicavs yvela aqtivs, valdebulebasa
da sakuTar kapitals, romlebic asaxulia saangariSgebo TariRisTvis Sedgenil
finansuri mdgomareobis angariSgebaSi.
aSkara kavSiri arsebobs sameurneo subieqtebis operaciebsa da misi angariSebis
naSTebs Soris, magaliTad, Tu auditori dadasturebis procedurebs/testebs ata
rebs gayidvis operaciis warmoSobis dasadastureblad (realizaciidan miRebuli
amonagebis arsebobis dasadastureblaad), auditori garkveul rwmunebas moipo
vebs aseve, moTxovnebis (debitoruli davalianebis) arsebobis Sesaxebac. Tumca,
auditors sxva testebis Catarebac SeuZlia, romlebic konkretulad moTxovne
bis/debitoruli davalianebis arsebobis dasadastureblad iqneba gankuTvnili.
ass 315-is (gadasinjuli) Sesabamisad, arsebobs mtkicebebi, romelTa safuZvelzec
Seqmnilia finansuri angariSgeba.
mtkicebebi audits daqvemdebarebuli periodis operaciebis kategoriebisa da
movlenebis da aseve Sesabamisi axsna-ganmartebebis Sesaxeb:
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(i) warmoSoba _ sameurneo operaciebi da movlenebi, romlebic buRaltrulad
aRricxulia, an gamJRavnebulia finansur angariSgebaSi, momxdaria da exeba
sameurneo subieqts;
(ii) sisrule _ yvela sameurneo operacia da movlena, romlebic asaxuli unda
yofiliyo CanawerebSi, asaxulia, aseve yvelanairi Sesabamisi axsna-ganmarteba,
romelic CarTuli unda yofiliyo finansur angariSgebaSi, CarTulia;
(iii) siswore _ dokumenturad aRricxul operaciebTan da movlenebTan dakav
Sirebuli Tanxebi da sxva monacemebi asaxulia saTanadod, aseve Sesabamis
axsna-ganmartebebSi mocemuli informacia saTanadod aris Sefasebuli da
aRwerili;

(iv) droSi gamijvna _ operaciebi da movlenebi aRricxulia saTanado saangariS
gebo periodSi;
(v) klasifikacia _ operaciebi da movlenebi aRricxulia saTanado angariSebSi.
(vi) wardgena _ operaciebi da movlenebi saTanadod aris agregirebuli, an dezag
regirebuli da naTlad da gasagebad aRwerili, xolo maTTan dakavSirebuli
axsna-ganmartebebi aris Sesabamisi da aRqmadi, finansuri angariSgebis ward
genis saTanado safuZvlebis moTxovnebis gaTvaliswinebiT.
mtkicebebi saangariSgebo periodis bolos arsebuli angariSTa naSTebisa da Se
sabamisi axsna-ganmartebebis Sesaxeb:
(i) arseboba _ aqtivebi, valdebulebebi da sakuTari kapitali arsebobs;
(ii) uflebebi da valdebulebebi _ sameurneo subieqtis sakuTrebaSia aqtivebi, an
sameurneo subieqti akontrolebs aqtivebze uflebebs, xolo valdebulebebi
sameurneo subieqtis movaleobebia;
(iii) sisrule _ yvela saxis aqtivi, valdebuleba da sakuTari kapitali, romlebic
buRaltrulad unda aRricxuliyo, aRricxulia, aseve yvelanairi Sesabamisi
axsna-ganmarteba, romelic CarTuli unda yofiliyo finansur angariSgebaSi,
CarTulia;
(iv) siswore, Sefaseba da mikuTvneba _ aqtivebi, valdebulebebi da sakuTari kapi
tali finansur angariSgebaSi asaxulia Sesaferisi TanxebiT da saTanadod
aris asaxuli yvela koreqtireba, romelic dakavSirebulia maT SefasebasTan,
an Tanxebis mikuTvnebasTan/ganawilebasTan, aseve Sesabamis axsna-ganmartebebSi
mocemuli informacia saTanadod aris Sefasebuli da aRwerili;
(v) klasifikacia _ aqtivebi, valdebulebebi da sakuTari kapitali saTanadod
aris asaxuli saTanado angariSebSi;
(vi) wardgena _ aqtivebi, valdebulebebi da sakuTari kapitali saTanadod aris
agregirebuli, an dezagregirebuli da naTlad da gasagebad aRwerili, xolo
maTTan dakavSirebuli axsna-ganmartebebi aris Sesabamisi da aRqmadi, finansuri
angariSgebis wardgenis saTanado safuZvlebis moTxovnebis gaTvaliswinebiT.

mtkicebebis interpretacia da Sesabamisi auditoruli procedurebi
bevr SemTxvevaSi mtkicebebis mniSvneloba savsebiT naTelia, magram `auditi da
marwmunebeli momsaxureba~ modulis gamocdisTvis mzadebisas, studentebs unda
axsovdeT, ramdenad mniSvnelovania mtkicebebis Seswavla/maTi arsis/Sinaarsis
kargad gacnobiereba da auditis Catarebisas maTi gamoyeneba. kerZod, studentebs
unda SeeZloT mtkicebebis Camoyalibeba da maTi axsna, imis gansazRvra, romeli
mtkicebis testireba tardeba calke aRebuli, konkretuli auditoruli proce
duriT, aseve ama Tu im mtkicebis Sesaferisi auditoruli procedurebis aRwera,
romlebic gamoiyeneba konkretuli operaciis an naSTis testirebisTvis. aseve
unda axsovdeT, rom aucileblad unda gaiTvaliswinon Sesabamisi axsna-ganmarte
bebi (finansuri angariSgebis ganmartebiT SeniSvnebSi gamJRavnebuli informacia),
rodesac procedurebs gegmaven.
axla cal-calke ganvixilavT TiToeul mtkicebas, maTi gamoyenebis praqtikul
magaliTebs da maTi testirebisTvis Sesaferis auditorul procedurebs.

mtkicebebi operaciebis kategoriebis Sesaxeb
warmoSoba niSnavs, rom sameurneo operaciebi, romlebic buRaltrulad aR
ricxulia, an gamJRavnebulia finansur angariSgebaSi, namdvilad momxdaria da
exeba sameurneo subieqts. magaliTad, aRricxvaSi asaxuli realizacia (amonagebi)
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gviCvenebs, rom saqoneli SekveTili iyo validuri/dasaSvebi momxmareblis mier,
saqoneli gaegzavna momxmarebels da Sesabamisi dokumentebi/angariS-faqturebi
gaformda saangariSgebo periodSi. am mtkicebis interpretacia sxvanairadac Se
iZleba _ realizacia realuria/namdvilia da Tanxa ar aris gadidebuli.
Sesabamisi auditoruli procedurebi _ SeadgineT SerCeviTi erToblioba mTavari
wignis gayidvebis (amonagebis) angariSis Canawerebidan/buRaltruli gatarebebidan
da es Canawerebi SeudareT Sesabamisi momxmareblis sabuRaltro Canawerebs, re
alizaciis angariS-faqturas, saqonlis gasavlis zeddebulebsa da momxmareblis
SekveTebs.

sisrule imas niSnavs, rom yvela sameurneo operacia, romlebic asaxuli unda
yofiliyo CanawerebSi, asaxulia, araferi ar aris gamotovebuli.
Sesabamisi auditoruli procedurebi _ SeadgineT SerCeviTi erToblioba momx
mareblebis SekveTebis erTobliobidan da SeudareT saqonlis gasavlis zedde
bulebsa da realizaciis angariS-faqturebs/realizaciis Jurnalis Canawerebs.

yuradReba miaqcieT zemoT aRweril procedurebs Soris gansxvavebas da maT gans
xvavebul mimarTulebebs. sisrulis testireba iwyeba operaciasTan dakavSirebuli
dokumentebis SemowmebiT da es Canawerebi udardeba Sesabamisi Jurnalis/wignis
buRaltrul gatarebebs/Canawerebs, raTa dadasturdes buRaltrul aRricxvaSi
Sesabamisi Canawerebis arseboba, anu xom ar aris gamotovebuli aRricxvaSi ro
melime operacia (sisrule). warmoSobis mtkicebis Semowmeba sapirispiro mimar
Tulebisaa; Semowmeba iwyeba buRaltruli aRricxvis CanawerebiT/gatarebebiT da
udardeba operaciis damadasturebel dokumentebs, raTa auditori darwmundes,
rom buRaltrulad asaxuli operacia, faqtobrivad, namdvilad ganxorcielda,
ar aris fiqtiuri.
siswore niSnavs, rom Secdomebi ar aris daSvebuli pirveladi aRricxvis dokumen
tebsa da buRaltruli aRricxvis CanawerebSi (maT Soris, operaciebis monacemebis
gadatanaSi Sesabamis sabuRaltro wignebSi), xolo `Sesabamis axsna-ganmartebebSi
mocemuli informacia saTanadod aris Sefasebuli da aRwerili~ imas niSnavs, rom
ganmartebiT SeniSvnebSi gamJRavnebuli Sesabamisi maCveneblebi da maT asaxsnelad
warmodgenili damatebiTi informacia (cifrebi iqneba es Tu naratiuli infor
macia) ar aris mcdari/damaxinjebuli.
Sesabamisi auditoruli procedurebi _ angariS-faqturebis, daricxuli xelfa
sebis da a.S ariTmetikuli sisworis Semowmeba (xelaxla gamoTvla) da sameurneo
subieqtis mier Catarebuli, makontrolebel angariSebTan am monacemebis Seje
rebis Sedegebis mimoxilva is procedurebia, romelTa mizania rwmunebis miReba,
ama Tu im muxlis/Tanxis sisworis Sesaxeb.

droSi gamijvnis mtkiceba niSnavs, rom operaciebi da movlenebi aRricxulia sa
Tanado saangariSgebo periodSi.
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Sesabamisi auditoruli procedurebi _ SeamowmeT saqonlis Semosavlis ukanaskneli
zeddebulebis da saqonlis gasavlis ukanaskneli zeddebulebis aRricxva mara
gebis inventarizaciisas da SeudareT Sesyidvisa da realizaciis angariS-faqtu
rebs (invoisebs), raTa darwmundeT, rom saqoneli, romelic miiRes saangariSgebo
periodis dasrulebamde, saangariSgebo periodis bolos asaxulia SesyidvebSi,
xolo gagzavnili saqoneli asaxulia realizaciaSi (gayidvebSi) (aRar aris mara
gebSi asaxuli).

klasifikacia niSnavs, rom operaciebi aRricxulia saTanado angariSebSi, maga
liTad nedleulisa da masalebis Sesyidvebi asaxulia nedleulis SesyidvebSi da
ara, vTqvaT, daumTavrebel warmoebaSi.
Sesabamisi auditoruli procedurebi _ saqonlis Semosavlis zeddebulebis mona
cemebi SeudareT buRaltrul angariSebSi asaxul monacemebs.

wardgena niSnavs, rom operaciebi saTanadod da gasagebi eniT aris aRwerili da
saTanadod aris agregirebuli an dezagregirebuli. `saTanadod aris agregirebu
li~ imas niSnavs, rom individualuri operaciebi dajgufebulia, gaerTianebulia
(monacemebi Sekreblia), xolo `dezagregireba~ niSnavs, rom calkeuli operacia
an operaciebis jgufi danawevrebulia Semadgeneli elementebis gamoyofiT. fi
nansuri angariSgebis SeniSvnebi xSirad gamoiyeneba imisTvis, rom mogebisa da
zaralis angariSgebaSi asaxuli jamuri Tanxebi naCvenebi iyos Semadgeneli ele
mentebis gamoyofiT. fass standartebis Tanaxmad, arsebiTobis gaTvaliswinebaa
aucilebeli, rodesac sameurneo subieqti msjelobs muxlebis agregirebis an
dezagregirebis donis dasadgenad.
Sesabamisi auditoruli procedurebi _ daadastureT, rom personalis gasamr
jeloebis mTliani Tanxa finansuri angariSgebis SeniSvnebSi dezagregirebulia
Sesabamis Semadgenel nawilebad, rogoricaa, magaliTad xelfasi, danaxarjebi
pensiaze, socdazRvevis Senatanebi, savaldebulo samedicino dazRvevis Senata
nebi, saSemosavlo gadasaxadi da a.S.

mtkicebebi angariSgebis naSTebis Sesaxeb
arseboba niSnavs, rom aqtivebi, valdebulebebi namdvilad arsebobs da gadi
debuli ar aris, magaliTad fiqtiuri debitoruli davalianebis an marage
bis CarTviT. es mtkiceba mWidrod aris dakavSirebuli operaciis arsebobis
mtkicebasTan.
Sesabamisi auditoruli procedurebi _ grZelvadiani aqtivebisTvis _ fizikuri
daTvaliereba, xolo debitoruli davalianebis, kreditoruli davalianebisa da
sabanko naSTebis naSTebis Sesamowmeblad _ dadasturebis procedurebis gamo
yeneba.

uflebebi da valdebulebebi niSnavs, rom sameurneo subieqts gaaCnia ufleba
aqtivebze, an sameurneo subieqti akontrolebs aqtivebs, xolo valdebule
bebi sameurneo subieqtis movaleobebia, anu sameurneo subieqtis kanonieri
valdebulebebia dafaros davalianeba.
Sesabamisi auditoruli procedurebi _ uZravi qonebisa da miwis nakveTebis
SemTxvevaSi unda Semowmdes sakuTrebis uflebis gadacemis dokumentebi. rac
Seexeba moklevadian aqtivebs, xSirad moklevadiani aqtivebi udardeba Sesabamis
zeddebulebs/Sesyidvis angariS-faqturebs. Tumca, am proceduriT, ZiriTadad,
SesaZlebelia moklevadiani aqtivebis Rirebulebis dadastureba. grZelvadiani
valdebulebebisTvis, rogoricaa sesxebi, grZelvadiani valdebulebebi udardeba
Sesabamis sasesxo SeTanxmebas, sesxis valdebulebis dasadastureblad.

sisrule niSnavs, rom yvela saxis aqtivi da valdebuleba, romlebic buRal
trulad unda aRricxuliyo, aRricxulia, araferi ar aris gamotovebuli/
aRuricxavi. aseve yvelanairi Sesabamisi axsna-ganmarteba, romelic CarTuli
unda yofiliyo finansur angariSgebaSi, CarTulia. sxva sityvebiT rom vTqvaT,
aqtivebi da valdebulebebi ar aris Semcirebuli.
Sesabamisi auditoruli procedurebi _ SeamowmeT mimdinare remontisa da teqmom
saxurebis danaxarjebis angariSi, raTa gamoavlinoT danaxarjebis iseTi elemen
tebi/muxlebi, romlebic kapitalizebuli unda yofiliyo, anu aRricxuli unda
yofiliyo ZiriTad saSualebebSi da gamotovebulia. kreditoruli davalianebis
angariSebis naSTebis Sejereba momwodeblebis yovelTviuri angariSebis monace
mebTan, pirvel rigSi, gankuTvnilia davalianebis sisrulis dasadastureblad,
Tumca, am proceduriT auditori garkveul rwmunebas iRebs, davalianebis arse
bobis mtkicebis Sesaxebac.

siswore, Sefaseba da mikuTvneba niSnavs, rom Tanxebi, romliTac aqtivebi,
valdebulebebi da sakuTari kapitali asaxulia finansur angariSgebaSi da
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gamJRavnebulia ganmartebiT SeniSvnebSi, Seesabameba sinamdviles. mtkicebis
ganmartebaSi miTiTebuli `mikuTvneba~ exeba iseT sakiTxebs, rogoricaa, ma
galiTad Sesaferisi zednadebi xarjebis Tanxebis gaTvaliswinebas maragebis
SefasebaSi.
Sesabamisi auditoruli procedurebi _ SeudareT aqtivebis Rirebuleba Sesyidvis
angariS-faqturebs, SeamowmeT cveTis ganakveTebi da cveTis gamoTvlebi.

klasifikacia niSnavs, rom aqtivebi, valdebulebebi da sakuTari kapitali
asaxulia Sesabamis angariSebSi.
Sesabamisi auditoruli procedurebi _ am SemTxvevaSic Sesaferisi iqneba Semow
mdes, Sesyidvis angariS-faqturebi saTanado angariSebSi aris Tu ara gadatanili
mTavar sabuRaltro wignSi. aseve imis dadgena, rom samecniero-kvlevis danaxarje
bi mxolod im SemTxvevaSi aris klasificirebuli, rogorc sacdel-sakonstruqto
ro samuSaoTa danaxarjebi, Tu dakmayofilebulia bass 38-is _ `aramaterialuri
aqtivebi~ kriteriumebi, an aqtivi, romelic warmoiqmneba sacdel-sakonstruqtoro
samuSaoTa Sedegad, mxolod maSin aRiardeba rogorc aramaterialuri aqtivi,
rodesac sawarmos SeuZlia imis demonstrireba, rom dakmayofileblia bass 38-is
kriteriumebi.

wardgena niSnavs, rom aqtivebi, valdebulebebi da sakuTari kapitali da
maTi elementebi, klasifikaciis Sesabamisad, saTanado saxelwodebebiT da
saTanado adgilas aris warmodgenili finansur angariSgebaSi, xolo maTTan
dakavSirebuli axsna-ganmartebebi (cifrebi iqneba es Tu sxva damatebiTi
naratiuli informacia), romlebic asaxulia ganmartebiT SeniSvnebSi, Seesaba
meba finansuri angariSgebis wardgenis saTanado safuZvlebis moTxovnebs da
gasagebi eniT aris Camoyalibebuli. garda amisa, is rac zemoT iyo aRniSnuli
operaciebTan dakavSirebiT maCveneblebis agregirebisa da dezagregirebis Se
saxeb, analogiurad exeba aqtivebis, valdebulebebisa da sakuTari kapitalis
naSTebsac/maT Semadgenel elementebs.
Sesabamisi auditoruli procedurebi _ auditorebi wardgenis mtkicebis auditis
Casatareblad xSirad iyeneben finansur angariSgebaSi gasamJRavnebeli informaciis
sakontrolo kiTxvars, romelic Sedgenilia, fass standartebisa da kanonmdeb
lobis Sesaferisi moTxovnebis gaTvaliswinebiT. es sakontrolo kiTxvari moicavs
finansuri angariSgebis yvela muxls _ operaciebs, aqtivebs, valdebulebebsa
da sakuTar kapitals. magaliTad, sakontrolo kiTxvaris meSveobiT, auditori
SeiZleba darwmundes, rom grZelvadian aqtivebTan dakavSirebiT gamJRavnebuli
informacia moicavs aqtivis Rirebulebas, aqtivebis SeZenas/Semosvlas da gasvlas
saangariSgebo periodis ganmavlobaSi, daricxul cveTas da a.S.

tipuri sagamocdo kiTxvebi
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`auditi da marwmunebeli momsaxurebis~ _ modulis gamocdaze mtkicebebTan da
kavSirebuli sagamocdo kiTxvebi xSirad testebis formiT aris Camoyalibebuli,
Tumca am sakiTxebis codnis Semowmeba SesaZlebelia moxdes iseTi kiTxvebis meS
veobiT, romelic pasuxis Camoyalibebas studentisgan moiTxovs, sadac studen
tebs mouwevT mtkicebebisa da elementebis im testebis codnis demonstrireba,
romlebic dakavSirebulia calkeul operaciasTan an angariSis naSTTan da maTi
testirebisTvis gamoiyeneba.
axla ganvixilavT ramdenime magaliTs, imis sailustraciod, rogori kiTxvebi
SeiZleba SegxvdeT mtkicebebTan mimarTebiT _ `auditi da marwmunebeli momsa
xureba~ _ modulis gamocdaze.
qvemoT CamoTvlilTagan, romeli ZiriTadi procedurebi unda Catardes grZelva
diani aqtivebis sisrulis Sesaxeb mtkicebulebebis mosapoveblad?

a
b
g
d

SerCeviTi erTobliobis Sedgena aqtivebisgan, romlebic asaxulia
grZelvadiani aqtivebis aRricxvis JurnalSi da maTi fizikuri Semowmeba/daTvaliereba damkveTis obieqtebSi.
saremonto da teqmomsaxurebis danaxarjebis angariSis mimoxilva iseTi
elementebis gamosavlenad, romlebic kapitalizebuli unda iyos, rogorc ZiriTadi saSualebebi.
saangariSgebo periodis ganmavlobaSi gasuli aqtivebisTvis, maTi gayidvis Sedegad miRebuli Semosulobebis Sedareba Sesabamis damamtkicebel
dokumentaciasTan da fuladi saxsrebis aRricxvis wignTan.
grZelvadiani aqtivebis SerCeviTi erTobliobisTvis daricxuli cveTis
gamoTvlebis xelaxla Catareba auditoris mier.

imisaTvis, rom studentebma amgvari testisTvis swori pasuxi aarCion, vurCevT
maT cal-calke ganixilon TiTouli SemoTavazebuli procedura, gaixsenon, ra
mizani aqvs auditors sisrulis mtkicebis testirebisas da gaiazron, es proce
dura xels Seuwyobs Tu ara am miznis miRwevas.

`a~. es procedura amtkicebs arsebobsas da ara sisrules _ am SemTxvevaSi
principuli mniSvneloba aqvs testirebis mimarTulebas _ sisrulis damtkice
ba im SemTxvevaSi iqneboda SesaZlebeli, Tu auditori damkveTis teritoria
ze/misi kuTvnili obieqtebidan, sadac grZelvadiani aqtivebia ganTavsebuli,
SearCevda grZelvadian aqtivebs (Seadgenda grZelvadiani aqtivebis SerCeviT
erTobliobas) da maT Seudarebda grZelvadiani aqtivebis aRricxvis Jurnalis
Canawerebs da amiT darwmundeboda maT sisruleSi.
`b~. es procedura amtkicebs grZelvadiani aqtivebis sisrules, radgan audi
tors SeuZlia gamoavlinos grZelvadian aqtivebze gaweuli iseTi danaxarje
bi, romelTa kapitalizacia ar momxdara da, Sesabamisad, aRricxvaSi ar aisaxa,
rogorc ZiriTadi saSualeba. maSasadame, es aris swori pasuxi.
`g~.

am proceduriT dasturdeba aqtivebis gasvlis Sedegad miRebuli Semo
sulobebis odenoba, ase, rom es procedura ufro Sesaferisia sisworis an
Sefasebis mtkicebisTvis.

`d~ am

proceduriT auditori amowmebs cveTis sidides/mis siswores, amitom
cxadia es procedura ufro Sesaferisia sisworis an Sefasebis mtkicebisTvis.

ufro meti sicxadisTvis ganvixiloT magaliTebi warsuli sagamocdo kiTxvebi
danac, romlebic mticebebis Temas exeba.
magaliTad, 2016 wlis martis sagamocdo masalaSi mocemuli erT-erTi kiTxva
exeboda Sefasebis mtkicebas. ganvixiloT es testi:
qvemoT CamoTvlilTagan, romeli ZiriTadi proceduraa gankuTvnili Sefasebis
mtkicebis testirebisTvis?
1. grZelvadiani aqtivebis SerCeviTi erTobliobis fizikuri daTvaliereba, maTi
dazianebis Sesaxeb mtkicebulebebis mosapoveblad.
2. grZelvadiani aqtivebis SerCeviTi erTobliobisTvis daricxuli cveTis xe
laxla gamoTvla auditoris mier.
3. direqtorTa sabWos oqmebis mimoxilva, mtkicebulebebis mosapoveblad grZel
vadiani aqtivebis gasvlis Sesaxeb da grZelvadiani aqtivebis aRricxvis Jurna
lis Semowmeba mtkicebulebebis mosapoveblad Sesabamisi aqtivebis saaRricxvo
Canawerebidan amoRebis Sesaxeb.
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4. saremonto da teqmomsaxurebis danaxarjebis angariSis mimoxilva iseTi ele
mentebis gamosavlenad, romlebic kapitalizebuli unda iyos ZiriTadi saSu
alebebis SemadgenlobaSi.

a
b
g
d

me-2 da me-3
me-3 da me-4
1-li da me-4
1-li da me-2

isev gavimeorebT, rodesac unda gansazRvroT, romeli ZiriTadi proceduris
Catarebaa saWiro, mniSvnelovania SegeZloT erTmaneTisgan im mtkicebebis gansx
vaveba, romlis testirebac unda Catardes. kiTxvis variantebSi aRwerili oTxive
ZiriTadi procedura namdvilad is procedurebia, romlebic grZelvadiani aqti
vebis auditis Casatareblad gamoiyeneba, Tumca mxolod ori maTgania mimarTuli
Sefasebis mtkicebis Semowmebaze/dadasturebaze. rogorc ukve aRvniSneT, swori
pasuxis misagnebad cal-calke unda ganixiloT TiToeuli procedura da ifiqroT,
romeli mtkicebis testirebaa SesaZlebeli misi CatarebiT.
1. grZelvadiani aqtivebis SerCeviTi erTobliobis fizikuri daTvaliereba ma
Ti dazianebis Sesaxeb mtkicebulebebis mosapoveblad aris Sefasebis testi,
vinaidan misi meSveobiT dadgindeba aqtivis mdgomareoba.
2. grZelvadiani aqtivebis SerCeviTi erTobliobisTvis daricxuli cveTis xelax
la gamoTvlac Sefasebis testia, radgan daricxul cveTaSi arsebuli nebis
mieri Secdoma/uzustoba gavlenas iqoniebs aqtivis sabalanso Rirebulebaze.
3. direqtorTa sabWos oqmebis mimoxilva, mtkicebulebebis mosapoveblad grZel
vadiani aqtivebis gasvlis Taobaze da grZelvadiani aqtivebis aRricxvis Jurna
lis Semowmeba, mtkicebulebebis mosapoveblad Sesabamisi aqtivebis saaRricxvo
Canawerebidan amoRebis Sesaxeb, aris aqtivis arsebobis dasadgeni testi.
4. saremonto da teqmomsaxurebis xarjebis angariSis mimoxilva danaxarjebis
iseTi elementebis gamosavlenad, romlebic kapitalizebuli unda iyos Ziri
Tadi saSualebebis SemadgenlobaSi, aris aqtivis sisrulis testi.
amgvarad, swori pasuxia `d~ (1-li da me-2)
arsebobis mtkicebas exeboda 2017 wlis seqtembris sagamocdo masalaSi mocemuli
erT-erTi testi. ganvixiloT es magaliTic:
qvemoT CamoTvlilTagan, romeli auditoruli proceduriT Semowmdeba bankisa da
fuladi saxsrebis naSTis arseboba?
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a

yvela Sesaferisi bankis amonaweris mimoxilva imis dasadgenad, rom angariSebi
gaxsnilia mocemuli kompaniis saxeliT.

b

fuladi saxsrebis inventarizaciis procesze daswreba wlis bolos da fuladi
saxsrebis xelaxla daTvla auditoris mier.

g

bankis dasturis werilSi miTiTebuli angariSebis SerCeviTi erTobliobis
Sedareba sacdel balansTan.

d

finansuri angariSgebis SeniSvnebSi gamJRavnebuli informaciis mimoxilva
rwmunebis misaRebad imis Taobaze, rom informacia mxolod im sabanko anga
riSebs exeba, romlebic bankis dasturis werilSia miTiTebuli.

swori pasuxia `b~.

studentebs SevaxsenebT, rodesac arsebobis mtkicebis testireba tardeba, pro
cedurebi mimarTuli unda iyos imis dadgenaze, saangariSgebo periodis bolos
arsebuli naSTi realuria Tu ara da xom ar aris gadidebuli.
maS ase, jer unda gaviazroT testis mizani miTiTebul mtkicebasTan mimarTebiT,
sanam daviwyebT TiToeuli mtkicebis rigrigobiT ganxilvas, raTa gavigoT, am
proceduriT miiRweva Tu ara es mizani.

`a~ aris uflebebisa da valdebulebebis testi, vinaidan am proceduriT mxolod
imas vadasturebT, rom angariSi gaxsnili iyo damkveTis saxeliT da, amgvarad,
damkveTs ufleba aqvs am angariSze, magram ver dadasturdeba, rom saangariSgebo
periodis bolos naSTi ar iyo gadidebuli.
`g~ aris sisrulis testi, radgan Semowmebis dawyeba bankis dasturis weriliT
da sacdel balansTan Sedareba auditors imis dadasturebis saSualebas aZlevs,
rom dasturis werilSi miTiTebuli yvela angariSi buRaltrulad asaxulia. am
proceduriT auditori ver daamtkicebs, rom sacdel balansSi miTiTebuli yvela
angariSi namdvilia.
`d~ aris wardgenis testi, vinaidan es procedura mimarTulia im informaciaze,
romelic finansuri angariSgebis ganmartebiT SeniSvnebSi gamJRavnebulia saan
gariSgebo periodis bolos.
am oTxi proceduridan, mxolod erTia iseTi, romlis meSveobiTac dadasturdeba,
rom aRricxuli naSTi aris namdvili da amave dros ar aris gadidebuli _ fuladi
saxsrebis inventarizaciis procesze daswreba wlis bolos da fuladi saxsrebis
xelaxla daTvla auditoris mier.
rac Seexeba iseT kiTxvebs, romlis pasuxic TviTon studentma unda Camoayalibos,
students SeiZleba sTxovdnen mtkicebebis miTiTebas (Camoyalibebas) da finansu
ri angariSgebis garkveul nawilTan mimarTebiT maT gamoyenebas. ase, magaliTad:
aRwereT ZiriTadi procedurebi, romlebic auditorma unda Caataros sakmarisi
da Sesaferisi auditoruli mtkicebulebebis mosapoveblad, kompaniis maragebis
SefasebasTan mimarTebiT.
studentebs unda SeeZloT Sesabamisi procedurebis dakavSireba moTxovnil kon
kretul mtkicebasTan. am SemTxvevaSi, magaliTad Sesaferisi ar iqneba auditoris
mier inventarizaciis procesze dakvirvebisas Catarebuli procedurebi, romle
bic mtkicebulebebs uzrunvelyofs, maragebis arsebobisa da sisrulis Sesaxeb.

daskvna
finansuri angariSgebis mtkicebebi yovelTvis iyo `auditisa da marwmunebeli
momsaxurebis~ modulis saswavlo programis mniSvnelovani nawili da dResac asea.
studentebi unda darwmundnen, rom ician/esmiT mtkicebebis Sinaarsi da maTi
daniSnuleba auditis Catarebisas da unda SeeZloT TiToeuli maTganis mniSvne
lobis axsna _ TiToeuli tipis mtkicebasTan Sesaferisi auditoruli procedu
rebis dakavSireba.
studentebma ki ar unda daizepiron Sesaferisi procedurebi, aramed kargad
unda gaicnobieron, ama Tu im proceduris Sedegad, ratom moipovebs auditori
rwnunebas, konkretuli mtkicebis Sesaxeb. dasasrul, kidev SegaxsenebT, zog Sem
TxvevaSi, gadamwyveti faqtoria testis mimarTulebis gansazRvra.
statia moamzada `auditi da marwmunebeli momsaxureba~
modulis sagamocdo komisiis wevrma,
Jurnali `Student accountant~, 2018 wlis dekemberi

21

2020 wlis ivlisis
gamocdebis analizi
F1/bb _ „buRalteri biznesSi“ _ modulis gamocda Catarda ganaxlebuli programis
mixedviT da Secvlili formatiT _ 50 arCeviTpasuxiani davalebebis magivrad,
sagamocdo masala dayofili iyo or nawilad _ a nawili moicavda ormoc arCeviT
pasuxian (aTi 1-quliani da ocdaaTi 2-quliani) davalebas, xolo b nawili _ xuT
6-qulian mravaldavalebian amocanas. ramdenime damoukidebelma kandidatma ar
icoda gamocdis formatis cvlilebis Sesaxeb da maT gauWirdaT b nawilis dava
lebebis kiTxvebze pasuxis gacema. amis miuxedavad, am modulis Sedegebi damakma
yofilebelia _ gamocdaze gamosuli 34 kandidatidan, mxolod samma kandidatma
ver miiRo gamsvleli qula.

movuwodeb yvela kandidats, gamocdaze gasvlamde yuradRebiT gaecaniT sagamoc
do testebis nimuSebs, romlebic ganTavsebulia bafis vebgverdze.
F2/ma _ „mmarTvelobiTi aRricxva“ _ modulis gamocda Catarda ganaxlebuli prog
ramis mixedviT, Tumca formati ar Secvlila _ a nawili moicavda ormoc 2-qulian
arCeviTpasuxian davalebas, xolo b nawili _ or 10-qulian amocanas. pirveli amo
cana exeboda Temas „danaxarjTa alternatiuli kalkulaciis principebi“, xolo
meore _ „gadaxrebis kalkulacia da analizi“. F2/ma modulis gamocdis Sedegebi
kargia _ gamocdaze gamosuli 54 kandidatidan, 41 kandidatma warmatebiT Caabara
gamocda.
F3/fa _ „finansuri aRricxva“ _ modulis gamocda Catarda ganaxlebuli programis
mixedviT, Tumca formati ar Secvlila _ a nawili moicavda ormoc 2-qulian ar
CeviTpasuxian davalebas, xolo b nawili _ or 10-qulian amocanas. pirveli amocana
exeboda Temas „fuladi nakadebis angariSgeba“, xolo meore _ „konsolidirebuli
finansuri mdgomareobis angariSgeba“.
F3 modulis programa mniSvnelovnad Seicvala, rogorc Tematikis (daemata „konso
lidirebuli angariSgebis momzdebis“ da „finansuri angariSgebis interpretaciis“
Temebi), aseve amocanebis struqturis TvalsazrisiT, ramac zogierT kandidats
garkveuli sirTule Seuqmna. gamocdis dasrulebis Semdeg bevrma kandidatma ukma
yofileba gamoTqva drois simciris gamo. samwuxarod, COVID-19 pandemiis gamo ver
moxerxda winaswari gamocdebis Catareba. sagamocdo komisiam imsjela aRniSnul
sakiTxze, qulebis miniWebisas gaiTvaliswina drois faqtori da gadawyvita 2021
wlis ianvridan gamocdis drois 15 wuTiT gazrda. zogadad, gamocdis Sedegebi
damakmayofilebelia _ F3/fa modulis gamocdaze gamovida 93 kandidati, xolo
gamsvleli qula miiRo 66 kandidatma.
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F4/qb _ „qarTuli biznessamarTali“ _ modulis gamocdis programa da formati
ar Secvlila _ gamocdaze mocemuli iyo ocdaxuTi 4-quliani kazusi, romlebic
exeboda yvela gavlil Temas. kandidatebis umravlesobam kazusebs susti pasuxi
gasca, romlebic amowmebda Sromis kodeqsis codnas. gamocdaze gamovida 85 kandi
dati, aqedan 68 kandidatma Caabara gamocda. bafis gamocdebze gamodian rogorc
kandidatebi, romlebic eswrebian pbi-is leqciebs, aseve kandidatebi, romle
bic damoukideblad emzadebian gamocdebisTvis. minda mivmarTo damoukidebel
kandidatebs _ meti dro dauTmeT momzadebas, erT da or kviraSi SeuZlebelia
ACCA-is nebismieri gamocdisTvis momzadeba. Tqven imdenad kargad unda icodeT
Teoriuli masala (aRniSnuli modulis SemTxvevaSi, programiT gaTvaliswinebuli
kanonebi), rom SeZloT Teoriuli codnis gamoyeneba kazusSi aRwerili garemoe
bebis pirobebSi.
F5/sSm _ „saqmianobis Sedegebis marTva“ _ modulis gamocdis programa da formati
ar Secvlila _ gamocdaze mocemuli iyo TxuTmeti 2-quliani arCeviTpasuxiani
davaleba, sami aTquliani scenari (TiToeuli moicavs xuT 2-qulian arCeviTpasu

xian davalebas) da ori 20-quliani amocana. b nawilis pirveli scenari Sedgenili
iyo Tema _ „saqmianobis saxeebis mixedviT danaxarjTa kalkulaciis meTodi“, meore
_ „relevanturi danaxarjebis kalkulacia“, xolo mesame _ „riski da ganusazR
vreloba“ mixedviT. g nawilis pirveli amocana exeboda Temas „gadawyvetilebis
miRebis teqnika“, meore amocana ki _ Temas „qvedanayofebis saqmianobis Sedegebis
Sefaseba da Sida gadacemis fasdadgena“.
F5/sSm modulis gamocdaze gamovida 40 kandidati, aqedan 26 kandidatma gadalaxa
minimaluri kompetenciis zRvari.
F6/sb _ „sagadasaxado dabegvra“ _ modulis gamocdis programa da formati ar Sec
vlila, Tumca cvlileba Setanilia pasuxis Caweris nawilSi, kerZod amocanebis
yvela kiTxvaze pasuxis velebi gadatanilia samuSao rveulSi da axsnilia, Tu
romeli pasuxia Casaweri pasuxebis velSi da Semdeg gadasatania deklaraciaSi da
romeli Casaweria pirdapir deklaraciaSi. wels kandidatebi Zalian kargad moem
zadnen gamocdisaTvis, aRniSnuli formatic yvelam kargad miiRo da aiTvisa. sam
wuxarod, COVID-19 pandemiis gamo, ver moxerxda sacdeli gamocdebis Catareba da
rTuli iyo winaswari Sefaseba aRniSnuli cvlilebebis gavlena saboloo Sedegze.
SegaxsenebT, rom gamocdaze gamosuli yvela kandidatma miiRo gamsvleli qula.
sagamocdo komisiam gaanaliza miRebuli Sedegi da gadawyvita, meti yuradReba
mieqces davalebebis Sinaarsobriv mxares, kerZod moiTxoveba ufro rTuli situa
ciebis CarTva amocanebis pirobaSi, romelic ukeT gamoavlens kandidatis codnas.
F7/fa _ „finansuri angariSgeba“ _ modulis gamocdis programa da formati ar
Secvlila _ gamocdaze gamotanili iyo TxuTmeti 2-quliani arCeviTpasuxiani
davaleba, sami aTquliani scenari (TiToeuli moicavs xuT 2-qulian arCeviT
pasuxian davalebas) da ori 20-quliani amocana. b nawilis pirveli scenari Sed
genili iyo Temebi „konsolidirebuli mogebisa da zaralis angariSgeba“, meore
_ „finansuri aqtivebi da finansuri valdebulebebi“, xolo mesame _ „gasayidad
gamiznuli aqtivebi da Sewyvetili operaciebi“ mixedviT. g nawilis pirvel amo
canaSi moiTxoveboda kompaniis saqmianobis Sedegebisa da finansuri Sedegebis
Sefaseba, fuladi nakadebis angariSgebis informaciis gamoyenebis safuZvelze,
meore amocanaSi ki moiToveboda pirobaSi mocemuli informaciis da SeniSvnebis
gaTvaliswinebiT, koreqtirebuli mogebis gamoTvla da kompaniis finanasuri mdgo
mareobis angariSgebis momzadeba. kandidatebis umravlesobam SedarebiT kargad
amoxsnes a da b nawilis davalebebi, magram gauWirdaT amocanebis amoxsna, kerZod,
zogma kandidatma ar icoda gamocdis formati, is, rom meore amocanaSi SesaZloa
moTxovnili iyos jgufis konsolidirebuli finansuri angariSgebis momzadeba,
an erTi kompaniis finansuri angariSgebis momzadeba. gamocdisTvis momzadebisas
dauSvebelia am ori Temidan erT-erTis gamotoveba.
F7/fa modulis gamocdaze gamovida 72 kandidati, aqedan 51 kandidatma gamsvle
li qula miiRo.
F8/amm _ „auditi da marwmunebeli momsaxureba“ _ modulis gamocdis programa da
formati ar Secvlila _ sagamocdo masala Seicvada sam aTqulian scenars (TiTo
euli moicavda xuT 2-qulian arCeviTpasuxian davalebas), erT 30-qulian da or
20-qulian amocanas. a nawilis pirveli scenari Sedgenili iyo Temis _ „auditis
safuZvlebi“, meore _ Temis „dagegmva da riskis Sefaseba“, xolo mesame _ Temis
„mimoxilva da angariSgeba“ mixedviT. b nawilis pirveli amocana amowmebda Temis
„Sida kontroli da auditoruli mtkicebuleba“ codnas, meore amocana _ Temis
„dagegmva da riskis Sefaseba“, xolo mesame _ Temis „auditi da marwmunebeli
momsaxureba“.
F8/amm modulis gamocdaze gamosuli 47 kandidatidan, 46-ma gamocda Caabara.
sagamocdo komisiam imsjela miRebul Sedegebze da gadawyvita, rom avtorma saga
mocdo masalis momzadebisas amocanebi unda Seadginos sxvadasxva Temis mixedviT
da ar dauSvas Temis gameoreba.
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F9/fm _ „finansuri marTva“ _ modulis gamocdis programa da formati ar Secv
lila _ gamocdaze mocemuli iyo TxuTmeti 2-quliani arCeviTpasuxiani davale
ba, sami aTquliani scenari (TiToeuli moicavda xuT 2-qulian arCeviTpasuxian
davalebas) da ori 20-quliani amocana. b nawilis pirveli scenari Sedgenili iyo
Temis „dafinansebis wyaroebi“, meore _ „kapitalis Rirebuleba“, xolo mesame
_ „finansuri bazrebi da xazinis marTva“ mixedviT. g nawilis pirvel amocanaSi
moiTxoveboda proeqtis wminda mimdinare Rirebulebis gamoTvla da miRebuli
Sedegis safuZvelze aRniSnuli proetis Sesaxeb gadawyvetilebis miReba, gara
amisa, wminda mimdinare Rirebulebis naklovanebebis argumentirebulad ganmar
teba. meore amocanaSi ki moiTxoveboda adre gadaxdisTvis gacemuli fasdaTmobis
gazrdiT ganpirobebuli sargeblisa da danaxarjebis gamoTvla da winadadebis
sargeblianobaze komentaris gakeTeba. garda amisa, kandidats ramdenime kiTxvaze
pasuxi unda gaeca, saoperacio ciklis Sesaxeb.
F9/fm modulis gamocdaze gamosuli 24 kandidatidan, 12-ma gamocda Caabara.
P2/ssa _ „sawarmos strategiuli angariSgeba“ _ modulis gamocdis programa da
formati ar Secvlila _ sagamoco masala moicavda oTx amocanas _ erT 30-quli
ans, erT 20-qulians da or 25-qulians.

pirveli amocanis a nawilSi moiTxoveboda nakveTis realuri Rirebulebis gansazR
vra da Svilobili sawarmos SeZenis Sedegad miRebuli gudvilisa da aramakont
rolebeli wilis gaangariSeba/gasazRvra orive meTodiT. b nawilSi moiTxoveboda
Svilobili sawarmos gaufasurebis zaralis gaangariSeba da ganawilebis Sesaxeb
msjeloba. g nawilSi ki moiTxoveboda Svilobili sawarmos SeZenis kompensaciis
gamoTla da msjeloba, Tu romeli muxlebia Setanili gaangariSebaSi. garda ami
sa, moiTxoveboda msjeloba, aqciebze dafuZnebuli gadaxdis sqemis danaxarjebis
aRiarebis Sesaxeb.
meore amocanis a nawilSi saWiro iyo msjeloba, pirobaSi mocemuli sami situa
ciis saaRricxvo midgomis Sesaxeb. amocanis b nawilSi ki moiTxoveboda msjeloba
pirobaSi wamoWril eTikur sakiTxebze.
mesame amocanis a nawilSi amowmebdnen bass 23-isa da bass 38-is, xolo b nawilSi
_ `fass mcire da saSualo sawarmoebisaTvis standartis~ da bass 1-is codnas.
meoTxe amocanis a nawilSi moiTxoveboda msjeloba, sami garigebis asaxvis Sesaxeb,
xolo b nawilSi _ integrirebuli angariSgebis saerTaSoriso sabWos safuZvlebis
principebis, ZiriTadi komponentebisa da problemebis ganxilva.
P2/ssa modulis gamocdis Sedegebi damakmayofilebelia _ gamocdaze gamosuli
29 kandidatidan, 17-ma gamocda Caabara.
P4/fa _ „finansuri marTva (umaRlesi done)“ _ modulis gamocdis programa da
formati ar Secvlila _ gamocdaze mocemuli iyo oTxi 25-quliani amocana.

pirveli amocana exeboda Temas „investiciebis Sefaseba“. kandidats amocanis a
nawilSi unda ganexila terminebis deltas, Tetasa da vegas arsi da mniSvneloba
ofcionebis Sefasebisas; b nawilSi moiTxoveboda amocanis pirobaSi mocemuli
monacemebis safuZvelze delta hejirebis gansazRvra da hejirebis warmatebaze
msjeloba; xolo g nawilSi - imis axsna, kompanias ratom sWirdeba riskis hejireba.
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meore amocana exeboda Temas „xazina da riskis marTvis meTodologia“. amocanis
a nawilSi kandidats unda moemzadebina fuladi nakadebis sami wlis prognozi; b
nawilSi moiTxoveboda kompaniis Rirebulebis Sefaseba skuTari kapitalisTvis
gankuTvnili Tavisufali fuladi nakadebis safuZvelze, xolo g nawilSi _ kandi
dats unda daewera Setyobineba direqtorebisTvis, Sefasebis dros gakeTebuli
daSvebebisa da SefasebaSi arsebuli gaurkvevlobis Sesaxeb.
mesame amocana exeboda Temas „korporaciuli restruqturizacia da reorganiza
cia“. amocanis a nawilSi moiTxoveboda Sefaseba da ganxilva, samive winadadebidan

TiToeulis gavlena saprognozo finansuri mdgomareobis angariSgebaze, Semosa
valze, erT aqciaze Semosavalsa da kompaniis leverijze. b nawilSi ki moiTxove
boda sekiuritizaciis procesis axsna.
meoTxe amocana exeboda Temas „roli da pasuxismgebloba dainteresebul mxareTa
mimarT“. amocanis a nawilsi moiTxoveboda investiciis mosalodneli ukugebis
gamoTvla; b nawilSi _ kreditunarianobis gaZlierebis mizanisa da meTodebis
axsna, xolo g nawilSi _ amocanis pirobaSi aRweril sqemebSi investorebisTvis
damaxasiaTebeli riskebis ganxilva.
P4/fa modulis gamocdis Sedegebi damakmayofilebelia _ gamocdaze gamosuli 17
kandidatidan, 11-ma gamocda Caabara.
P7/amm _ „auditi da marwmunebeli momsaxureba (umaRlesi done)“ _ modulis gamoc
dis programa da formati ar Secvlila _ sagamocdi masalaSi mocemuli iyo erTi
50-quliani da ori 25-quliani amocana.

pirveli amocana exeboda Temas „gasuli periodebis finansuri informaciis audi
tis dagegmva da Catareba“. meore amocana exeba Temas „sxva davalebebi“, xolo
mesame amocana _ Temebs „sxva davalebebi“ da „daskvnis momzadeba“.
P7/amm modulis gamocdis Sedegebi damakmayofilebeli ar aris _ gamocdaze ga
mosuli 17 kandidatidan, 8-m gamocda Caabara. komisiam imsjela miRebul Sede
gebze. susti kandidatebis naSromebs axasiaTebs is, rom dawerili teqsti, xSir
SemTxvevaSi, ar warmoadgens pasuxs dasmul kiTxvaze da aseTi pasuxi Sefasebuli
ar aris. Tavis mxriv, es metyvelebs imaze, rom kandidatebis nawili gamocdisT
vis saTanadod emzadeboda. saTanado momzadeba moicavs saxelmZRvanelos yvela
Temis Seswavlas, TiToeuli standartis da sxva sakiTxis principebis gaazrebas.
Semdeg ki kandidatma unda daiwyos krebulSi mocemul amocanebze varjiSi, ro
melic Sedgeba Semdegi etapebisgan:

1. yuradRebiT waikiTxeT amocanis piroba, gamoyaviT pirobis yvela mniSvnelovani
elementi, gaiazreT ras niSnavs, TiToeuli elementi, risTvis aris mocemulia;
2. Semdeg yuradRebiT waikiTxeT kiTxva, gaiazreT kiTxvis TiToeuli sityva, da
adgineT pirobis romeli elementebi ukavSirdeba mocemul kiTxvas;
3. rac ar unda rTuli iyos pivel etapze, scadeT kiTxvaze pasuxis damouki
deblad gacema; saWiroebis SemTxvevaSi, gadaSaleT saxelmZRvanelo, magram nu
cdilobT krebulSi mocemuli oficialuri pasuxis wakiTxvas; kargi iqneba, Tu
Tqven dawerT pasuxs, magram sakmarisi iqneba, Tu CamoayalibebT pasuxis gegmas
da CamowerT ZiriTad argumentebs;
4. SeadareT Tqveni pasuxi krebulSi mocemul pasuxTan. Tu oficialuri pasuxi ra
dikalurad an nawilobrivad gansxvavdeba Tqven mier dawerili an Camoyalibebuli
pasuxisgan, es niSnavs, rom Tqven arasworad gaigeT kiTxva (Cven ar ganvixilavT
im SemTxvevas, rodesac kandidatma guldasmiT ar Seiswavla saxelmZRvaneloSi
mocemul Teoriul masala da emzadeba gamocdisTvis krebulSi mocemuli amoca
nebis SeswavliT/dazepirebiT). SekiTxvis gaazrebisTvis, yuradRebiT waikiTxeT
krebulSi mocemuli pasuxi, daadgineT, Tu iciT pasuxSi gamoyenebuli Teoriuli
masala _ Tu ar iciT, SeiswavleT igi; Tu iciT, daadgineT, ratom ver amoicaniT,
romeli Teoriuli masala unda gamoiyenoT pasuxis gacemisas. amis misaRwevad,
erTmaneTs daakavSireT sami elementi _ amocanis pirobis, amocanis kiTxvisa da
oficialuri pasuxis Sesabamisi nawilebi. Tqven unda CawvdeT im princip(eb)s,
romlis codnas amowmebs gamomcdeli. mxolod Secdomebis Rrma analizi dagex
marebaT gamocdisTvis momzadebaSi.
rasakvirvelia, Tavidan gamocdisTvis aseTi momzadeba moiTxovs Zalian bevr dros,
energias da Zalisxmevas. amasTan, ramdenime amocanis damuSavebis Semdeg, Tqven
aRmoaCenT, rom amocanebis amoxsnis dro mcirdeba, pasuxis xarisxi ki izrdeba.
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sbl _ „strategiuli bizneslideri“ _ modulis gamocdis programa da formati
ar Secvlila _ gamocdaze mocemuli iyo erTi 100-quliani scenari, romelic
moicavda xuT davalebas.
pirvel davalebaSi moiTxoveboda Sefasebis unaris gamovlena _ riskebis dadgo
mis albaTobisa da potenciuri gavlenis Sefasebis dros da komerciuli alRos
unaris gamovlena _ riskebze rekomendaciebis gawevis dros.
meore davalebaSi moiTxoveboda analizis unaris gamovlena _ kompaniis strategi
uli arCevanisaTvis relevanturi sakiTxebis identificirebis dros da Sefasebis
unaris gamovlena _ gavlenebis analizisa da rekomendaciis gacemis dros.
mesame davalebaSi moiTxoveboda komerciuli alRos unaris gamovlena _ eTikur
sakiTxebze rekomendaciebis gawevis dros.
meoTxe davalebaSi moiTxoveboda komunikaciis unaris gamovlena _ direqtoris
Tvis werilis miweris dros da skepticizmis unaris gamovlena _ bevri monacemis
analizis gamoyenebis sargeblianoba.
mexuTe davalebaSi moiTxoveboda skepticizmis unaris gamovlena kompaniis finan
suri sirTuleebis gamovlenis dros da komunikaciis unaris gamovlena _ proeqtis
Semdgomi da ganxorcielebis Semdgomi ganxilvis dros.
sbl modulis gamocdis Sedegebi damakmayofilebelia _ gamocdaze gamosuli
8 kandidatidan, 5-ma gamocda Caabara.
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saba ZaZamia
proeqtebis menejeri
START-BUSINESS SOLUTIONS

COV ID-19 axal eTikur gamowvevebs qmnis
profesionali buRaltrebisTvis
ACCA yovelwliurad aRniSnavs eTikis
dRes oqtombris TveSi, radgan eTika
organizaciis birTvia. organizaciis
wevreb i amayoben umaRlesi eTikur i
standartebis SenarCunebiTa da dacviT.
COV ID-19 pandemiam gamowvevebiT yve
laze ufro metad datvirTuli garemo
Seqmna Tanamedrove istoriaSi. manam, sa
nam kompaniebi reabilitaciis procesSi
arian, profesionali buRaltrebi axali
da mniSvnelovani eTikuri dilemebis
winaSe aRmoCndnen, romlebic profe
sionalur eqspertizasa da moraluri
gansjis unars moiTxoven.

ACCA-m gamosca dokumenti, saxelwode
biT `eTika COVID-19-is samyaroSi~, rome
lic mimoixilavs eTikis rols pandemiis
Semdgom periodSi. es dokumenti gamoica
ACCA-is kampaniis farglebSi, romelic
fokusirebulia globalurad biznesis
ideis gaazrebaze, raTa SesaZlebeli gax
des ekonomikis mdgradi aRdgena.
dokumentis Tanaxmad, pandemiidan ga
momdinare respondentTa erT mexuTeds
mainc mouwia iseT situaciaSi yofna,
roc a eTik is stand art eb i darRv e
vis riskis winaSe aRmoCnda. maTi meoTxedis SemTxvevaSi, aRniSnuli prob
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lema teqnologiebis gamoyenebas ukav
Sirdeboda.

SemTxvevaSi. kiberusafrTxoeba gan
sakuTrebiT mniSvnelovani priori
teti gaxda da identobis moparvis,
yalbi produqtis onlaingayidvisa
da sist em ebS i araa vt or iz eb ul i
SeRwevis mcdelobebis winaaRmdeg
brZolaSi;

dokumenti aseve moicavs ramdenime ma
galiTs, sadac pandemiam eTikis riskebi
mniSvnelovnad gazarda, maT Sorisaa:
•
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droSi SezRuduli gadawyvetilebebi
_ gadawyvetilebebi zedmetad swra
fad miiReba, riskebisa da Sedegebis
saTanado gaazrebis gareSe. xSir
SemTxvevaSi, gadawyvetilebebi mii
Reba saTanado informaciis srulad
miRebamde;

•

distanciuri muSaoba _ damsaqmeb
lebm a und a Seaf as on is saW ir o
instrumentebi, romlebsac iyeneben
TanamSromelTa distanciuri mar
Tvis procesSi, raTa SesaZlebeli
gaxdes balansis dacva pirad cxov
rebasa da kontrols Soris;

•

personalis Semcireba _ aucilebe
lia eTikuri midgomebis gamoyeneba
gad awyv et il eb eb is miR eb is pro
ces
Si im dros, ro
ca wyde
ba, Tu
romeli TanamSromeli unda mohyves
SemcirebaSi da romeli _ droebiT
SvebulebaSi;

•

marwmunebeli servisebi _ dam ou 
kideblobis SenarCuneba aucile
bel ia , gans ak uTr eb iT mcir e da
saSualo praqtikebis SemTxvevaSi,
sad ac klie ntT an urT ie rT ob eb i
SesaZloa personalur megobrobaSi
gadaizardos. safrTxeebi gvaiZu
lebs, daTm ob ebz e wav id eT, rac
damoukideblobis dakargvis riskis
qveS gvayenebs;

•

TaRl iT ob is SemT xv ev eb is zrda _
Covid-19-ma gamoiwvia mniSvnelovani
zrda sxvadasxva saxis TaRliTobis

•

eTika miwodebis jaWvis mTel speq
trSi _ ZiriTadad, momwodeblebi
xSirad damokidebuli arian momxma
reblebze da urTierTobaSi naklebi
Zalaufleba gaaCniaT. im SemTxve
vebSi, rodesac momxmarebeli msxvi
li kompaniaa, xolo momwodeblebi
_ mcire kompaniaTa erToblioba,
momxmareblis Zalaufleba kidev
ufr o met ad izrd eb a. pand em ia m
mniSvnelovani problemebi warmoSva
fuladi nakadebis mimarTulebiT da
SedarebiT mcire kompaniebi kidev
ufro daasusta, vidre _ Sedare
biT didebi. amitom mniSvnelovania
aRniSnul garemoSi warmoSobili
eTikuri riskebis gaanalizeba, ro
melTa winaSec dganan mcire kompa
niebi momxmarebelTa SenarCunebis
procesSi.

angariSis avtorma, naraianan vaidia
naTanma ganacxada _ `finansebisa da
buR altr is prof es ieb isTv is eTik a
yovelTvis warmoadgenda profesiona
lizmis birTvs. gansakuTrebuli wnexis
pirobebSi misi mniSvneloba kidev ufro
gaizarda. eTika buRaltrebisTvis ucxo
ar aris, Tumca COV ID-19-ma namdvilad
Seqmna axali gamowvevebi, romelmac
SesaZloa eTikuri qceva safrTxis qveS
daayenos.
wyaro: accaglobal.com

kvlevebi eWvqveS ayeneben auditoris
savaldebulo rotaciis saWiroebas
ori akademiuri kvleva eWvebs aCens
audituri firmebis da garigebis partniorebis savaldebulo rotaciis sa
Wiroebas.
listinguri kompaniebis finansuri sa
meTvalyureo sabWo mkacrad gamovida
aSS-Si audituri firmebis savaldebu
lo rotaciis winaaRmdeg. gansakuTre
biT mas Semdeg, rac warmomadgenelTa
sabWom 2013 wels miiRo dadgenileba,
romlis Tanaxmadac firmebis saval
deb ul o rot ac ia aikrZ al a. Tumc a,
kvlav ZalaSi rCeba moTxovna, mTavari
garigebis partnioris rotaciis Sesa
xeb. evrokavSirSi arsebobs moTxovna
savaldebulo rotaciaze yoveli 10
wlis Semdeg, sadac kompaniebi val
deb uli aria n sxva audit or eb isg an
miiRon SeTavazebebi mas Semdeg, rac
erTi firmis servisebiT 10 wlis gan
mavlobaSi isargebleben.
Tumc a, ref orm isk en mow od eb eb i ar
wydeb a auditis bazarze, romelz ec
didi oTxeulis firmebi dominireben,
miuxedavad ukanasknel wlebSi ganvi
Tarebuli saerTaSoriso sabuRaltro
skandalebis mTeli jaWvisa. evrokav
Siri da didi britaneTi gegmaven axal
reformebs, romlebic ZiriTadad audi
tisa da sakonsultacio praqtikebis
gamijvnazea orientirebuli.
miuxedavad imisa, rom audituri fir
mis savaldebulo rotaciaze saubari
bolo wlebSi minelda, ori akademi
uri kvleva eWvqveS ayenebs auditis
partn ior is rot ac ii s saW ir oeb as ac
ki. amerikis sabuRaltro asociaciis
Jurn alS i gam oqv eyn eb ul i kvlev eb i
exeba or ZiriTad mizezs, romelsac
iyeneben savaldebulo rotaciis ad
vokatirebisas _ is, rom droTa ganmav

lobaSi Seqmnilma interpersonalurma
damokidebulebebma SesaZloa safrTxe
Seu qmn as prof es iu l dam ouk id eb
lobas da Sesabamisad _ angariSgebis
xarisxs. meore argumenti ki is aris,
rom auditoris savaldebulo rotacia
finansur angariSgebis xarisxze `axali
TvaliT~ Sexedvis saSualebas iZleva.
kvlevebma ver aRmoaCina auditis xa
risxis gauaresebis damadasturebeli
faqtobrivi garemoebebi partniorebs
Soris xuTwliani TanamSromlobis Sem
deg. aseve TiTqmis araferi adasturebs
imas, rom angariSgebis xarisxze `axali
TvaliT~ Sexedvas raime gaumjobeseba
mohyveba auditis xarisxs. erT-erTma
kvlevam auditis xarisxis gauarese
bis tendenciac ki SeniSna garigebis
partnioris rotaciis Semdgom, rac,
savaraudod, axali garigebis partni
oris mier klientis Sesaxeb naklebi
codniTaa gamowveuli.
`me vfiqrob, rom am kvlevas gamoyeneba
SeiZleba hqondes rogorc partniorTa
rotaciis, ise firmis rotaciis Sem
TxvevaSic~ _ ganacxada kvlevis Tana
avtorma, robert vaiTidma, CrdiloeT
karolinis universitetidan.
`savaldebulo rotaciis momxreTa nawi
li ambobda, rom ucxo TvaliT auditis
xarisxze Sexedva xarisxs gaaumjobeseb
da. analogiur arguments iyeneben fir
mebis savaldebulo rotaciis momxre
ebic. Tumca, Cvens sakvlev simravleSi
amis damadasturebeli garemoebebi ar
gamoikveTa rotaciidan pirveli 2 wlis
ganmavlobaSi~.
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ვებგვერდი, 06/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017378

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №244
2020 წლის 5 ოქტომბერი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
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„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011,
200090000.22.033.016112) დამტკიცებული ინსტრუქციის მე-19 მუხლის:
1. სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 19. წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემა“.
2. პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. დაინტერესებული პირი, წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის მოთხოვნით
მიმართავს შემოსავლების სამსახურს დანართი №I-15-ით გათვალისწინებული ფორმით,
რომელიც ივსება დანართი №I-151-ით დადგენილი წესის შესაბამისად, განსახორციელებელი
ან განხორციელებული ოპერაციის მიხედვით:
ა) საქართველოს საგადასახადო კოდექსით და საქართველოს საბაჟო კოდექსით
გათვალისწინებული ანგარიშგების წესების ან/და შესასრულებელი საგადასახადო/საბაჟო
ვალდებულებების განსაზღვრის მიზნით;
ბ) იმ მოსაკრებელთან დაკავშირებული ანგარიშგების წესების ან/და შესასრულებელი
ვალდებულებების განსაზღვრის მიზნით, რომლის ადმინისტრირებასაც საგადასახადო
ორგანო ახორციელებს.“.
3. მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. ხარვეზის არსებობის ან/და დამატებითი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის საჭიროების
შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახური პირს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად ან/და ინფორმაციის/
დოკუმენტაციის წარმოსადგენად განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას, რომელიც არ უნდა
აღემატებოდეს 15 სამუშაო დღეს. შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია წინასწარი
გადაწყვეტილების მოთხოვნის წარმომდგენის მოთხოვნით, მხოლოდ ერთხელ, მაგრამ
არაუმეტეს 15 სამუშაო დღით, გააგრძელოს აღნიშნული ვადა. ხარვეზის აღმოსაფხვრელად
ან/და ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოსადგენად განსაზღვრული ვადით ჩერდება
წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის ვადის დინება, რომელიც განახლდება პირის მიერ
ხარვეზის აღმოფხვრის ან/და მოთხოვნილი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენის
მომდევნო სამუშაო დღიდან.“.
4. მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. სამუშაო ჯგუფი უფლებამოსილია წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვნის
განხილვისას. საჭიროების შემთხვევაში, მესამე პირისგან მოითხოვოს დამატებითი
ინფორმაცია ან დოკუმენტაცია. აღნიშნული ინფორმაციის/ დოკუმენტაციის წარმოდგენამდე
ჩერდება წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის ვადის დინება, რომელიც განახლდება
შესაბამისი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენის მომდევნო სამუშაო დღიდან.“.
5. მე-6 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 61 პუნქტი:

„61. წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემამდე, წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვ
ნის წარმომდგენი უფლებამოსილია, წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვნაში ასახული ინ
ფორმაციის დაზუსტების ან/და დამატებითი დოკუმენტაციის წარმოდგენის მიზნით შეაჩე
როს წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვნის განხილვა. ამ შემთხვევაში ჩერდება წინასწარი
გადაწყვეტილების გამოცემის ვადის დინება, რომელიც განახლდ
 ება წინასწარი გადაწყვეტი
ლების მოთხოვნის წარმომდგენის მიერ დაზუსტებული ინფორმაციის ან/და დამატებითი
დოკუმენტაციის წარმოდგენის მომდევნო სამუშაო დღიდან.“.
6. მე-10 და მე-11 პუნქტები ამოღებულ იქნეს.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი

ვებგვერდი, 07/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017381

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №248
2020 წლის 6 ოქტომბერი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილე
ბის შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთ
 ა მინისტ
რის 2010 წლის 31 დეკემბრ
 ის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვ ერდი, 060111, 03/01/2011,
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტ
 რუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დანართი №II-086-ის III ნაწილი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. 401 მუხლის:
ა) მე-5 პუნქტ
 ის:
ა.ა) „ა.ა.ა“ ქვეპუნქტ
 ის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ა.ა.ბ“ ქვეპუნქტ
 ი:
„ა.ა.ბ) 16.1.2 სტრიქონში მიეთითება 2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახა
დო კოდექსის 309-ე მუხლის 94-ე ნაწილით გათვალისწინებული პირის სტატუსის დაკარ
გვამდე იმ საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან განაწილებული დივი
დენდი (გარდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 99-ე მუხლით გათავისუფლებული
დივიდენდის განაწილებისა), როდესაც პირი მოგების გადასახადით იბეგრებოდა საქართვე
ლოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 95-ე ნაწილით გათვალისწინებული დაბეგვრ
 ის
ობიექტის მიხედვით.“;
ა.ბ) „კ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„კ) 25-ე სტრიქონი – მიეთითება საქართვ ელოს საგადასახადო კოდექსის 124-ე მუხ
ლის მე-2 – მე-3 ნაწილების, 309-ე მუხლის 92-ე – 93-ე და 119-ე – 120-ე ნაწილებით გათვალის
წინებული ჩასათვლელი თანხების ჯამი (სტ.25=სტ.25.1+სტ.25.2+სტ.25.3):
კ.ა) 25.1 სტრიქონი – აისახება 2008 წლის 1 იანვრ
 იდან 2017 წლის 1 იანვრ
 ამდე საანგარი
შო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილებისას ამ პერიოდების
მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის ამავე დეკლარაციის დანარ
თი №1-ით გაანგარიშებული თანხა, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს დეკლარაციის 16.1.1.
სტრიქონში ასახული მონაცემის შესაბამისად გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის
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თანხას. ამასთან, თუ დეკლარაციის დანართი №1-ის მე-5 სტრიქონში ასახული თანხა მეტია
დეკლარაციის III ნაწილის 16.1.1 სტრიქონის მიხედვით გამოანგარიშებული მოგების გადა
სახადის თანხაზე, მაშინ 25.1 სტრიქონში აისახება სტრიქონი 16.1.1-ის მიხედვით გაანგა
რიშებული მოგების გადასახადის თანხა. თუ დეკლარაციის დანართი №1-ის მე-5 სტრიქონში
ასახული თანხა ნაკლებია დეკლარაციის III ნაწილის 16.1.1 სტრიქონის მიხედვით გამოანგა
რიშებული მოგების გადასახადის თანხაზე, 25.1 სტრიქონში მიეთითება დეკლარაციის და
ნართი №1-ის მე-5 სტრიქონის მიხედვით გაანგარიშებული მოგების გადასახადის თანხა;
კ.ბ) 25.2 სტრიქონში მიეთითება საქართველოს ფარგლების გარეთ წყაროსთან დაკავე
ბული ან გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა, რომელიც გამოანგარიშებული იქნებოდა
საქართველოში აღნიშნულ შემოსავალზე საქართველოში არსებული წესითა და განაკვეთე
ბით, მაგრამ არაუმეტეს 16.1 სტრიქონში მითითებული მონაცემის შესაბამისად გამოანგ
რიშებული მოგების გადასახადის თანხასა და 25.1 სტრიქონში ასახულ მონაცემს შორის
სხვაობით მიღებული თანხისა;
კ.გ) 25.3 სტრიქონი – აისახება საწარმოს მიერ 2017 წლის 1 იანვრ
 იდან საქართველოს სა
გადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 94-ე ნაწილით გათვალისწინებული პირის სტატუსის
დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში (როდესაც პირი მოგების გადასახადით იბეგრებოდა
საქართვ ელოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 95-ე ნაწილით გათვალისწინებული
დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით) მიღებული წმინდა მოგების განაწილებისას დარიცხული
და გადახდილი მოგების გადასახადის ამავე დეკლარაციის დანართი №13-ით გაანგარიშებუ
ლი თანხა, მაგრამ არაუმეტეს დეკლარაციის 16.1.2 სტრიქონში ასახული მონაცემის შესაბამი
სად გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის თანხისა.“;
ბ) 63 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 64, 65 და 66 პუნქტ
 ები:
„64. დეკლარაციის III ნაწილის დანართი №13 ივსება სტრიქონების დასახელების შესაბა
მისად, კერძოდ:
ა) პირველ სტრიქონში მიეთითება საანგარიშო პერიოდში დივიდენდის სახით განაწი
ლებული თანხის ოდენობა, რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრ
 ას;
ბ) მე-2 სტრიქონში მიეთითება 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საან
გარიშო პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა;
გ) მე-3 სტრიქონში მიეთითება 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგა
რიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგების ოდენობა ჯამურად (მათ შორის, უარყოფითი
ფინანსური შედეგის (ზარალი) გათვალისწინებით);
დ) მე-4 სტრიქონში მიეთითება 2017 წლის 1 იანვრ
 იდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგა
რიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგების ხარჯზე დივიდენდის სანაცვლ
 ოდ საწარმოს
მიერ პარტნიორისთვის გადაცემული ამ საწარმოს აქციებ
 ის/წ
 ილის ღირებულება;
ე) მე-5 სტრიქონში მიეთითება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის
120-ე ნაწილის მიხედვით ჩასათვლელი თანხა, რომელიც წარმოადგენს 2017 წლის 1 იანვრ
 ი
დან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან დივი
დენდის განაწილებისას ამავე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახ
დილი მოგების გადასახადის თანხას. აღნიშნული თანხის ოდენობა იანგარიშება პირველი
და მე-2 სტრიქონების ნამრავლის გაყოფით მე-3 და მე-4 სტრიქონების სხვაობაზე (სტ.1*სტ.2/
(სტ.3- სტ.4)).
65. დეკლარაციის III ნაწილის დანართი №14 ივსება 2017 წლის 1 იანვრიდან საქართვე
ლოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 94-ე ნაწილით გათვალისწინებული პირის სტა
ტუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან დივიდენდის
განაწილებისას ამავე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მო
გების გადასახადის თანხის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის კორექტირების მიზნით შემდეგ
შემთხვევებში, თუ:
ა) 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვ ამდე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით
დარიცხული მოგების გადასახადის გადახდა განხორციელდა ამავე საანგარიშო პერიოდ
 ებში
მიღებული წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილების შემდგ
 ომ, ან/და
ბ) 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით
მოგების გადასახადის დარიცხვა განხორციელდა ამავე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული
წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილების შემდგომ.
66. დეკლარაციის III ნაწილის დანართი №14 ივსება ამავე მუხლის 65 პუნქტ
 ით განსაზღ
ვრული შემთხვევების დადგომის საანგარიშო პერიოდის მიხედვით, შემდეგი წესით:
ა) I ნაწილის პირველ, მე-2 და მე-3 სვეტებში აისახება იმ საანგარიშო პერიოდ(ებ)ის (მათ

შორის, მიმდინარე საანგარიშო პერიოდის) მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარა
ციის მონაცემები, რომელშიც განხორციელდა 2017 წლის 1 იანვრ
 იდან სტატუსის დაკარგვამ
დე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილება;
ბ) II ნაწილის:
ბ.ა) პირველ სტრიქონში მიეთ
 ითება 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე სა
ანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან განაწილებული დივიდენდის ოდენო
ბა, რომლის განაწილებაც განხორციელდა ამავე დანართის I ნაწილის პირველი სვეტში ასა
ხული საანგარიშო პერიოდ(ებ)ის (მათ შორის მიმდინარე საანგარიშო პერიოდში) მიხედვით
და ექვემდებარება დაბეგვრას;
ბ.ბ) მე-2 სტრიქონში მიეთითება 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საან
გარიშო პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა;
ბ.გ) მე-3 სტრიქონში მიეთითება 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საან
გარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგების ოდენობა ჯამურად (მათ შორის, უარყოფი
თი ფინანსური შედეგის (ზარალი) გათვალისწინებით);
ბ.დ) მე-4 სტრიქონში მიეთითება 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საან
გარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგების ხარჯზე დივიდენდის სანაცვლ
 ოდ საწარ
მოს მიერ პარტნ იორისათვის გადაცემული ამ საწარმოს აქციებ
 ის/წ
 ილის ღირებულება;
ბ.ე) მე-5 სტრიქონში მიეთითება შემდეგი სახით გაანგარიშებული ჩასათვლ
 ელი თანხა:
სტ.1*სტ.2/(სტ.3-სტ.4).
გ) III ნაწილში აისახება დამატებით ჩასათვლ
 ელი თანხა, რომელიც არის ამავე დანართის
II ნაწილის მე-5 სტრიქონისა და I ნაწილის მე-2 სვეტის ჯამს შორის სხვაობა, მაგრამ არაუ
მეტეს I ნაწილის მე-3 სვეტის ჯამში ასახული მონაცემის შესაბამისად გამოანგარიშებული
მოგების გადასახადის თანხასა და ამავე ნაწილის მე-2 სვეტის ჯამში ასახულ მონაცემს შორის
სხვაობისა და ექვემდებარება გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე ასახ
ვას.“.
3. 112-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 35-ე, 36-ე და 37-ე პუნქტ
 ები:
„35. საწარმო, რომელმაც მიიღო საქართვ ელოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის
94-ე ნაწილით გათვალისწინებული პირის სტატუსი და ახორციელებს 2017 წლის 1 იანვრ
 ი
დან შესაბამისი სტატუსის მიღების კალენდარული წლის დასაწყისამდე საანგარიშო პერიო
დებში მიღებული წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილებას, ვალდებულია:
ა) სტატუსის მიღების შემდგომ საანგარიშო პერიოდებში დივიდენდის განაწილებისას,
გარდა ამ პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტ
 ით გათვალისწინებული შემთხვევისა, დივიდენდის განაწი
ლების საანგარიშო თვის მიხედვით საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს მოგების გადასა
ხადის ყოველთვიური დეკლარაცია დანართი №II-086 ფორმით, რომელშიც აისახება წმინდა
მოგებიდან განაწილებული დივიდენდის ოდენობა;
ბ) სტატუსის მიღების კალენდარულ წელს, სტატუსის მიღებამდე საანგარიშო პერიო
დებში დივიდენდის განაწილებისას, გარდა ამ პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტ
 ით გათვალისწინებუ
ლი შემთხვევისა, სტატუსის მიღების საანგარიშო თვის მიხედვით საგადასახადო ორგანოს
წარუდგინოს მოგების გადასახადის ყოველთვ იურ
 ი დეკლარაცია დანართი №II-086 ფორ
მით, რომელშიც აისახება წმინდა მოგებიდან განაწილებული დივიდენდის ოდენობა;
გ) ამ მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში დივიდენდის
2020 წლის 1 ოქტომბრამდე განაწილებისას, საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს 2020 წლის
ოქტომბრის საანგარიშო პერიოდის მოგების გადასახადის ყოველთვ იური დეკლარაცია და
ნართი №II-086 ფორმით, რომელშიც აისახება წმინდა მოგებიდან 2020 წლის 1 ოქტომბრამდე
განაწილებული დივიდენდის ოდენობა.
შენიშვნა: ამ პუნქტ
 ის შესაბამისად მოგების გადასახადის ყოველთვიურ
 ი დეკლარაციით
დეკლარირებული მოგების გადასახადი არ ექვემდებარება ინსტრუქციის მე-40 მუხლის პირ
ველი პუნქტით გათვალისწინებულ დეკლარაციაში ასახვას.
მაგალითი 1:
საწარმომ, რომელიც 2017 წლის 1 იანვრიდან მოგების გადასახადით იბეგრება საქართ
ველოს საგადასახადო კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული და
ბეგვრის ობიექტების მიხედვით, სესხის გამცემი სუბიექტის სტატუსი მიიღო 2019 წლის 1
ივნისს. საწარმოს 2017 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში მიღებული აქვს
წმინდა მოგება 200 000 ლარის ოდენობით. აღნიშნული მოგებიდან საწარმომ:
- 2019 წლის აპრილში დამფუძნებელ ფიზიკურ პირზე გაანაწილა 30 000 ლარი;
- 2020 წლის მაისში დამფუძნებელ ფიზიკურ პირზე გაანაწილა 50 000 ლარი;
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- 2020 წლის 31 დეკემბერს დამფუძნებელ ფიზიკურ პირზე გაანაწილა 100 000 ლარი.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 104-ე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტ
 ის შე
საბამისად, საწარმოს გაუუქმდა 2019 წლის აპრილის თვის მოგების გადასახადის დეკლარა
ციის საფუძველზე განხორციელებული დარიცხვები.
ანალიზი:
იმის გათვალისწინებით, რომ სესხის გამცემი სუბიექტი 2019 წლის 1 ივნისიდან წარ
მოადგენს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 94-ე ნაწილით გათვალის
წინებულ პირს, ამავე კოდექსის 309-ე მუხლის 118-ე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,
საწარმო ვალდებულია 2017 წლის 1 იანვრიდან სესხის გამცემი სუბიექტის სტატუსის მიღე
ბის კალენდარული წლის დასაწყისამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მო
გებიდან შესაბამისი სტატუსის მიღების შემდგომ საანგარიშო პერიოდებში განაწილებული
დივიდენდი დაბეგროს მოგების გადასახადით. მოგების გადასახადით დაბეგვრ
 ას ასევე და
ექვემდებარება შესაბამისი სტატუსის მიღებამდე საანგარიშო პერიოდებში განაწილებული
დივიდენდი, რომლის მიხედვითაც, მოგების გადასახადის დარიცხვა გაუქმდა საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 104-ე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტ
 ის საფუძველზე.
შედეგი:
საწარმო ვალდებულია:
- 2019 წლის აპრილში განაწილებული მოგება – 30 000 ლარი, რომელზეც მოგების გა
დასახადის დარიცხვა გაუქმდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 104-ე
ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ასახოს 2020 წლის ოქტომბრის თვის მოგების გადასა
ხადის დეკლარაციაში და დაბეგროს მოგების გადასახადით;
- 2020 წლის მაისში განაწილებული მოგება – 50 000 ლარი, ასახოს 2020 წლის ოქტომბრის
თვის მოგების გადასახადის დეკლარაციაში და დაბეგროს მოგების გადასახადით;
- 2020 წლის დეკემბერში განაწილებული დივიდენდის ოდენობა 100 000 ლარი – ასახოს
2020 წლის დეკემბრის თვის მოგების გადასახადის დეკლარაციაში და დაბეგროს მოგების გა
დასახადით.
ამასთან, საწარმო ვალდებულია, წმინდა მოგებიდან გაუნაწილებელი თანხა – 20 000 ლა
რი, მოგების გადასახადით დაბეგროს დივიდენდის განაწილების საანგარიშო პერიოდ(ებ)ის
მიხედვით, ინსტრუქციის 35-ე მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.
მაგალითი 2:
საწარმომ, რომელიც 2017 წლის 1 იანვრ
 იდან მოგების გადასახადით იბეგრება საქართ
ველოს საგადასახადო კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული და
ბეგვრის ობიექტების მიხედვით, სესხის გამცემი სუბიექტის სტატუსი მიიღ
 ო 2021 წლის 1
ივნისს. საწარმოს 2017 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში მიღებული აქვს
წმინდა მოგება 60 000 ლარის ოდენობით. აღნიშნული მოგებიდან საწარმომ:
- 2021 წლის თებერვალში დამფუძნებელ ფიზიკურ პირზე გაანაწილა 10 000 ლარი;
- 2021 წლის ნოემბერში დამფუძნებელ ფიზიკურ პირზე გაანაწილა 50 000 ლარი.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 104-ე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტ
 ის შე
საბამისად, საწარმოს გაუუქმდა 2021 წლის 1 ივნისამდე წარმოდგენილი მოგების გადასახა
დის დეკლარაციების საფუძველზე განხორციელებული დარიცხვები.
ანალიზი:
იმის გათვალისწინებით, რომ სესხის გამცემი სუბიექტი 2021 წლის 1 ივნისიდან წარ
მოადგენს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 94-ე ნაწილით გათვალის
წინებულ პირს, ამავე კოდექსის 309-ე მუხლის 118-ე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,
საწარმო ვალდებულია 2017 წლის 1 იანვრიდან სესხის გამცემი სუბიექტის სტატუსის მიღე
ბის კალენდარული წლის დასაწყისამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მო
გებიდან შესაბამისი სტატუსის მიღების შემდგომ საანგარიშო პერიოდ
 ებში განაწილებული
დივიდენდი დაბეგროს მოგების გადასახადით. მოგების გადასახადით დაბეგვრ
 ას ასევე და
ექვემდებარება შესაბამისი სტატუსის მიღებამდე საანგარიშო პერიოდ
 ებში განაწილებული
დივიდენდი, რომლის მიხედვითაც, მოგების გადასახადის დარიცხვა გაუქმდა საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 104-ე ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტ
 ის საფუძველზე.
შედეგი:
საწარმო ვალდებულია:
- 2021 წლის თებერვალში განაწილებული მოგება – 10 000 ლარი, რომელზეც მოგების გა
დასახადის დარიცხვა გაუქმდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 104-ე
ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ასახოს 2021 წლის ივნისის თვის მოგების გადასახა

დის დეკლარაციაში და დაბეგროს მოგების გადასახადით;
- 2021 წლის ნოემბერში განაწილებული დივიდენდის ოდენობა 50 000 ლარი – ასახოს
2021 წლის ნოემბრის თვის მოგების გადასახადის დეკლარაციაში და დაბეგროს მოგების გა
დასახადით.
36. საწარმო, რომელმაც მიიღ
 ო საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის
94-ე ნაწილით გათვალისწინებული პირის სტატუსი და წარმოეშვა 2017 წლის 1 იანვრ
 იდან
სტატუსის მიღების კალენდარული წლის დასაწყისამდე საანგარიშო პერიოდებში წარმოშო
ბილი ამავე კოდექსის 98² მუხლით გათვალისწინებული დაბეგვრ
 ის ობიექტების მიხედვით
გადახდილი მოგების გადასახადის თანხის ჩათვლის/დაბრუნების უფლება, უფლებამოსი
ლია:
ა) სტატუსის მიღების შემდგომ ჩათვლის/დ
 აბრუნების უფლების წარმოშობის შემთხვე
ვაში, გარდა ამ პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტ
 ით გათვალისწინებული შემთხვევისა, მოგების გადასა
ხადის თანხის ჩათვლის/დაბრუნების მიზნით, მოგების გადასახადის თანხის ჩათვლ
 ის/დაბ
რუნების უფლების წარმოშობის კალენდარული თვის მიხედვით საგადასახადო ორგანოს
წარუდგინოს მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაცია დანართი №II-086 ფორმით;
ბ) სტატუსის მიღების კალენდარულ წელს, სტატუსის მიღებამდე საანგარიშო პერიო
დებში ჩათვლის/დ
 აბრუნების უფლების წარმოშობის შემთხვევაში, გარდა ამ პუნქტ
 ის „გ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, მოგების გადასახადის თანხის ჩათვლის/
დაბრუნების მიზნით, სტატუსის მიღების საანგარიშო თვის მიხედვით საგადასახადო ორ
განოს წარუდგინოს მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაცია დანართი №II-086
ფორმით;
გ) ამ მუხლის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტ
 ებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ჩათვლ
 ის/
დაბრუნების უფლების 2020 წლის 1 ოქტომბრამდე წარმოშობის შემთხვევაში, მოგების გადა
სახადის თანხის ჩათვლის/დაბრუნების მიზნით, საგადასახადო ორგანოს წარუდგინოს 2020
წლის ოქტომბრის საანგარიშო პერიოდის მოგების გადასახადის ყოველთვიურ
 ი დეკლარაცია
დანართი №II-086 ფორმით.
მაგალითი 3:
საწარმომ, რომელიც 2017 წლის 1 იანვრიდან მოგების გადასახადით იბეგრება საქართვე
ლოს საგადასახადო კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დაბეგ
ვრის ობიექტების მიხედვით, სესხის გამცემი სუბიექტის სტატუსი მიიღო 2019 წლის 1 მარტს.
საწარმოს, 2017 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 1 იანვრამდე პერიოდში, ფიზიკურ პირზე გა
ცემული აქვს სესხი 100 000 ლარის ოდენობით, რომელიც შესაბამის საანგარიშო პერიოდებში
დაბეგრილი აქვს მოგების გადასახადით და გადახდილი აქვს შესაბამისი გადასახადის თანხა.
ფიზიკურ პირს სესხის ძირითადი თანხიდან 2017-2018 წლების განმავლობაში საწარმოს
თვის დაბრუნებული აქვს სესხის ძირითადი თანხა 40 000 ლარის ოდენობით, რომელზეც
საწარმოს, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 98² მუხლით დადგენილი წესით, სესხის
ძირითადი თანხის დაბრუნების საანგარიშო პერიოდ
 ებში დაბრუნებული თანხის შესაბამი
სად გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის ოდენობით ჩათვლილი აქვს ადრე გადახდი
ლი მოგების გადასახადის თანხა.
ფიზიკურმა პირმა სესხის დარჩენილი ძირითადი თანხიდან (60 000 ლარიდან):
2019 წლის თებერვალში საწარმოს დაუბრუნა 10 000 ლარი;
2020 წლის იანვარში საწარმოს დაუბრუნა 20 000 ლარი;
2020 წლის ნოემბერში საწარმოს დაუბრუნა 15 000 ლარი.
ამასთან, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 104-ე ნაწილის „ა“ ქვე
პუნქტის შესაბამისად, საწარმოს გაუუქმდა 2019 წლის თებერვლის თვის მოგების გადასა
ხადის დეკლარაციის საფუძველზე განხორციელებული დარიცხვები, მათ შორის, მოგების
გადასახადის ჩათვლა.
ანალიზი:
რამდენადაც სესხის გამცემი სუბიექტი წარმოადგენს საქართველოს საგადასახადო კო
დექსის 309-ე მუხლის 94-ე ნაწილით გათვალისწინებულ პირს, იგი უფლებამოსილია ჩაით
ვალოს (დაიბრუნოს) ადრე გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა, ამავე კოდექსის 309-ე
მუხლის 118-ე ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად. ამასთან, განსახილველ შემთხვევაში,
ჩათვლას/დაბრუნებას ასევე ექვემდებარება 2019 წლის თებერვალში დაბრუნებული სესხის
ოდენობაზე გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის თანხა, რომლის ჩათვლ
 აც საწარმოს
გაუუქმდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 104-ე ნაწილის „ა“ ქვეპუნ
ქტის საფუძველზე.
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შედეგი:
საწარმო უფლებამოსილია:
- 2019 წლის თებერვალში დაბრუნებული სესხის ოდენობა (10 000 ლარი) ასახოს 2020
წლის ოქტომბრის თვის მოგების გადასახადის დეკლარაციაში და ჩაითვალოს შესაბამისი მო
გების გადასახადის თანხა;
- 2020 წლის იანვარში დაბრუნებული სესხის ოდენობა (20 000 ლარი) ასახოს 2020 წლის
ოქტომბრის თვის მოგების გადასახადის დეკლარაციაში და ჩაითვალოს შესაბამისი მოგების
გადასახადის თანხა;
- 2020 წლის ნოემბერში დაბრუნებული სესხის ოდენობა (15 000 ლარი) ასახოს 2020 წლის
ნოემბრის თვის მოგების გადასახადის დეკლარაციაში და ჩაითვალოს შესაბამისი მოგების
გადასახადის თანხა.
მაგალითი 4:
საწარმომ, რომელიც 2017 წლის 1 იანვრიდან მოგების გადასახადით იბეგრება საქართვე
ლოს საგადასახადო კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დაბეგ
ვრის ობიექტების მიხედვით, სესხის გამცემი სუბიექტის სტატუსი მიიღო 2021 წლის 1 მარტს.
საწარმოს, 2017 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 1 იანვრ
 ამდე პერიოდში, ფიზიკურ პირზე გაცე
მული აქვს სესხი 50 000 ლარის ოდენობით, რომელიც შესაბამის საანგარიშო პერიოდებში და
ბეგრილი აქვს მოგების გადასახადით და გადახდილი აქვს შესაბამისი გადასახადის თანხა.
ფიზიკურმა პირმა სესხის ძირითადი თანხიდან (50 000 ლარიდან):
-2021 წლის თებერვალში საწარმოს დაუბრუნა 20 000 ლარი;
-2021 წლის ივლისში საწარმოს დაუბრუნა 30 000 ლარი.
ამასთან, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 104-ე ნაწილის „ა“ ქვე
პუნქტის შესაბამისად, საწარმოს გაუუქმდა 2021 წლის თებერვლ
 ის თვის მოგების გადასა
ხადის დეკლარაციის საფუძველზე განხორციელებული დარიცხვები, მათ შორის, მოგების
გადასახადის ჩათვლა.
ანალიზი:
რამდენადაც სესხის გამცემი სუბიექტი წარმოადგენს საქართველოს საგადასახადო კო
დექსის 309-ე მუხლის 94-ე ნაწილით გათვალისწინებულ პირს, იგი უფლებამოსილია ჩაით
ვალოს (დაიბრუნოს) ადრე გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა, ამავე კოდექსის 309-ე
მუხლის 118-ე ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად. ამასთან, განსახილველ შემთხვევაში,
ჩათვლას/დაბრუნებას ასევე ექვემდებარება 2021 წლის თებერვალში დაბრუნებული სესხის
ოდენობაზე გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის თანხა, რომლის ჩათვლ
 აც საწარმოს
გაუუქმდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 104-ე ნაწილის „ა“ ქვეპუნ
ქტის საფუძველზე.
შედეგი:
საწარმო უფლებამოსილია:
- 2021 წლის თებერვალში დაბრუნებული სესხის ოდენობა (20 000 ლარი) ასახოს 2021
წლის მარტის თვის მოგების გადასახადის დეკლარაციაში და ჩაითვალოს შესაბამისი მოგე
ბის გადასახადის თანხა;
- 2021 წლის ივლისში დაბრუნებული სესხის ოდენობა (30 000 ლარი) ასახოს 2021 წლის
ივლისის თვის მოგების გადასახადის დეკლარაციაში და ჩაითვალოს შესაბამისი მოგების გა
დასახადის თანხა.
37. საწარმო, რომელმაც დაკარგა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის
94-ე ნაწილით გათვალისწინებული პირის სტატუსი და სტატუსის დაკარგვის შემდგომ საან
გარიშო პერიოდ(ებ)ში ახდენს სტატუსის დაკარგვამდე იმ საანგარიშო პერიოდ(ებ)ში მიღე
ბული წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილებას, როდესაც პირი მოგების გადასახადით
იბეგრებოდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 95-ე ნაწილით გათვა
ლისწინებული დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით, უფლებამოსილია ამ პერიოდ
 ების მიხედ
ვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა ჩაითვალოს დივიდენდის
განაწილების საანგარიშო პერიოდ(ებ)ის მიხედვით ინსტრუქციის 401 მუხლით დადგენილი
წესით.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-5 დღეს.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი

III ნაწილი
მოგების გადასახადის გაანგარიშება (ლარი)
განაწილებული მოგება
განაწილებული დივიდენდი, მათ შორის:

თანხა

2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე სა
ანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგები
დან განაწილებული დივიდენდი
2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახა
დო კოდექსის 309-ე მუხლის 94-ე ნაწილით გათვა
ლისწინებული პირის სტატუსის დაკარგვამდე იმ
საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგე
16.1.2 ბიდან განაწილებული დივიდენდი, როდესაც პირი
მოგების გადასახადით იბეგრებოდა საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 95-ე ნაწი
ლით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტის მი
ხედვით
არარეაზიდენტი საწარმოს მიერ მისი მუდმივი დაწესებულებისათ
ვის მიკუთვნებული მოგების გატანა
საშემოსავლო გადასახადისაგან/მოგების გადასახადისაგან
გათავისუფლებულ პირთან განხორციელებული ოპერაცი(ებ)ის
ფარგლებში გარიგების ფასსა და საბაზრო ფასს შორის სხვაობის
თანხა. კერძოდ:
გარიგების საბაზრო ფასსა და მიღებულ/მისაღებ შე
16.3.1 მოსავალს შორის სხვაობა, თუ გარიგების საბაზრო
ფასი აღემატება მიღებულ/მ ისაღებ შემოსავალს
გარიგების შედეგად გაწეულ ხარჯსა და გარიგების
ბაზრო ფასს შორის სხვაობა, თუ გარიგების შედე
16.3.2 სა
გად გაწეული ხარჯი აღემატება გარიგების საბაზრო
ფასს
საშემოსავლო გადასახადისაგან/მოგების გადასახადისაგან გათავი
სუფლებულ პირთან განხორციელ
 ებული ოპერაცი(ებ)ის ფარგლებში
გარიგების ფასსა და საბაზრო ფასს შორის სხვაობის თანხა. კერძოდ:
გარიგების საბაზრო ფასსა და მიღებულ/მისაღებ შე
16.4.1 მოსავალს შორის სხვაობ
 ა, თუ გარიგების საბაზრო
ფასი აღემატება მიღებულ/მ ისაღებ შემოსავალს
გარიგების შედეგად გაწეულ ხარჯსა და გარიგების
ბაზრო ფასს შორის სხვაობა, თუ გარიგების შედე
16.4.2 სა
გად გაწეულ
 ი ხარჯი აღემატება გარიგების საბაზრო
ფასს
განხორციელებული კონტროლირებული ოპერაციის კორექტირების
თანხა, თუ ამ ოპერაციის დადგენილი პირობები არ შეეს აბამება სა
ბაზრო პრინციპს
16.1.1

16.1

16.2

16

16.3

16.4

16.5

ხარჯი, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 98² მუხ
ლის მიხედვით არ მიეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავ
შირებულს, მათ შორის:
17

17.1

დოკუმენტურად დაუდასტურებელი ხარჯი
ჯი, რომლის გაწევის მიზანი არ არის მოგების, შემოსავ
17.2 ხარ
ლის ან კომპენსაციის მიღება;
17.3 სხვა ხარჯი
გადახდები, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 98² მუხლის
მიხედვით არ მიეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებულს,
მათ შორის:
პირისათვის განხორციელებული გადახდა, რომე
18.1.1 ლიც უკავშირდება მათ მიერ გამოშვებული სასესხო
ფასიანი ქაღალდის შეძენას
პირისათვის გადახდილი, სახელშეკრულებო ურ
18.1.2 თიერთობიდან წარმოშობილი პირგასამტეხლო ან/
და სხვა ჯარიმა
18.1
18.1.3 პირისათვის გადახდილი ავანსი
პირისათვის სესხის გაცემა ან/დ
 ა ამ პირის მიმართ
18.1.4 არსებული მოთხოვნის შესაძენად განხორციელ
 ებუ
ლი გადახდა
პირისათვის მოთხოვნის უფლების გადაცემით ან
18.1.5 მოთხოვნის უფლებაზე უარის თქმით წარმოშობი
ლი ზარალი

37

18

19
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21
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23
24

25

26

27

38
28
29

არარეზიდენტის ან/დ
 ა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შე
სა
ბ
ა
მ
ი
ს
ად
მო
გ
ე
ბ
ის
გადასახადისგან გათავისუფლებული პირის კა
18.2 პიტალში შენატანი ან
აქციის/წ
 ილის შესაძენად განხორციელ
 ებული
გადახდა
ფიზიკური პირისათვის ან არარეზიდენტისათვის სესხის გაცემა ან/
და
ტნიორი ფიზიკური პირის ან პარტნიორი არარეზიდენტის მი
18.3 ერ პარ
მესამე პირისაგან აღებული სესხის საბანკო ანგარიშზე განთავსე
ბული ფულადი სახსრ
 ებით უზრუნველყოფა
კომერციულ
 ი ბანკის, საკრედიტო კავშირის, მიკროსაფინანსო ორ
განიზაციის ან ლომბარდის მიერ პარტნ იორ არარეზიდენტზ
 ე ან/და
საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად მოგების გადასახადისაგან გა
ვისუფლებულ პარტნ იორზე ან/დ
 ა კაპიტალში არანაკლებ 1 პრო
18.4 თა
ცენტით მონაწილეობის უფლების მქონე პარტნ იორ ფიზიკურ პირზე
სესხის გაცემა ან/და პარტნ იორის მიერ მესამე პირისაგან აღებული
სესხის საბანკო ანგარიშზე განთავსებული ფულადი სახსრებით უზ
რუნველყოფა
საქონლის მომსახურების უსასყიდლო მიწოდება/გაწევა, ფულადი სახსრების
გადაცემა, მათ შორის:
ფასეულობის ან/და ძირითადი
19.1 სასაქონლო-მატერიალური
საშუალების დანაკლისი
წარმომადგენლობითი ხარჯი, რომელიც აღემატება საქართველოს საგადასახადო
კოდექსით განსაზღვრულ ზღვრულ ოდენობას
სულ დაბეგვრის ობიექტის თანხა
მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებული მოგების განაწილება, გაწეულ
 ი ხარ
ჯი, განხორციელებული განაცემი
მოგების გადასახადით დასაბეგრი თანხა ((სტ.21-სტ.22)/0,85)
მოგების გადასახადი (სტ.23*15%)
გადახდილი მოგების გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლას, მათ შორის:
2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე მიღებული წმინდა
მოგებიდან დივიდენდის განაწილებისას ამავე საანგარიშო პერიოდე
ბის მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის
25.1 თან
ხა (დანართი N1-ის სტ. 5), მაგრამ არაუმეტეს 16.1.1 სტრიქონში
ასახული მონაცემის შესაბამისად გამოანგარიშებული მოგების გადა
სახადის თანხისა
უცხოეთში გადახდილი გადასახადის ჩასათვლელი თანხა - წყაროს
თან დაკავებული ან გადახდილი გადასახადის თანხა, რომელიც გა
მოანგარიშებული იქნებოდა საქართველოში აღნიშნულ შემოსავალზე
25.2 და
რომელიც არ აღემატება 16.1 სტრიქონით გაანგარიშებულ მოგების
გადასახადის თანხასა და 25.1 სტრიქონში ასახულ მონაცემებს შორის
სხვაობით მიღებულ თანხას
2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე
მუხლის 94-ე ნაწილით გათვალისწინებული პირის სტატუსის დაკარ
გვამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგების განა
25.3 წილებისას ამ პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი
მოგების გადასახადის თანხა (დანართი N1³, სტ.5), მაგრამ არაუმეტეს
16.1.2 სტრიქონში ასახული მონაცემის შესაბამისად გამოანგარი
შებული მოგების გადასახადის თანხისა
მოგების გადასახადი სტ.25-ის გათვალისწინებით
შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადი
((სტ. 27.1+სტ.27.2+სტ.27.3)/0.85*15%)
შეძენილი სასესხო ფასიანი ქაღალდის, კაპიტალში მონაწილეობის
ლების (აქციის/წილის) ან მოთხოვნის მიწოდების შედეგად საან
27.1 უფ
გარიშო პერიოდში ანაზღაურ
 ებული თანხა (ფაქტობრივად მიღებუ
ლი თანხა)
გაცემული სესხის/გადახდილი ავანსის დაბრუნებული თანხა ან გა
27.2 დახდილი ავანსის სანაცვლოდ მიღებული საქონლის/მომსახურების
საკომპენსაციო თანხა საანგარიშო პერიოდში
სესხის საბანკო ანგარიშზე განთავსებული ფულადი სახსრ
 ებით უზ
რუნველყოფის გაუქმებისას უზრუნველყოფის გაუქმების საანგარი
27.3 შო
პერიოდში გაუქმებული საბანკო ანგარიშზე განთავსებული ფუ
ლადი სახსრებით უზრუნველყოფის თანხა
კუთვნილი მოგების გადასახადი
დაბრუნებას დაქვემდებარებული მოგების გადასახადი

დანართი 1
2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე მიღებული წმინდა მოგებიდან
დივიდენდის განაწილებისას ამავე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით დარიცხული
და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლას

შინაარსი

ლარი

1

საანგარიშო პერიოდში დივიდენდის სახით განაწილებული თანხის
ოდენობა, რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას (III ნაწილის სტ. 16.1.1 )

2

2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდების
მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა

3

2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში
მიღებული წმინდა მოგების ოდენობა

4

2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში
მიღებული წმინდა მოგების ხარჯზე დივიდენდის სანაცვლოდ საწარმოს
მიერ პარტნიორისათვის გადაცემული ამ საწარმოს აქციების/წილის
ღირებულება

5

ჩასათვლელი თანხა (სტ.1*სტ.2/(სტ.3-სტ.4))
დანართი 11
2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე მიღებული წმინდა მოგებიდან დივიდენდის
განაწილებისას ამავე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების
გადასახადის თანხის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის კორექტირება

ნაწილი I
მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის საანგარიშო პერიოდი, რომელშიც
განაწილებული დივიდენდის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის კორექტირება ხორციელდება
N

თვე/წელი

25.1 სტრიქონის მონაცემი

16.1.1 სტრიქონის
მონაცემი

1

2

3

1
2
3
ჯამი

ნაწილი II
N

შინაარსი

1

საანგარიშო პერიოდებში დივიდენდის სახით განაწილებული თანხის
ოდენობა, რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას

2

2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიო
დების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის
თანხა

3

2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიო
დებში მიღებული წმინდა მოგების ოდენობა

4

2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიო
დებში მიღებული წმინდა მოგების ხარჯზ
 ე დივიდენდის სანაცვლოდ
საწარმოს მიერ პარტნიორ
 ისათვის გადაცემული ამ საწარმოს აქციების
/წილის ღირებულება

5

ჩასათვლელი თანხა (სტ.1*სტ.2/(სტ3-სტ.4))

ნაწილი III
1

დამატებით ჩასათვლელი თანხა (II ნაწილის მე-5 სტრიქონისა და I ნა
წილის მე-2 სვეტის ჯამს შორის სხვაობა, მაგრამ არა უმეტეს I ნაწილის
მე-3 სვეტის ჯამში ასახული მონაცემის შესაბამისად გამოანგარიშებუ
ლი მოგების გადასახადის თანხასა და ამავე ნაწილის მე-2 სვეტის ჯამ
ში ასახულ მონაცემს შორის სხვაობისა)

ლარი

39

დანართი 12
შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშება
შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშება
საანგარიშო
პერიოდი, რომელშიც
დაიბეგრა თანხა

შესაბამისი დეკლარაციის
გრაფა, რომელშიც
დაიბეგრა თანხა

დაბეგრილი თანხა, რომლის შესაბამისი მოგების
გადასახადიც ექვემდებარება შემცირებას
(დაბრუნებას)

1

2

3

დანართი 13
2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 94-ე ნაწილით
გათვალისწინებული პირის სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული
წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილებისას ამ პერიოდების მიხედვით დარიცხული
და გადახდილი მოგების გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლას
შინაარსი

ლარი

1

საანგარიშო პერიოდში დივიდენდის სახით განაწილებული თანხის ოდენობა,
რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას
( III ნაწილის სტ. 16.1.2 )

2

2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით
დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა

3

2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული
წმინდა მოგების ოდენობა

4

2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული
წმინდა მოგების ხარჯზე დივიდენდის სანაცვლოდ საწარმოს მიერ პარტნიორისთვის
გადაცემული ამ საწარმოს აქციების/წილის ღირებულება

5

ჩასათვლელი თანხა (სტ.1*სტ.2/(სტ.3-სტ.4))
დანართი 14
2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 94-ე ნაწილით
გათვალისწინებული პირის სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა
მოგებიდან დივიდენდის განაწილებისას ამ პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი
მოგების გადასახადის თანხის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის კორექტირება

ნაწილი I
მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის საანგარიშო პერიოდი, რომელშიც
განაწილებული დივიდენდის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის კორექტირება ხორციელდება
N

თვე/წელი

25.3 სტრიქონის მონაცემი

16.1.2 სტრიქონის
მონაცემი

1

2

3

1
2
3
ჯამი

ნაწილი II
N
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შინაარსი

1

საანგარიშო პერიოდებში დივიდენდის სახით განაწილებული
თანხის ოდენობა, რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას

2

2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო
პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების
გადასახადის თანხა

3

2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო
პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგების ოდენობა

ლარი

4

2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო
პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგების ხარჯზე დივიდენდის
სანაცვლოდ საწარმოს მიერ პარტნიორისათვის გადაცემული ამ
საწარმოს აქციების/წილის ღირებულება

5

ჩასათვლელი თანხა (სტ.1*სტ.2/(სტ3-სტ.4))

ნაწილი III
1

დამატებით ჩასათვლელი თანხა
(II ნაწილის მე-5 სტრიქონისა და I ნაწილის მე-2 სვეტის ჯამს შორის
სხვაობა, მაგრამ არა უმეტეს I ნაწილის მე-3 სვეტის ჯამში ასახული
მონაცემის შესაბამისად გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის
თანხასა და ამავე ნაწილის მე-2 სვეტის ჯამში ასახულ მონაცემს შორის
სხვაობისა)
დანართი 2
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი საშუალებების ნაშთი

შინაარსი
1

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ნაშთი წლის ბოლოს

2

ძირითადი საშულებების ნაშთი წლის ბოლოს

ლარი

ვებგვერდი, 16/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017385

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №256
2020 წლის 15 ოქტომბერი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011,
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. 38-ე მუხლის მე-7 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) მე-5 სვეტში აისახება შემოსავლების მიმღებ პირთა კატეგორია. კერძოდ, რეზიდენტი
ფიზიკური პირები – დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირები, საერთაშორისო კომპანიის
სტატუსის მქონე საწარმოში დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირები, რომელთა
საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე საწარმოში დაქირავებით მუშაობის შედეგად
მიღებული ხელფასი იბეგრება 5%-ით, ფიზიკური პირები, გარდა ინდივიდუალურ მეწარმედ
რეგისტრირებული ფიზიკური პირებისა, დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული
ფიზიკური პირებისა, ნოტარიუსებისა, კერძო აღმასრულებლებისა, მიკრობიზნესის
სტატუსის მქონე ფიზიკური პირებისა და ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის
სტატუსის მქონე ფიზიკური პირებისა, შესაბამისი საქმიანობის ნაწილში, რომლებიც ეწევიან
მომსახურებას და რომელთა შემოსავალი იბეგრება 20%-ით, ფიზიკური პირები, გარდა
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ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრირებული ფიზიკური პირებისა, დღგ-ის გადამხდელად
რეგისტრირებული ფიზიკური პირებისა, ნოტარიუსებისა, კერძო აღმასრულებლებისა,
მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირებისა და ფიქსირებული გადასახადის
გადამხდელის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირებისა, შესაბამისი საქმიანობის ნაწილში,
რომლებიც ეწევიან მომსახურებას და რომელთა შემოსავალი იბეგრება 5%-ით, ფიზიკური
პირები, რომელთა მიერ საქონლის მიწოდებით მიღებული შემოსავალი საქონლის შემძენი
პირის მიერ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 1333 მუხლის შესაბამისად იბეგრება
გადახდის წყაროსთან 3-პროცენტიანი განაკვეთით, სასტუმროს აქტივების/მათი ნაწილის
მესაკუთრე ფიზიკური პირი, სხვა ფიზიკური პირები; რეზიდენტი ორგანიზაციები;
არარეზიდენტები – შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნებში რეგისტრირებული
იურიდიული პირები, შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნებში რეგისტრირებული
ფიზიკური პირები, საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე სხვა არარეზიდენტი
იურიდიული პირები, საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტი
ფიზიკური პირები; ფიზიკური პირი – „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით
განსაზღვრული ნავთობისა და გაზის ოპერაციების განმახორციელებელი არარეზიდენტი
ქვეკონტრაქტორი; მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ საერთაშორისო კავშირგაბმულობის
ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებისათვის და საერთაშორისო გადაზიდვების სატრანსპორტო
მომსახურებისათვის გადახდილი თანხების მიმღები პირი; იურიდიული პირი – „ნავთობისა
და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ნავთობისა და გაზის ოპერაციების
განმახორციელებელი არარეზიდენტი ქვეკონტრაქტორი; საწარმოს, ორგანიზაციის მიერ
საერთაშორისო კავშირგაბმულობის ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებისათვის და
საერთაშორისო გადაზიდვების სატრანსპორტო მომსახურებისათვის გადახდილი თანხების
მიმღები პირი;“.
2. VII3 კარის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის VII4 კარი:
„კარი VII4
საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი
მუხლი 1117. საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მინიჭება
საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მისაღებად დაინტერესებული პირი შემოსავლების
სამსახურს მიმართავს №VII4-01 დანართით გათვალისწინებული ფორმის განცხადებით.
მუხლი 1118. საერთაშორისო კომპანიაში დაქირავებით მუშაობის შედეგად მიღებული
შემოსავლის დაბეგვრის წესი
1. საერთაშორისო კომპანიაში დაქირავებით მუშაობის შედეგად მიღებული შემოსავალი
5 პროცენტით იბეგრება.
2. საერთაშორისო კომპანიის მიერ დაქირავებით მომუშავე ფიზიკურ პირებზე
ხელფასის/სარგებლის (ფულადი ან ნატურალური) სახით გაცემული ანაზღაურება აისახება
ამ ინსტრუქციის 37-ე მუხლით გათვალისწინებულ გადახდის წყაროსთან დაკავებული
გადასახადების დეკლარაციაში, რომელიც ივსება ამავე ინსტრუქციის 38-ე მუხლის
შესაბამისად.
3. საერთაშორისო კომპანიის მიერ დაქირავებულების შესახებ ინფორმაცია აისახება
ამ ინსტრუქციის 37-ე მუხლით გათვალისწინებულ გადახდის წყაროსთან დაკავებული
გადასახადების დეკლარაციის „ა“ დანართში, რომელიც ივსება ამავე ინსტრუქციის 38-ე
მუხლის შესაბამისად.“.
3. ინსტრუქციას დაემატოს თანდართული რედაქციის №VII4-01 დანართი.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

42

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი

დანართი №VII4-01
განცხადება
საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნის თაობაზე
საწარმოს სარეგისტრაციო
მონაცემები:
სახელწოდება
სამართლებრივი ფორმა
საიდენტიფიკაციო კოდი
საკონტაქტო ინფორმაცია:
იურიდიული მისამართი
ფაქტობრივი მისამართი
ტელეფონი
ელ. ფოსტის მისამართი
მონიშნეთ ნებადართული საქმიანობის სახე, რომელზეც გსურთ სტატუსის მიღება*:
*დასაშვებია ერთი ან რამდენიმე საქმიანობის სახის მონიშვნა
მომსახურება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, რომელიც გაეწევა პირ(ებ)ს, რომლის/
რომელთა რეგისტრაციის ადგილი ან მართვის ადგილი არის საქართველოს ფარგლებს გარეთ.
აღნიშნული მომსახურება შესაძლებელია მოიცავდეს რომელიმე შემდეგი სახის საქმიანობას:
1. პროგრამული უზრუნველყოფის გამოცემა
2. კომპიუტერული თამაშების გამოცემა
3. სხვა პროგრამული უზრუნველყოფის გამოცემა
4. კომპიუტერული დაპროგრამება, კონსულტირება და მათთან დაკავშირებული საქმიანობები
5. კომპიუტერული დაპროგრამების საქმიანობები
6. საკონსულტაციო საქმიანობები კომპიუტერული ტექნოლოგიების დარგში
7. კომპიუტერული საშუალებების მართვის საქმიანობები
8. საინფორმაციო ტექნოლოგიების და კომპიუტერული მომსახურების სხვა საქმიანობები
9. ციფრული პროდუქტის დამზადება ან/და მიწოდება, პროგრამული უზრუნველყოფის
მხარდაჭერისა და მისი განახლებული ვერსიის მიწოდების ჩათვლით
10. ვებგვერდის დამზადება ან/და მიწოდება
11. ვებჰოსთინგი, პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპარატურის დისტანციური ტექნიკური
მომსახურება
12. პროგრამული უზრუნველყოფა და შესაბამისი განახლება
13. გამოსახულებების, ტექსტებისა და ინფორმაციის მიწოდება მონაცემთა ბაზის
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით
14. სისტემის დისტანციური ადმინისტრირება
15. მეხსიერების გამოყოფილი მოცულობის ონლაინ მიწოდება
16. პროგრამულ უზრუნველყოფაზე წვდომა ან ჩამოტვირთვა (შესყიდვების/ ბუღალტრული
აღრიცხვის პროგრამების ან ანტივირუსული პროგრამები ჩათვლით) და მისი განახლებები
17. ბანერული რეკლამების ბლოკირების პროგრამები
18. ჩამოსატვირთი დრაივერები, როგორიცაა პროგრამული უზრუნველყოფები, რომლებიც
კომპიუტერებს უკავშირებს პერიფერულ მოწყობილობებს (როგორიცაა, მაგ., პრინტერი)
19. ვებსაიტებზე ფილტრების ავტომატური ონლაინინსტალაცია
20. ბრენდმაუერების (ფაიერვოლების) ავტომატური ონლაინინსტალაცია
გემთმფლობელის მიერ ან/და მისთვის გემის ფლობასთან დაკავშირებული კომერციული და
ტექნიკური მომსახურებები
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საწარმოს ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირი:
_____________________________________________________________________
უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა:
___________________________
თარიღი: _______________

ვებგვერდი, 28/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017387

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №260
2020 წლის 27 ოქტომბერი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
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„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011,
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დანართ № II-086-ის III ნაწილი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. 401 მუხლის:
ა) მე-5 პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მ) 27-ე სტრიქონი – წარმოადგენს დეკლარაციის 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.2, 18.3
სტრიქონების მიხედვით და საგადასახადო ორგანოს მიერ საგადასახადო შემოწმების
შედეგად საანგარიშო პერიოდში და საანგარიშო პერიოდის წინა პერიოდებში დაბეგვრას
დაქვემდებარებული (დაბეგრილი) დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით საანგარიშო პერიოდში
აღსადგენ მოგების გადასახადის თანხას (სტ.27.1+სტ.27.2+სტ.27.3+სტ.27.4)/0,85*15%):
მ.ა) 27.1 სტრიქონი – აისახება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 982 მუხლის მე-7
ნაწილით განსაზღვრული – შეძენილი სასესხო ფასიანი ქაღალდის, კაპიტალში მონაწილეობის
უფლების (აქციის/წილის) ან მოთხოვნის მიწოდების შედეგად ანაზღაურების შემთხვევაში
(თანხის ფაქტობრივად მიღების შემთხვევაში), საანგარიშო პერიოდში ანაზღაურებული
თანხა;
მ.ბ) 27.2 სტრიქონი – აისახება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 982 მუხლის მე-8
ნაწილით განსაზღვრული – გაცემული სესხის/გადახდილი ავანსის თანხის დაბრუნების ან
გადახდილი ავანსის სანაცვლოდ საქონლის/მომსახურების მიღების შემთხვევაში, სესხის/
ავანსის თანხის დაბრუნების ან საქონლის/მომსახურების ფაქტობრივად მიღების საანგარიშო
პერიოდში დაბრუნებული თანხა ან მიღებული საქონლის/მომსახურების საკომპენსაციო
თანხა;
მ.გ) 27.3 სტრიქონი – აისახება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 982 მუხლის
მე-9 ნაწილით განსაზღვრული – სესხის საბანკო ანგარიშზე განთავსებული ფულადი
სახსრებით უზრუნველყოფის გაუქმების შემთხვევაში, უზრუნველყოფის გაუქმების
საანგარიშო პერიოდში გაუქმებული საბანკო ანგარიშზე განთავსებული ფულადი სახსრებით
უზრუნველყოფის თანხა;
მ.დ) 27.4 სტრიქონი – აისახება საგადასახადო ორგანოს მიერ საგადასახადო შემოწმების
შედეგად დაბეგრილი თანხა, რომელზეც დარიცხული მოგების გადასახადი ექვემდებარება
ჩათვლას.“;
ბ) 66 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 67 პუნქტი:
„67. დეკლარაციის III ნაწილის დანართი 15 ივსება სვეტების დასახელებების შესაბამისად,
დეკლარაციის III ნაწილის 27.4 გრაფაში აღნიშნული შემთხვევების დადგომისას. ამასთან:
ა) პირველ სვეტში მიეთითება საგადასახადო მოთხოვნის ნომერი;
ბ) მე-2 სვეტში მიეთითება საგადასახადო მოთხოვნის თარიღი;
გ) მე-3 სვეტში მიეთითება საგადასახადო ორგანოს მიერ დაბეგრილი თანხა, რომლის
შესაბამისი მოგების გადასახადიც ექვემდებარება შემცირებას (დაბრუნებას) საანგარიშო
პერიოდში. ამასთან, აღნიშნული თანხა არ უნდა იყოს დანართ 15-ის პირველ და მე-2 სვეტებში
მითითებულ საგადასახადო მოთხოვნით დარიცხულ თანხაზე მეტი, უკვე შემცირებული
გადასახადის თანხის (ასეთის არასებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებით.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 ნოემბრიდან.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი

III ნაწილი
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მოგების გადასახადის გაანგარიშება (ლარი)
განაწილებული მოგება
განაწილებული დივიდენდი, მათ შორის:
2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო
16.1.1 პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან განაწილებული
დივიდენდი
2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის
16.1
309-ე მუხლის 94-ე ნაწილით გათვალისწინებული პირის
სტატუსის დაკარგვამდე იმ საანგარიშო პერიოდებში მიღებული
16.1.2 წმინდა მოგებიდან განაწილებული დივიდენდი, როდესაც პირი
მოგების გადასახადით იბეგრებოდა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 95-ე ნაწილით გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით
არარეზიდენტი საწარმოს მიერ მისი მუდმივი დაწესებულებისათვის
16.2
მიკუთვნებული მოგების გატანა
ურთიერთდამოკიდებულ პირებთან (რომელიც მოგების გადასახადით არ
იბეგრება საგადასახადო კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით
გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტების მიხედვით) განხორციელებული
ოპერაცი(ებ)ის ფარგლებში გარიგების ფასსა და საბაზრო ფასს შორის სხვაობის
თანხა, როდესაც მათი ურთიერთდამოკიდებულება გავლენას ახდენს
გარიგების შედეგზე. კერძოდ:
16.3
გარიგების საბაზრო ფასსა და მიღებულ/მისაღებ შემოსავალს
16.3.1 შორის სხვაობა, თუ გარიგების საბაზრო ფასი აღემატება
მიღებულ/მისაღებ შემოსავალს
გარიგების შედეგად გაწეულ ხარჯსა და გარიგების საბაზრო ფასს
16.3.2 შორის სხვაობა, თუ გარიგების შედეგად გაწეული ხარჯი
აღემატება გარიგების საბაზრო ფასს
საშემოსავლო გადასახადისაგან/მოგების გადასახადისაგან გათავისუფლებულ პირთან განხორციელებული ოპერაცი(ებ)ის ფარგლებში გარიგების
ფასსა და საბაზრო ფასს შორის სხვაობის თანხა. კერძოდ:
გარიგების საბაზრო ფასსა და მიღებულ/მისაღებ შემოსავალს
16.4 16.4.1 შორის სხვაობა, თუ გარიგების საბაზრო ფასი აღემატება
მიღებულ/მისაღებ შემოსავალს
გარიგების შედეგად გაწეულ ხარჯსა და გარიგების საბაზრო
16.4.2
ფასს შორის სხვაობა, თუ გარიგების შედეგად გაწეული ხარჯი
აღემატება გარიგების საბაზრო ფასს
განხორციელებული კონტროლირებული ოპერაციის კორექტირების თანხა,
16.5
თუ ამ ოპერაციის დადგენილი პირობები არ შეესაბამება საბაზრო პრინციპს
ხარჯი, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 98² მუხლის მიხედვით
არ მიეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებულს, მათ შორის:
17.1 დოკუმენტურად დაუდასტურებელი ხარჯი
ხარჯი, რომლის გაწევის მიზანი არ არის მოგების, შემოსავლის ან
17.2
კომპენსაციის მიღება;
17.3 სხვა ხარჯი
გადახდები, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 98² მუხლის მიხედვით არ მიეკუთვნება ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებულს, მათ შორის:
შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაში რეგისტრირებული ან/და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებული:
18.1
პირისათვის განხორციელებული გადახდა, რომელიც უკავ18.1.1 შირდება მათ მიერ გამოშვებული სასესხო ფასიანი ქაღალდის
შეძენას

თანხა
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პირისათვის
გადახდილი,
სახელშეკრულებო
ურთიერთობიდან წარმოშობილი პირგასამტეხლო ან/და სხვა ჯარიმა
18.1.3 პირისათვის გადახდილი ავანსი
პირისათვის სესხის გაცემა ან/და ამ პირის მიმართ არსებული
18.1.4
მოთხოვნის შესაძენად განხორციელე- ბული გადახდა
პირისათვის მოთხოვნის უფლების გადაცემით ან მოთხოვნის
18.1.5
უფლებაზე უარის თქმით წარმოშობილი ზარალი
არარეზიდენტის ან/და
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის
შესაბამისად მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებული პირის
18.2
კაპიტალში შენატანი ან აქციის/წილის შესაძენად განხორცი- ელებული
გადახდა
ფიზიკური პირისათვის ან არარეზიდენტისათვის სესხის გაცემა ან/და
პარტნიორი ფიზიკური პირის ან პარტნიორი არარეზიდენტის მიერ მესამე
18.3
პირისაგან აღებული სესხის საბანკო ანგარიშზე განთავსებული ფულადი
სახსრებით უზრუნველყოფა
კომერციული
ბანკის,
საკრედიტო
კავშირის,
მიკროსაფინანსო
ორგანიზაციის ან ლომბარდის მიერ პარტნიორ არარეზიდენტზე ან/და
საგადასახადო
კოდექსის
შესაბამისად
მოგების
გადასახადისაგან
18.4 გათავისუფლებულ პარტნიორზე ან/და კაპიტალში არანაკლებ 1
პროცენტით მონაწილეობის უფლების მქონე პარტნიორ ფიზიკურ პირზე
სესხის გაცემა ან/და პარტნიორის მიერ მესამე პირისაგან აღებული სესხის
საბანკო ანგარიშზე განთავსებული ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფა
საქონლის მომსახურების უსასყიდლო მიწოდება/გაწევა, ფულადი სახსრების
გადაცემა, მათ შორის:
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ან/და ძირითადი საშუალების
19.1
დანაკლისი
წარმომადგენლობითი ხარჯი, რომელიც აღემატება საქართველოს საგადასახადო
კოდექსით განსაზღვრულ ზღვრულ ოდენობას
სულ დაბეგვრის ობიექტის თანხა
მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებული მოგების განაწილება, გაწეული
ხარჯი, განხორციელებული განაცემი
მოგების გადასახადით დასაბეგრი თანხა ((სტ.21-სტ.22)/0,85)
მოგების გადასახადი (სტ.23*15%)
გადახდილი მოგების გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლას, მათ შორის:
2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე მიღებული წმინდა
მოგებიდან დივიდენდის განაწილებისას ამავე საანგარიშო პერიოდების
25.1 მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა
(დანართი N1-ის სტ. 5), მაგრამ არაუმეტეს 16.1.1 სტრიქონში ასახული
მონაცემის შესაბამისად გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის თანხისა
უცხოეთში გადახდილი გადასახადის ჩასათვლელი თანხა - წყაროსთან
დაკავებული ან გადახდილი გადასახადის თანხა, რომელიც გამოანგარიშებული იქნებოდა საქართველოში აღნიშნულ შემოსავალზე და
25.2
რომელიც არ აღემატება
16.1 სტრიქონით გაანგარიშებულ მოგების
გადასახადის თანხასა და 25.1 სტრიქონში ასახულ მონაცემებს შორის
სხვაობით მიღებულ თანხას
2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე
მუხლის 94-ე ნაწილით გათვალისწინებული პირის სტატუსის დაკარგვამდე
საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგების განაწილებისას ამ
პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადათანხა ( დანართი N1³ სტ.5), მაგრამ არაუმეტეს 16.1.2 სტრი25.3 სახადის
ქონში
ასახული
მონაცემის
შესაბამისად
გამოანგარიშებული
მოგების გადასახადის თანხისა
18.1.2

19

20
21
22
23
24

25
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26

27

28
29

მოგების გადასახადი სტ.25-ის გათვალისწინებით
შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადი
((სტ. 27.1+სტ.27.2+სტ.27.3)/0.85*15%)
შეძენილი სასესხო ფასიანი ქაღალდის, კაპიტალში მონაწილეობის
27.1 უფლების (აქციის/წილის) ან მოთხოვნის მიწოდების შედეგად საანგარიშო
პერიოდში ანაზღაურებული თანხა (ფაქტობრივად მიღებული თანხა)
გაცემული სესხის/გადახდილი ავანსის
დაბრუნებული თანხა ან
27.2 გადახდილი ავანსის სანაცვლოდ მიღებული საქონლის/მომსახურების საკომპენსაციო თანხა საანგარიშო პერიოდში
სესხის საბანკო ანგარიშზე განთავსებული ფულადი სახსრებით
უზრუნველყოფის გაუქმებისას უზრუნველყოფის გაუქმების საანგარიშო
27.3
პერიოდში გაუქმებული საბანკო ანგარიშზე განთავსებული ფულადი
სახსრებით უზრუნველყოფის თანხა
საგადასახადო შემოწმების შედეგად დაბეგრილი თანხა რომელზეც
27.4
დარიცხული მოგების გადასახადი ექვემდებარება შემცირებას
კუთვნილი მოგების გადასახადი
დაბრუნებას დაქვემდებარებული მოგების გადასახადი

დანართი 1
შინაარსი
საანგარიშო პერიოდში დივიდენდის სახით განაწილებული თანხის ოდენობა, რომელიც
ექვემდებარება დაბეგვრას
( III ნაწილის სტ. 16.1.1 )
2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით
დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა
2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული
წმინდა მოგების ოდენობა
2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული
წმინდა მოგების ხარჯზე დივიდენდის სანაცვლოდ საწარმოს მიერ პარტნიორისათვის
გადაცემული ამ საწარმოს აქციების/წილის ღირებულება

ლარი

ჩასათვლელი თანხა (სტ.1*სტ.2/(სტ.3-სტ.4))

დანართი 1¹
2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე მიღებული წმინდა მოგებიდან
დივიდენდის განაწილებისას ამავე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით დარიცხული და
გადახდილი მოგების გადასახადის თანხის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის
კორექტირება

ნაწილი
I
მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის საანგარიშო პერიოდი, რომელშიც
განაწილებული დივიდენდის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის კორექტირება ხორციელდება
25.1
სტრიქონის
16.1.1 სტრიქონის მონაცემი
თვე/წელი
N
მონაცემი
1
2
3
1
2
3
ჯამი
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ნაწილი II
N

შინაარსი

ლარი

1

საანგარიშო პერიოდებში დივიდენდის სახით განაწილებული თანხის ოდენობა,
რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას

2

2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით
დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა

3

2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული
წმინდა მოგების ოდენობა

4

2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული
წმინდა მოგების ხარჯზე დივიდენდის სანაცვლოდ საწარმოს მიერ
პარტნიორისათვის გადაცემული ამ საწარმოს აქციების/წილის ღირებულება

5

ჩასათვლელი თანხა (სტ.1*სტ.2/(სტ3-სტ.4))
ნაწილი III

1

დამატებით ჩასათვლელი თანხა
(II ნაწილის მე-5 სტრიქონისა და I ნაწილის მე-2 სვეტის ჯამს შორის სხვაობა, მაგრამ
არა უმეტეს I ნაწილის მე-3 სვეტის ჯამში ასახული მონაცემის შესაბამისად
გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის თანხასა და ამავე ნაწილის მე-2 სვეტის
ჯამში ასახულ მონაცემს შორის სხვაობისა)

დანართი 12
შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშება
შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშება
დაბეგრილი თანხა, რომლის შესაბამისი
შესაბამისი დეკლარაციის
საანგარიშო პერიოდი,
მოგების გადასახადიც ექვემდებარება
გრაფა, რომელშიც
რომელშიც დაიბეგრა
შემცირებას (დაბრუნებას)
დაიბეგრა თანხა
თანხა
1
2
3

დანართი 1³
2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 94-ე ნაწილით
გათვალისწინებული პირის სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა
მოგებიდან დივიდენდის განაწილებისას ამ პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი
მოგების გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლას
შინაარსი
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საანგარიშო პერიოდში დივიდენდის სახით განაწილებული თანხის ოდენობა,
რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას
( III ნაწილის სტ. 16.1.2 )
2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდების
მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა
2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში
მიღებული წმინდა მოგების ოდენობა

ლარი

2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში
მიღებული წმინდა მოგების ხარჯზე დივიდენდის სანაცვლოდ საწარმოს მიერ
პარტნიორისთვის გადაცემული ამ საწარმოს აქციების/წილის ღირებულება
ჩასათვლელი თანხა (სტ.1*სტ.2/(სტ.3-სტ.4))
დანართი 14
2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 94-ე
ნაწილით გათვალისწინებული პირის სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო
პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილებისას ამ
პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხის
მიხედვით ჩასათვლელი თანხის კორექტირება
ნაწილი
I
მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის საანგარიშო პერიოდი, რომელშიც
განაწილებული დივიდენდის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის კორექტირება ხორციელდება

1

16.1.2 სტრიქონის
მონაცემი

25.3 სტრიქონის მონაცემი

თვე/წელი

N

2

3

1
2
3
ჯამი
ნაწილი II
N
1
2
3
4
5

შინაარსი
საანგარიშო პერიოდებში დივიდენდის სახით განაწილებული თანხის ოდენობა,
რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას
2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით
დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა
2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში
მიღებული წმინდა მოგების ოდენობა
2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში
მიღებული წმინდა მოგების ხარჯზე დივიდენდის სანაცვლოდ საწარმოს მიერ
პარტნიორისათვის გადაცემული ამ საწარმოს აქციების/წილის ღირებულება
ჩასათვლელი თანხა (სტ.1*სტ.2/(სტ3-სტ.4))

ლარი

ნაწილი III

1

დამატებით ჩასათვლელი თანხა
(II ნაწილის მე-5 სტრიქონისა და I ნაწილის მე-2 სვეტის ჯამს შორის სხვაობა, მაგრამ არა
უმეტეს I ნაწილის მე-3 სვეტის ჯამში ასახული მონაცემის შესაბამისად
გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის თანხასა და ამავე ნაწილის მე-2 სვეტის ჯამში
ასახულ მონაცემს შორის სხვაობისა)
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დანართი 15
შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშება საგადასახადო შემოწმების
შედეგად დარიცხული მოგების გადასახადის მიხედვით
შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშება
საგადასახადო
მოთხოვნის ნომერი

საგადასახადო
მოთხოვნის თარიღი

1

2

საგადასახადო შემოწმების შედეგად დაბეგრილი
თანხა, რომლის შესაბამისი მოგების გადასახადიც
ექვემდებარება შემცირებას (დაბრუნებას)
3

დანართი 2

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი საშუალებების ნაშთი
N
1
2

შინაარსი
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ნაშთი წლის ბოლოს
ძირითადი საშულებების ნაშთი წლის ბოლოს

ლარი

ვებგვერდი, 05/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი
240000000.05.001.020209

საქართველოს კანონი
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
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მუხლი 1. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს პარლამენტის
უწყებები, 1994, №№21−22, მუხ. 455) მე-9 მუხლის 72 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„72. ამ მუხლის 71 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში
მხარეები ვალდებული არიან მარეგისტრირებელი ორგანოსათვის რეგისტრირებული პირის
უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ განცხადების წარდგენამდე გააგზავნონ შეტყობინება
საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსი“ 48-ე მუხლით
დადგენილი წესით. რეგისტრაციის ამ წესის დაუცველად შეწყვეტის შემთხვევაში მიყენებული
ზიანისათვის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,
29 სექტემბერი 2020 წ.
N7181-Iს

ვებგვერდი, 05/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200000000.05.001.020200

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 ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ც“
ქვეპუნქტი:
„ც)
საქართველოს
ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან
დევნილთა,
შრომის,
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლისადმი
დაქვემდებარებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – შრომის ინსპექციის
სამსახურს − საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების
განხორციელებისას.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
29 სექტემბერი 2020 წ.
N7183-Iს

ვებგვერდი, 05/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი
200000000.05.001.020201

საქართველოს კანონი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ
მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე,
№54, 12.10.2010, მუხ. 343) 310-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 ნაწილი:
„4. ამ კოდექსის 199-ე მუხლის „ს“ ქვეპუნქტის მოქმედება შეჩერდეს 2022 წლის 1
იანვრამდე.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს პრეზიდენტი		
თბილისი,
30 სექტემბერი 2020 წ.
N7204-Iს

სალომე ზურაბიშვილი
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ვებგვერდი, 05/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი
230000000.05.001.020205

საქართველოს კანონი
საქართველოს საბაჟო კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ
მუხლი 1. საქართველოს საბაჟო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.
matsne.gov.ge), 04.07.2019, სარეგისტრაციო კოდი: 230000000.05.001.019529) შეტანილ იქნეს
შემდეგი ცვლილება:
1. 213-ე მუხლის:
ა) მე-6 და მე-7 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. 2022 წლის 1 იანვრამდე იმ თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში, რომელიც არ მდებარეობს
სასაზღვრო-საბაჟო გამშვებ პუნქტზე ან საერთაშორისო მიმოსვლისთვის გახსნილი
აეროპორტის ტერიტორიაზე, უცხო ქვეყნების დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და
მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობების სამსახურებრივი სარგებლობისთვის, ამ
წარმომადგენლობებისა და დიპლომატიური მისიების წევრების (მათთან მცხოვრები ოჯახის
წევრების ჩათვლით) პირადი სარგებლობისთვის მათზე საცალო წესით შესაძლებელია
რეალიზებულ იქნეს უცხოური საქონელი სატარიფო და არასატარიფო ღონისძიებების
განხორციელების გარეშე ან/და საქართველოს საქონელი.
7. ოქროს სიაში შეყვანით პირს 2022 წლის 1 იანვრამდე ენიჭება უფლება, კუთვნილი
საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანისას ან/და საქართველოს საბაჟო
ტერიტორიიდან გატანისას ისარგებლოს გამარტივებული პროცედურებით.“;
ბ) მე-9 და მე-10 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„9. 2022 წლის 1 იანვრამდე ამ კოდექსის 66-ე მუხლით გათვალისწინებული საქონლის
შემოტანის ზოგადი დეკლარაციის წარდგენად მიიჩნევა საქონლის საქართველოს საბაჟო
ტერიტორიაზე შემოტანის შემთხვევაში საბაჟო გამშვებ პუნქტში დეკლარანტის ან მისი
წარმომადგენლის მიერ საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობით გათვალისწინებული
დოკუმენტების საბაჟო ორგანოსთვის წარდგენა.
10. 2022 წლის 1 იანვრამდე საბაჟო ორგანოსთვის ამ კოდექსის 155-ე მუხლით
გათვალისწინებული საქონლის გატანის ზოგადი დეკლარაციის წარდგენა არ მოითხოვება.“.
2. 214-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 ნაწილი:
„3. ამ კოდექსის X წიგნის მოქმედება შეჩერდეს 2022 წლის 1 იანვრამდე.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,
30 სექტემბერი 2020 წ.
N7203-Iს
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada
bafis sagadasaxado komitetma

kiTxva:

saqarTveloSi registrirebuli Sps-s mier politikur partiaze da maJoritarobis kandidatad registrirebul fizikur pirze gacemuli Sewiruloba, ibegreba
Tu ara romelime gadasaxadiT da vin unda gadaixados, mimRebma Tu Semowirulobis gamcemma?
pasuxi:

Cveni azriT, politikur partiaze gacemuli Sewiruleba daibegreba mogebis
gadasaxadiT („estonuri modelis“ sawarmosTvis), xolo fizikur pirze gacemuli
Sewiruleba, Tu igi 1000 lars aRemateba, daibegreba gadaxdis wyarosTan
saSemosavlo gadasaxadiT.
kiTxva:

Sps-s direqtorma Sps-is dayadaRebuli qonebis Tanxa sagadasaxadoSi gadaixada.
am nawilSi Sps-is moexsna yadaRa da dayadaRebuli qonebis gayidvis ufleba miiRo. vinaidan Sps-is direqtoris vali aqvs (am Tanxis), saqonels da ZiriTad saSualebas mihyidis direqtors imave Tanxad.
gvainteresebs, unda gamovweroT Tu ara sasaqonlo zednadebi da dRg-is angariSfaqtura?
pasuxi:

Tu direqtori am saqonels samewarmeo saqmianobis mizniT yidulobs, maSin
zednadebis gamowera gadazidvisTvis aucilebelia, xolo angariS-faqtura _
misi moTxovnis SemTxvevaSi.
Tu direqtors samewarmeo saqmianobis miznebi ara aqvs, maSin zednadebi da
angariS-faqtura gamoiwereba misi moTxovniT.
kiTxva:

kompaniidan TanamSromlebs vuSveb kvalifikaciis asamaRlebel treningebze,
unda moaxdinon Sesabamisi axali teqnologiuri xazis momsaxurebis Seswavla da
SemdgomSi Cvenive sawarmoSi danergva da muSaoba.
gvainteresebs, kompania begravs Tu ara swavlebis momsaxurebis Rirebulebas da
msmenelebisaTvis maTze gaweuli xarjebi iTvleba Tu ara sargeblad da ibegreba
Tu ara saSemosavloTi?

53

pasuxi:

Tu swavleba dakavSirebulia TanamSromelTa mier samsaxurebrivi valdebulebis
SesrulebasTan, maSin igi TanamSromlis sargeblad ar iTvleba da, Sesabamisad,
saSemosavlo gadasaxadiT ar daibegreba.
kiTxva:

saqarTveloSi registrirebuli Sps ararezidenti momwodeblisagan usasyidlod iRebs saqonels da saofise inventars. miRebul qonebaze gansazRvruli ar
aris fasebi, radgan usasyidloa. miTiTebuli sainvoiso mizeruli fasebi gankuTvnilia sabaJosaTvis.
gvainteresebs, ra RirebulebiT unda aRvricxoT CvenTan da ra gadasaxadebi SeiZleba gadavixadoT am operaciaze?
pasuxi:

usasyidlod miRebuli qoneba aRiricxeba sabazro fasebiT. qonebis usasyidlod
miReba sawarmosTvis warmoSobs mogebas, romelic misi ganawilebisas ibegreba
(„estonuri modelis“ sawarmosTvis). garda amisa, ZiriTadi saSualebebi
daibegreba aseve qonebis gadasaxadiTac saerTo wesiT.
kiTxva:

roca dRgi-s gadamxdel indmewarmes/gadamzidavi/ tvirTi gaaqvs sazRvargareT
da tvirTis mimRebi kompania momsaxurebis Tanxas adgilze uxdis naRdi angariSsworebiT. rogor unda aviRoT aq, CvenTan SemosavalSi, Tu kompaniaze/sazRargareT/ ar gaica araviTari sabuTi Tanxis gacemis da miRebis dros?
an rogor unda davbegroT aseTi operaci Tu mas uwevs damatebiT raime gadasaxdi?
pasuxi:

am saxis operaciaze dRg ar warmoiSoba, xolo wliuri saSemosavlo gadasaxadi,
agreTve mimdinare gadasaxdelebi gadaixdeba saerTo wesiT. amasTan, aucilebelia,
rom Semosavlebi da xarjebi dokumenturad dasabuTdes.
kiTxva:

Sps-is TanamSromelze gacemuli uprocento sesxi daibegreba Tu ara mogebis gadasaxadiT da ukan dabrunebis dros es mogebis gadasaxadi unda CaviTvalo Tu
ara?
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aseve, gvainteresebs, TanamSromeli sesxis miRebisas xom ar ibegreba sagadasaxdo
kodeqsiT kidev raime gadasaxadiT?

pasuxi:

TanamSromelze gacemuli uprocento sesxi (ZiriTadi Tanxa) daibegreba mogebis
gadasaxadiT, romelsac Sps CaiTvlis sesxis dabrunebis saangariSo periodSi.
am sesxze dasaricxi procenti (wliuri 20 %-dan gamomdinare) CaiTvleba
TanamSromlis mier miRebul sargeblad da daibegreba saSemosavlo gadasaxadiT.
kiTxva:

fizikurma pirma, romelic aris SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebis
100%-iani wilis mflobeli, amave sazogadoebas usasyidlod gadasca Tavis sakuTrebaSi arsebuli komerciuli farTobi.
gvainteresebs, fizikuri piris da mimRebi Sps-s, am sakiTxidan gamomdinare, ra
saxis gadasaxadebi eqnebaT gadasaxdeli?
pasuxi:

fizikur pirs (Tu is ar eweva samewarmeo saqmianobas) saSemosavlo gadasaxadi am
SemTxvevaSi ar warmoeSoba. mimReb Sps-s warmoeSoba mogeba, romelic daibegreba
misi ganawilebisas. fizikur pirs SeiZleba warmoeSvas dRg-is valdebuleba, Tu
gadacemuli farTobis Rirebuleba aRemateba 100’000 lars.
kiTxva:

kompania aris virtualuri zonis piri da aqvs sertifikati. momsaxurebas uwevs
mxolod ucxoeTSi ararezidentebs, saqarTveloSi aravis vemsaxurebiT. ganTavisuflebulia dRg-gan da mogebis gadasaxadisgan. am etapze ar aris dRg-is gadamxdeli, aseve gvaqvs ararezidentis momsaxurebebi, romelic ibegreba ukudabegvriT 18% da saSemosavlo 10%.
mainteresebs, me Tu sakuTari surviliT davregistrirdebi dRg-is gadamxdelad,
es Tu momcems saSualebas ukudabegvris dabegvrisas maSinve CaviTvalo dRg-is
gadasaxdi?
pasuxi:

CaTvlas miiRebT mxolod im SemTxvevaSi da im proporciiT, ra proporciiTac
miRebul momsaxurebas gamoiyenebT Tqven mier ganxorcielebul, 18 %-iani
ganakveTiT dasabegr operaciebSi an sazRvargareT momsaxurebis gasawevad.
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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 oqtomberSi

1

10

1

1

100

100

10

10

10

100

10

1

10

1

01.10.20 1,9198 5,0442 3,7560 4,1212 2,3157 3,1942 3,3939 8,2825 7,7100 1,0279 3,5632 3,4786 1,3802 3,2059
02.10.20 1,9199 5,0472 3,7560 4,1060 2,3156 3,1946 3,4474 8,3485 7,7078 1,0438 3,5791 3,4838 1,3967 3,1988
03.10.20 1,9154 5,0358 3,7475 4,1299 2,3105 3,1868 3,4280 8,3492 7,6913 1,0454 3,5840 3,4737 1,3913 3,1975
04.10.20 1,9154 5,0358 3,7475 4,1299 2,3105 3,1868 3,4280 8,3492 7,6913 1,0454 3,5840 3,4737 1,3913 3,1975
05.10.20 1,9154 5,0358 3,7475 4,1299 2,3105 3,1868 3,4280 8,3492 7,6913 1,0454 3,5840 3,4737 1,3913 3,1975
06.10.20 1,9233 5,0567 3,7623 4,1452 2,3165 3,1994 3,4556 8,3628 7,7216 1,0506 3,5933 3,4919 1,3881 3,2017
07.10.20 1,9402 5,1023 3,7965 4,1749 2,3321 3,2280 3,4914 8,4527 7,7873 1,0549 3,6138 3,5220 1,4029 3,2209
08.10.20 1,9334 5,0797 3,7803 4,1364 2,3221 3,2143 3,4440 8,4219 7,7544 1,0503 3,5975 3,5036 1,3957 3,2170
09.10.20 1,9387 5,0954 3,7919 4,1616 2,3293 3,2239 3,4769 8,4714 7,7786 1,0606 3,6341 3,5124 1,4004 3,2233
10.10.20 1,9409 5,1008 3,7966 4,1647 2,3320 3,2278 3,4872 8,4857 7,7925 1,0635 3,6374 3,5253 1,3981 3,2172
11.10.20 1,9409 5,1008 3,7966 4,1647 2,3320 3,2278 3,4872 8,4857 7,7925 1,0635 3,6374 3,5253 1,3981 3,2172
12.10.20 1,9409 5,1008 3,7966 4,1647 2,3320 3,2278 3,4872 8,4857 7,7925 1,0635 3,6374 3,5253 1,3981 3,2172
13.10.20 1,9434 5,1059 3,8002 4,1898 2,3259 3,2313 3,5249 8,4901 7,7993 1,0659 3,6529 3,5354 1,3986 3,2197
14.10.20 1,9417 5,1018 3,7968 4,2042 2,3267 3,2284 3,5194 8,4669 7,7888 1,0568 3,6690 3,5356 1,3888 3,2209
15.10.20 1,9417 5,1018 3,7968 4,2042 2,3267 3,2284 3,5194 8,4669 7,7888 1,0568 3,6690 3,5356 1,3888 3,2209
16.10.20 1,9320 5,0795 3,7806 4,1772 2,3109 3,2146 3,4539 8,3084 7,7548 1,0380 3,6413 3,5307 1,3834 3,2249
17.10.20 1,9281 5,0696 3,7728 4,1707 2,3117 3,2078 3,4432 8,2687 7,7379 1,0345 3,6397 3,5207 1,3824 3,2186
18.10.20 1,9281 5,0696 3,7728 4,1707 2,3117 3,2078 3,4432 8,2687 7,7379 1,0345 3,6397 3,5207 1,3824 3,2186
19.10.20 1,9281 5,0696 3,7728 4,1707 2,3117 3,2078 3,4432 8,2687 7,7379 1,0345 3,6397 3,5207 1,3824 3,2186
20.10.20 1,9301 5,0748 3,7763 4,1678 2,3109 3,2103 3,4512 8,2680 7,7435 1,0336 3,6487 3,5228 1,3806 3,2117
21.10.20 1,9452 5,1151 3,8067 4,1747 2,3220 3,2364 3,4752 8,3242 7,8072 1,0432 3,6688 3,5502 1,3997 3,2222
22.10.20 1,9565 5,1415 3,8267 4,2147 2,3282 3,2536 3,5035 8,3473 7,8499 1,0518 3,6926 3,5721 1,4054 3,2274
23.10.20 1,9479 5,1183 3,8086 4,2189 2,3138 3,2379 3,4909 8,3131 7,8140 1,0447 3,6710 3,5473 1,3978 3,2181
24.10.20 1,9500 5,1258 3,8137 4,2098 2,3129 3,2422 3,4908 8,3274 7,8213 1,0485 3,6776 3,5594 1,4046 3,2202
25.10.20 1,9500 5,1258 3,8137 4,2098 2,3129 3,2422 3,4908 8,3274 7,8213 1,0485 3,6776 3,5594 1,4046 3,2202
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26.10.20 1,9500 5,1258 3,8137 4,2098 2,3129 3,2422 3,4908 8,3274 7,8213 1,0485 3,6776 3,5594 1,4046 3,2202
27.10.20 1,9508 5,1278 3,8158 4,2190 2,3140 3,2437 3,4873 8,3314 7,8301 1,0455 3,6926 3,5607 1,3982 3,2285
28.10.20 1,9475 5,1199 3,8094 4,1992 2,3043 3,2386 3,5093 8,3027 7,813 1,0437 3,6937 3,5466 1,393 3,2242
29.10.20 1,9421 5,1021 3,797 4,1958 2,2984 3,2278 3,4679 8,2121 7,7872 1,0339 3,6681 3,5482 1,384 3,2345
30.10.20 1,939 5,0907 3,7913 4,1997 2,2977 3,2237 3,4231 8,1788 7,7751 1,0281 3,6453 3,5501 1,3842 3,2338
31.10.20 1,9293 5,0668 3,7732 4,1896 2,2839 3,2086 3,3886 8,1657 7,7402 1,0269 3,6326 3,5288 1,3818 3,2327

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

01.10.20 2,3959 2,2855 2,0360 0,4126 3,0342 8,7283 0,7633 9,3057 2,3421 10,4597 4,7109 4,1366 4,3457 2,1117
02.10.20 2,4064 2,2980 2,0344 0,4131 3,0295 8,7090 0,7616 9,3374 2,3462 10,4434 4,7104 4,1273 4,3734 2,1227
03.10.20 2,4011 2,2856 2,0298 0,4131 3,0403 8,7054 0,7613 9,3151 2,3444 10,4357 4,7084 4,1257 4,3716 2,1190
04.10.20 2,4011 2,2856 2,0298 0,4131 3,0403 8,7054 0,7613 9,3151 2,3444 10,4357 4,7084 4,1257 4,3716 2,1190
05.10.20 2,4011 2,2856 2,0298 0,4131 3,0403 8,7054 0,7613 9,3151 2,3444 10,4357 4,7084 4,1257 4,3716 2,1190
06.10.20 2,4122 2,2985 2,0377 0,4126 3,0305 8,7169 0,7623 9,3661 2,3521 10,4528 4,7146 4,1312 4,3683 2,1278
07.10.20 2,4285 2,3036 2,0463 0,4139 3,0492 8,7691 0,7669 9,4532 2,3688 10,5189 4,7429 4,1559 4,3845 2,1400
08.10.20 2,4172 2,2908 2,0486 0,4095 3,0323 8,7585 0,7660 9,4454 2,3665 10,4993 4,7372 4,1510 4,3869 2,1184
09.10.20 2,4354 2,3082 2,0518 0,4070 3,0406 8,7757 0,7675 9,5043 2,3734 10,5233 4,7464 4,1590 4,4009 2,1254
10.10.20 2,4436 2,3128 2,0479 0,4057 3,0391 8,7591 0,7660 9,5209 2,3738 10,5103 4,7983 4,1512 4,3991 2,1282
11.10.20 2,4436 2,3128 2,0479 0,4057 3,0391 8,7591 0,7660 9,5209 2,3738 10,5103 4,7983 4,1512 4,3991 2,1282
12.10.20 2,4436 2,3128 2,0479 0,4057 3,0391 8,7591 0,7660 9,5209 2,3738 10,5103 4,7983 4,1512 4,3991 2,1282
13.10.20 2,4520 2,3217 2,0537 0,4079 3,0518 8,7659 0,7666 9,5148 2,3727 10,5219 4,7701 4,1545 4,3942 2,1437
14.10.20 2,4563 2,3161 2,0588 0,4079 3,0544 8,7691 0,7669 9,5124 2,3720 10,5293 4,7818 4,1559 4,3914 2,1435
15.10.20 2,4563 2,3161 2,0588 0,4079 3,0544 8,7691 0,7669 9,5124 2,3720 10,5293 4,7818 4,1559 4,3914 2,1435
16.10.20 2,4440 2,2855 2,0567 0,4064 3,0640 8,7800 0,7678 9,5046 2,3709 10,5354 4,7925 4,1612 4,3948 2,1307
17.10.20 2,4374 2,2823 2,0502 0,4052 3,0583 8,7629 0,7663 9,5270 2,3701 10,5149 4,8037 4,1530 4,3882 2,1275
18.10.20 2,4374 2,2823 2,0502 0,4052 3,0583 8,7629 0,7663 9,5270 2,3701 10,5149 4,8037 4,1530 4,3882 2,1275
19.10.20 2,4374 2,2823 2,0502 0,4052 3,0583 8,7629 0,7663 9,5270 2,3701 10,5149 4,8037 4,1530 4,3882 2,1275
20.10.20 2,4374 2,2819 2,0452 0,4067 3,0477 8,7441 0,7647 9,4970 2,3664 10,4958 4,8046 4,1441 4,3777 2,1326
21.10.20 2,4459 2,2694 2,0557 0,4084 3,0516 8,7727 0,7672 9,5343 2,3743 10,5335 4,8236 4,1577 4,3860 2,1170
22.10.20 2,4622 2,2879 2,0552 0,4116 3,0778 8,7868 0,7684 9,5327 2,3815 10,5609 4,8507 4,1644 4,3859 2,1414
23.10.20 2,4480 2,2849 2,0484 0,4128 3,0742 8,7615 0,7662 9,5252 2,3715 10,5304 4,8190 4,1524 4,3761 2,1445
24.10.20 2,4544 2,3008 2,0498 0,4046 3,0762 8,7672 0,7667 9,5379 2,3732 10,5373 4,8280 4,1551 4,3752 2,1562
25.10.20 2,4544 2,3008 2,0498 0,4046 3,0762 8,7672 0,7667 9,5379 2,3732 10,5373 4,8280 4,1551 4,3752 2,1562
26.10.20 2,4544 2,3008 2,0498 0,4046 3,0762 8,7672 0,7667 9,5379 2,3732 10,5373 4,8280 4,1551 4,3752 2,1562
27.10.20 2,4501 2,3045 2,0512 0,4004 3,0795 8,7898 0,7687 9,5487 2,3744 10,5645 4,8175 4,1658 4,3717 2,1608
28.10.20 2,4465 2,2979 2,0556 0,396 3,0809 8,7783 0,7677 9,5199 2,3709 10,5469 4,8036 4,1603 4,3738 2,1576
29.10.20 2,4422 2,2923 2,0549 0,3898 3,1038 8,8064 0,7701 9,5399 2,3732 10,5772 4,8201 4,1735 4,3783 2,1558
30.10.20 2,427 2,2782 2,0596 0,3888 3,1085 8,8045

0,77

9,4919 2,3693 10,5749 4,8203 4,1718 4,3635 2,1466

31.10.20 2,4259 2,2749 2,0592 0,3881 3,0968 8,8015 0,7697 9,4595 2,3685 10,5644 4,8331 4,1693 4,362 2,1442
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რუსული რუბლი

აზერბაიჯანული
მანათი

ბელორუსული რუბლი

თურქმენული მანათი

მოლდავური ლეი

სომხური დრამი

ტაჯიკური სომონი

უზბეკური სუმი

უკრაინული გრივნა

ყაზახური თენგე

ყირგიზული სომი

სამხრეთ აფრიკული
რანდი

ბრაზილიური რიალი

თარიღი

100

1

10000

10

10

1000

10

1000

10

100

100

10

1

01.10.20 4,0976 1,8872 1,2271 9,1597 1,8886 6,5576 3,1045 0,3106 1,1327 0,7425 4,0074 1,9084 0,5689
02.10.20 4,1413 1,8830 1,2302 9,1394 1,8889 6,5479 3,0977 0,3099 1,1287 0,7452 3,9985 1,9256 0,5702
03.10.20 4,0725 1,8822 1,2198 9,1357 1,8948 6,5478 3,0964 0,3113 1,1257 0,7417 3,9969 1,9216 0,5661
04.10.20 4,0725 1,8822 1,2198 9,1357 1,8948 6,5478 3,0964 0,3113 1,1257 0,7417 3,9969 1,9216 0,5661
05.10.20 4,0725 1,8822 1,2198 9,1357 1,8948 6,5478 3,0964 0,3113 1,1257 0,7417 3,9969 1,9216 0,5661
06.10.20 4,0790 1,8842 1,2210 9,1477 1,9001 6,5438 3,1005 0,3102 1,1271 0,7450 4,0021 1,9503 0,5632
07.10.20 4,1162 1,8961 1,2296 9,2026 1,9092 6,5782 3,1181 0,3115 1,1358 0,7515 4,0261 1,9450 0,5774
08.10.20 4,1009 1,8937 1,2263 9,1914 1,8985 6,5736 3,1143 0,3109 1,1354 0,7506 4,0213 1,9250 0,5751
09.10.20 4,1535 1,8974 1,2360 9,2094 1,9022 6,5862 3,1234 0,3117 1,1400 0,7534 4,0291 1,9441 0,5744
10.10.20 4,1679 1,8938 1,2424 9,1920 1,8975 6,5523 3,1174 0,3112 1,1404 0,7535 4,0215 1,9523 0,5745
11.10.20 4,1679 1,8938 1,2424 9,1920 1,8975 6,5523 3,1174 0,3112 1,1404 0,7535 4,0215 1,9523 0,5745
12.10.20 4,1679 1,8938 1,2424 9,1920 1,8975 6,5523 3,1174 0,3112 1,1404 0,7535 4,0215 1,9523 0,5745
13.10.20 4,1787 1,8953 1,2447 9,1991 1,9029 6,5557 3,1169 0,3114 1,1417 0,7534 4,0246 1,9468 0,5820
14.10.20 4,1781 1,8960 1,2537 9,2026 1,8974 6,5682 3,1180 0,3108 1,1376 0,7509 4,0261 1,9541 0,5822
15.10.20 4,1781 1,8960 1,2537 9,2026 1,8974 6,5682 3,1180 0,3108 1,1376 0,7509 4,0261 1,9541 0,5822
16.10.20 4,1413 1,8983 1,2507 9,2140 1,9004 6,5714 3,1219 0,3111 1,1375 0,7527 4,0311 1,9344 0,5766
17.10.20 4,1220 1,8941 1,2526 9,1960 1,8950 6,5585 3,1158 0,3105 1,1347 0,7524 4,0233 1,9466 0,5733
18.10.20 4,1220 1,8941 1,2526 9,1960 1,8950 6,5585 3,1158 0,3105 1,1347 0,7524 4,0233 1,9466 0,5733
19.10.20 4,1220 1,8941 1,2526 9,1960 1,8950 6,5585 3,1158 0,3105 1,1347 0,7524 4,0233 1,9466 0,5733
20.10.20 4,1332 1,8906 1,2489 9,1763 1,8892 6,5409 3,1151 0,3099 1,1323 0,7504 4,0146 1,9530 0,5688
21.10.20 4,1413 1,8968 1,2594 9,2063 1,8932 6,5445 3,1253 0,3107 1,1357 0,7528 4,0278 1,9535 0,5745
22.10.20 4,1869 1,8985 1,2679 9,2211 1,8962 6,5381 3,1304 0,3112 1,1417 0,7540 4,0343 1,9681 0,5757
23.10.20 4,1842 1,8930 1,2659 9,1946 1,8874 6,5279 3,1153 0,3105 1,1383 0,7515 4,0226 1,9754 0,5740
24.10.20 4,2174 1,8942 1,2706 9,2006 1,8931 6,5296 3,1146 0,3105 1,1379 0,7531 4,0253 1,9841 0,5758
25.10.20 4,2174 1,8942 1,2706 9,2006 1,8931 6,5296 3,1146 0,3105 1,1379 0,7531 4,0253 1,9841 0,5758
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26.10.20 4,2174 1,8942 1,2706 9,2006 1,8931 6,5296 3,1146 0,3105 1,1379 0,7531 4,0253 1,9841 0,5758
27.10.20 4,2209 1,8991 1,2713 9,2243 1,8952 6,5427 3,1226 0,3113 1,1395 0,7511 4,0356 1,9894 0,5745
28.10.20 4,2136 1,8966 1,2655 9,212
29.10.20 4,123

1,9026 1,26

1,8944 6,5458 3,1183 0,3112 1,1366 0,7505 4,0001 2,0025 0,5733

9,2414 1,8999 6,5595 3,1283 0,3122 1,1385 0,7506 4,012

1,9752 0,5668

30.10.20 4,0794 1,9022 1,2373 9,2394 1,8967 6,5677 3,1275 0,3121 1,1372 0,7471 3,9611 1,9679 0,5624
31.10.20 4,0776 1,9016 1,2295 9,2363 1,896

6,5655 3,1265 0,312

1,1363 0,7471 3,9598 1,9827 0,5594

ilia WavWavaZis

brZnuli gamonaTqvamebi
•

uWkuo, umecaris kacisTana Tamami da kadnieri laparaksa da sjaSi
Znelad moipoveba qveynierobaze, da ramodenadac amisTana vaJbatoni
Wkuaze Txlad aris, ramodenadac ufro sqeli libri aqvs gonebis
Tvalze gadakruli, miT ufro Tamamia, miT ufro kadnieria. miTam ra
dauSlis! ar aris qveyanaze sagani, rom uWkuo umecarma ar daiCemos misi
zedmiwevniT codna da Tavis ugemur da uTavbolo saReWavad ar gaxados
msmenelTa saabezarod. rac enazed moadgeba hroSavs gamarjvebulisaviT
doinjSemoyrili da Tavmowonebuli, maRalfardebian sityvebs
hxmarobs uangariSod, ganukiTxvelad, mogayriT tyuilubralod
gaberils frazebs, romelic arc TviTon esmis da arc msmenels
gaegeba, da hyoyoCobs, ai, raebi mcodnia da brZeni kaci varo! balRebs,
rasakvirvelia gaberili, gaugebari frazebi savse hgoniaT, rogorc
gaberili tiki da ukvirT, rogorc erTi ram utyuari niSani auarebelis
sibrZnisa da mecnierobisa, Wkuadamjdars kacs ki es samasxro oinebi
sasacilodac ar hyofnis.

•

qveyana axla imisia, vinc irjeba da vinc icis wesi da xerxi garjisa, vinc
ufro ufrTxildeba naSroms, vinc izogavs naRvaws. dRes mZleTamZlea
marto is, vinc mcvlelia da bejiTi suliTa da xorciT, codniTa da
marjveniTa.

•

qveyana imiTi ki ar aris uZluri, rom Raribia, aramed imiTi, rom mcodne
goneba-gaxsnili, gul-ganaTlebuli kacebi ara hyavs.

•

qurdbacaczed uaresni arian isini, vinc imodenad xels iRebs Tavzed,
rom ciliswamebiT, xmebis dayriT Cumad da idumalad ubRalaven Tavis
mopirdapires patiosnebasa da namussa. raki javri viszedme Caides
gulSi, maSin imaTTvis mosaridebeli aRara aris ra: kacia Tu qali,
ar moeridebian, rom yovelgvari lafi Tavs gadaasxan da erTsac da
meoresac saxeli gautexon, saxeli daumxon.

•

RvTaebrivi niWi, rogorc yovelive RvTaebrivi, droTa mbrZanebelia
da ar yma.

•

Rirseba da pativi adamianisaTvis Zvirfasi ram ari. kanoni unda
frTxilobdes, umarTlo ganaCenma aravis SeubRalos adamianuri Rirseba
da adamianuri pativi ganzrax, Tu ganusazRvrelad.

•

RmerTi gvixsnis, Tu Svils mainc gzad da xidad gavedebiT.

•

Rone qveynisa marto niWieri da mxne kacia.
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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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