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უკრაინის პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცია 
სა ქარ თ ვე ლოს პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ფე დე რა ცია 

(GFPAA)

მ ი მ ა რ თ ვ ა

მეგობრებო და კოლეგებო, ჩვენთვის შემაშფოთებელია აგრესორი რუსეთის
გადაწყვეტილება, უკრაინის განუყოფელი ტერიტორიების დამოუკიდებლობის
აღიარებასთანდაუკრაინისტერიტორიაზესაოკუპაციოსაჯარისოფორმირებე
ბისშეყვანასთანდაკავშირებით.
ჩვენ  კიდევ ერთხელ გავხდით მოწმე საერთაშორისო სამართლისფუნდამენ
ტური პრინციპების  უხეშიდარღვევისა.    არავის აქვს უფლება აუკრძალოს სუ
ვერენულ,დამოუკიდებელქვეყნებსთავადაირჩიონსაკუთარიუსაფრთხოების
ალიანსებიდაკითხვისნიშნისქვეშდააყენოსჩვენიქვეყნებისსწრაფვავიყოთ
ევროპულიდაევროატლანტიკურიოჯახისსრულფასოვანიწევრები.
საქართველომსაკუთართავზეგამოსცადა 2008წლისრუსულიაგრესია,რასაც
მოჰყვასაქართველოსტერიტორიებისდიდინაწილისოკუპაციადა მათიდამო
უკიდებლობის აღიარებარუსეთისმხრიდან,ასევეათასობითადამიანისსაკუ
თარსამშობლოშიდევნილადყოფნა.დღესიმავეგანსაცდელშიაჩვენიმოძმე
უკრაინელიერი.
გიცხადებთ  სოლიდარობას და მტკიცე მხარდაჭერას ბრძოლაში, რომელიც
აუცილებლადდამთავრდებაუკრაინელიხალხისგამარჯვებით.ჩვენყოველთ
ვისვდგავართმოძმეუკრაინელების გვერდით.ჩვენგვჯერა,რომუკრაინაყო
ველთვისიქნებაერთიანი,ძლიერიდათავისუფალი,რადგანსიკეთეყოველთ
ვისიმარჯვებსბოროტებაზე.

დი დე ბა უკ რა ი ნას, გმი რებს დი დე ბა!

საქართველოსპროფესიონალ
ბუღალტერთადააუდიტორთა
ფედერაციისსახელით:
რუსუდანჟორჟოლიანი-ნიქაბაძე 
(თავმჯდომარე)  
ნოდარებანოიძე –(თავმჯდომარის
მოადგილე)
ნიკოლოზბაკაშვილი –(თავმჯდომარის
მოადგილე)
თეიმურაზფარცხალაძე 

დავითპაპიაშვილი 
გიორგიხმალაძე 
მურადინარსია
მიხეილაბაიაძე 
კონსტანტინედათიაშვილი 
მზევინარგურაბანიძე 
გიორგიკვინიკაძე 

თამარცუხიშვილი

თბილისი,
2022წლის25თებერვალი

https://www.gfpaa.ge/site/files/Bafis Shesax/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0 %E1%83%93%E1%83%90 %E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/Gamgeoba/Rusudan Jorjoliani.pdf
https://www.gfpaa.ge/site/files/Bafis Shesax/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0 %E1%83%93%E1%83%90 %E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/Gamgeoba/Rusudan Jorjoliani.pdf
https://www.gfpaa.ge/site/files/Bafis Shesax/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0 %E1%83%93%E1%83%90 %E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/Gamgeoba/%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94.pdf
https://www.gfpaa.ge/site/files/Bafis Shesax/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0 %E1%83%93%E1%83%90 %E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/Gamgeoba/%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94.pdf
https://www.gfpaa.ge/site/files/Bafis Shesax/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0 %E1%83%93%E1%83%90 %E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/Gamgeoba/nikoloz bakashvili.pdf
https://www.gfpaa.ge/site/files/Bafis Shesax/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0 %E1%83%93%E1%83%90 %E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/Gamgeoba/nikoloz bakashvili.pdf
https://www.gfpaa.ge/site/files/Bafis Shesax/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0 %E1%83%93%E1%83%90 %E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/Gamgeoba/Temuri Partskhaladze.pdf
https://www.gfpaa.ge/site/files/Bafis Shesax/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0 %E1%83%93%E1%83%90 %E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/Gamgeoba/%E1%83%AE%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94.pdf
https://www.gfpaa.ge/site/files/Bafis Shesax/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0 %E1%83%93%E1%83%90 %E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/Gamgeoba/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90.pdf
https://www.gfpaa.ge/site/files/Bafis Shesax/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0 %E1%83%93%E1%83%90 %E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/Gamgeoba/%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94.pdf
https://www.gfpaa.ge/site/files/KOMITETEBI/prof.ganatlebis komiteti/01-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%A2%E1%83%94 %E1%83%93%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%A8%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98.pdf
https://www.gfpaa.ge/site/files/Bafis Shesax/%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%A0 %E1%83%93%E1%83%90 %E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9B%E1%83%AB%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90/Gamgeoba/%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94 CV.pdf
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Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів Грузії  (GFPAA)

Звернення

Друзітаколеги,мистурбованірішеннямРосії,країниагресора,
визнатинезалежністьнеподільнихтериторійУкраїнитаввестина
територіюУкраїниокупаційнівійськовіформування.

Мизновусталисвідкамигрубогопорушенняосновоположних
принципівміжнародногоправа.Ніхтонемаєправазабороняти
суверенним,незалежнимкраїнамвибиративласніальянсизбезпеки
таставитипідсумнівїхпрагненнябутиповноправнимичленами
європейськоїтаєвроатлантичноїсім’ї.

Грузіяпережиларосійськуагресію2008року,заякоюпослідувала
окупаціязначноїчастиниГрузії.Якнаслідок,переміщеннятисяч
людейнаБатьківщині.Сьогоднінашбратськийукраїнськийнарод
знаходитьсявтакійжескладнійситуації.

Язаявляюпронашусолідарністьіміцнупідтримкувборотьбі,яка
неодміннозакінчитьсяперемогоюукраїнськогонароду.Мизавжди
насторонібратніхукраїнців,віримо,щоУкраїназавждибудеєдиною,
сильноюівільною,бодоброзавждиперемагаєзло.

Слава Україні, Героям слава!

ВідіменіФедераціїпрофесійних
бухгалтерівтааудиторівГрузії:
РусуданЖоржоліані-Нікабадзе
(голова)
НодарЕбаноїдзе-(заступникголови)
НіколозБакашвілі-(заступник
голови)
ТеймуразПарцхаладзе

ДавидПапіашвілі
ГеоргійХмаладзе
МурадНарсія
МихайлоАбаіадзе
КостянтинДатіашвілі
МзевінарГурабанідзе
ГеоргійКвінікадзе
ТамарЦухішвілі

Тбілісі,
25лютого2022року
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რუსეთის წევრობის შეწყვეტა ევროპის შემფასებელთა 
ორგანიზაციების გაერთიანებაში

TEGoVAსსაბჭომრიგგარეშეკრებაზე,რომელიცბრუსელშიჩატარდა,მიიღო
გადაწყვეტილება შეუწყვიტოს წევრობარუსეთის პროფესიულორგანიზაციებს
დაამავედროსREVსერტიფიკატისმოქმედებაინდივიდუალურშემფასებლებს.


TEGOVA
Tue,8Mar,19:39(2daysago)
To:TEGOVAMembers

Ladies,Gentlemen

Suspension of the Russian members of TEGOVA
 
Atitsmeetingtoday,theBoardofDirectorsofTEGOVAdecidedby
unanimitytosuspendwithimmediateeffectthemembershipof
TEGOVAof:

l ПАРТНЕРСТВОРОССИЙСКОГООБЩЕСТВАОЦЕНЩИКОВ(ПРОО)
PartnershipoftheRussianSocietyofAppraisers(PRSA)

l РОССИЙСКАЯКОЛЛЕГИЯОЦЕНЩИКОВ(РКО)
RussianBoardofAppraisers(RBA)

l РОССИЙСКОЕОБЩЕСТВООЦЕНЩИКОВ(POO)
RussianSocietyofAppraisers(RSA)

Sincerely,
Krzysztof Grzesik REV FRICS

Chairman
TheEuropeanGroupofValuers’Associations



6

ინფორმაცია კორპორაციული საწევრო გადასახდელის 
ცვლილების შესახებ

ცვლლილებების საფუძველი

კორპორაციული საწევრო გადასახდელის არსებული ტარიფი 10 წელზე მეტია მოქმედებს.
განვლილიპერიოდისსაწევროშემოსავლებისადამასთანდაკავშირებულიხარჯებისანალიზმა,
ასევექვეყნისაუდიტისბაზარზედასაზოგადოდ,ეკონომიკაშიმიმდინარეპროცესებმადაგვანახა
ცვლიცვლილებისაუცილებლობა,კერძოდ:

წევრებთანმომსახურებასთანდაკავშირებულიხარჯების(ბსფშისაწევროგადასახდელი;ხარისხის
მეთოდოლოგიურისახელმძღვანელომასალების,აუდიტისპროგრამისთარგმნა,სხვასაქმიანობა)
ანაზღაურებახდებააშშდოლარისკურსისგათვალისწინებით.

ასეთმოცემულობაში:

ბუღალტერთასაერთაშორისოფედერაციაშიჩვენისაწევროგადასახდელი2000დან5000აშშ
დოლარამდე გაიზარდა; მნიშვნელოვნადდაეცალარის კურსი აშშდოლართან მიმართებაში;
გაიზარდაწევრიმცირეაუდიტურიკომპანიებისდიაგნოსტიკურიანგარიშისმომზადებაზემოთხოვნა
რაცგარკვეულ (1დიაგნოსტიკური შემოწმება1000დან1500ლარამდე) ხარჯებს საჭიროებს.
მართალია,   მცირე აუდიტური კომპანიების პროფესიული მხარდაჭერის ღონისძიებების
თანხობრივიჯამისაწევროგადასხდელზემეტია,მაგრამმათიდაბალიგადახდისუნარიანობისადა
მხარდაჭერისსაჭიროებისგათვალისწინებით,საწევროსგაზრდაარაეფექტურადიქნამიჩნეული.

მსხვილიაუდიტურიკომპანიებისმხარდაჭერა

ბაფისათვისდიდიპატივიდამხარდაჭერაა,რომდაფუძნებიდანმისი წევრებიარიანწამყვანი
აუდიტურიკომპანიები.ხაზგასასმელია,მსხვილიაუდიტურიკომპანიებისმიერშეტანილიწვლილი
ბაფისადაზოგადად,საქართველოშიჩვენიპროფესიისგანვითარებაში. საწევროტარიფების
წარმოდგენილიცვლილებიეფუძნებაამკომპანიებისპროფესიისადმიმხარდაჭერისპრაქტიკას,
რომელიც,განახლებულირეგულაციისფონზე,განსაკუთრებითმნიშვნელოვანიამცირეაუდიტური
კომანიებისთვის.

ბაფისგამგეობამადლიერებასგამოხატავსლიდერიაუდიტურიკომპანიებისმიმართ,რომმათ
მიერსწორადიქნებაგაგებულისაკითხისადმიჩვენიმიდგომადამცირეკომპანიებისმხარდაჭერის
საჭიროება.

2022 წლამდე  მოქმედი კორპორაციული საწევრო გადასახდელი

2022წლამდემოქმედიკორპორაციულიწევრობისგადასახდელი(გასულიწლისწლიურიმთლიანი
შემოსავლებიდანგამომდინარე):

 წლიური მთლიანი შემოსავალი საწევრო გადასახდელი 
(ლარი)

1მლნ.ლარისჩათვლით 1,000
15მლნ.ლარისჩათვლით 3,000
5მლნ.ლარზემეტი 5,000

კორპორაციული საწევრო გადასახდელი 2022 წლიდან:

500,000ლარამდეშემოსავალზე–1000ლარი(ფიქსირებულიტარიფი)ყველაკომპანიისათვის,

შემოსავლებისმიუხედავად;500,000ლარისზემოთ,1,000ლარსდამატებული500ათასლარზე
მეტითანხის0.15%,მაგრამარაუმეტეს12,000ლარისა.

საწევროგადასახდელებისგაანგარიშებისფორმულამოცემულიაცხრილში,2020წლის
შემოსავლებისმაგალითზე.

კომენტარი:
კომპანიისშემოსავლებშიმიმდინარეეტაპამდეითვლებოდამთლიანიშემოსავლები.შემოთავაზებულ
ვარიანტშიიგულისხმევააუდიტორულისაქმიანობიდან(ფინანსურიანგარიშგებისაუდიტი+სხვა
აუდიტორულისაქმიანობა)მიღებულიშემოსავლები,რომელიცსარასისსაიტიდანიქნებააღებული.
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საწევრო გადასახდელების გაანგარიშების ფორმულა 2022 წლიდან, 2020 წლის 
შემოსავლების მაგალითზე.

წევრი ფირმის 
სახელწოდება

შემოსავალი  
აუდიტიდან 
2020 წლის 

მონაცემებით

ფიქსი-
რებული 
ტარიფი  
500,000  
ლარამდე 

შემო-
სავალზე

500000 
ლარზე მეტი 
შემოსავალი

500000 
ლარზე მეტი 

თანხის 0,15%

სა წევ რო  
12000  

ლა რია ნი  
ზღვა რის 

გათვალის-
წინებით

შპს  დელოიტი და ტუში  4 238 000 1 000 3 738 000 5 607 6 607
ფრაისუოთერჰაუსკუპერი 10 769 000 1 000 10 269 000 15 404 12 000
შპს ბიდიო აუდიტი 6 122 000 1 000 5 622 000 8 433 9 433
შპს ,,იუაი” 12 715 000 1 000 12 215 000 18 323 12 000
შპს  KPMG GEORGIA 6 970 000 1 000 6 470 000 9 705 10 705
შპს” “ბეიკერ ტილი 
ჯორჯია” 914 000 1 000 414 000 621 1 621

შპს,,არესემ 
საქართველო” 1 008 702 1 000 508 702 763 1 763

შპს “,,გრანთ თორნთონ” 1 193 000 1 000 693 000 1 040 2 040
შპს ,,ნექსია თი ეი” 1 851 000 1 000 1 351 000 2 027 3 027
შპს ,,ფი-ქეი-ეფ კაიზენი” 1 145 800 1 000 645 800 969 1 969
შპს ,ეკოვის ეი-თი-ეი 
ფინანსები” 1 002 218 1 000 502 218 753 1 753

შპს ,,მოორ ეიბისი 623 000 1 000 123 000 185 1 185
შპს ”კრესტონ ჯორჯია“ 554 000 1 000 54 000 81 1 081
შპს ,მართვის 
საკონსულტაციო ჯგუფი” 537 000 1 000 37 000 56 1 056

ჯამი: 49 642 720 14 000 42 642 720 63 964 66 238
 შემოსავლები 500,000-ზე ნაკლები

შპს ,,კონსაუდი”   1 000     1 000
შპს ,,ფინანსური მართვის 
ჯგუფი”   1 000     1 000

ქართ. აუდიტ.კომპანია’’   1 000     1 000
შპს ,,ბიზნეს ინფო 2008”   1 000     1 000
,რეალ აუდიტ 
კონსალტინგი”   1 000     1 000

აუდიტისა და 
კონსულტაციის რესურს 
ცენტრი

  1 000     1 000

შპს ქართული აუდიტი   1 000     1 000
შპს კკ ჯგუფი   1 000     1 000
შპს ,,აუდიტ ცენტრი 
იბერია”   1 000     1 000

შპს ,,აუდიტ ექსპერტი”   1 000     1 000
შპს ,,აუდიტ ცენტრი’   1 000     1 000
შპს”სუპერ-აუდიტი”   1 000     1 000
შპს ორინჯ გრუპი   1 000     1 000
,,ბაკაშვილი და 
კომპანია”   1 000     1 000

შპს ,,გარანტი”   1 000     1 000
სს ,,არგ გრუპი”   1 000     1 000
შპს ,,ეკონომაუდიტი”   1 000     1 000
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შპს ,,ცოდნისა”   1 000     1 000
შპს ,,აუდიტ სერვის 
ცენტრი”   1 000     1 000

შპს ,,დ და გ აუდიტი”   1 000     1 000
შპს ,,ბიზნეს 
კონსულტაცია, 
აღრიცხვა, აუდიტი”

  1 000     1 000

შპს ,,არბიტრანს”   1 000     1 000
შპს ,,ლევინგ”   1 000     1 000
შპს ,,ბითიეი 
კონსალტინგი”   1 000     1 000

შპს ,,აუდიტ 
კონსულტანტი”   1 000     1 000

შპს ,,NIGOLLET” აუდიტი   1 000     1 000
შპს ,,ინტელექტ აუდიტი”   1 000     1 000
შპს ,,აუდიტ პრევენცია”   1 000     1 000
შპს ”აუდიტ-
პროფესიონალი“   1 000     1 000

შპს ,,ფინსერვისი 
აუდიტი”   1 000     1 000

შპს  “პრესტიჟ-აუდიტი”   1 000     1 000
შპს ,,კორა აუდიტი”   1 000     1 000
აუდიტ ენდ ქონსალთინგ 
გრუპ”   1 000     1 000

შპს ალექსანდრე”,   1 000     1 000
შპს ,,ქროუ ჯი”   1 000     1 000
შპს ,,ქუდოს ჯორჯია”   1 000     1 000
,რასელ ბედფორდ 
ეიეისი”   1 000     1 000

შპს,,ბესტ აუდიტი”   1 000     1 000
შპს ,,იგალ”   1 000     1 000

 ჯამი:   39 000 0 0 39 000

სულ ჯამი:   53 000 42 642 720 63 964 105 238
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rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili

ახალიაუდიტისსაერთაშორისოსტანდარტი
სააღრიცხვოშეფასებებისშესახებ
მოდულები„აუდიტიდამარწმუნებელიმომსახურება“

და„აუდიტიდამარწმუნებელიმომსახურება“(უმაღლესიდონე)

სააღრიცხვოშეფასებებთანდაკავშირებული აუდიტის ახალი სტანდარტი მნიშვ
ნელოვანგავლენასიქონიებსროგორცხელმძღვანელობაზე,ისეაუდიტორებზე,
განაცხადაKPMGისირლანდიისოფისისაუდიტისპარტნიორმაბრაიანმაკსვინმა.

ასს 540-ის (გადასინჯული) ცვლი ლე ბე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვან გავ ლე ნას მო ახ დენს სა ფი-
ნან სო გან ყო ფი ლე ბის თა ნამ შ რომ ლე ბის, ფი ნან სუ რი კონ ტ რო ლი ო რე ბი სა (მთავარი 
ბუ ღალ ტ რე ბი სა) და ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის სა მუ შა ო ზე, რომ ლე ბიც პა სუ ხის მ გე ბელ ნი არი ან 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბა სა და სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბე ბის გან საზღ ვ რა ზე. 
ფი ნან სუ რი ფუნ ქ ცი ე ბის გარ და, სტან დარ ტის გავ ლე ნა შე იძ ლე ბა გა მოვ ლინ დეს  სხვა 
სფე რო ებ ზეც, კერ ძოდ, სპე ცი ა ლის ტებ ზე, რომ ლე ბიც მო ნა წი ლე ო ბენ შე ფა სე ბე ბის გა-
მოთ ვ ლა ში, მა გა ლი თად, პრო ფე სი ო ნალ შემ ფა სებ ლებ ზე, სა გა და სა ხა დო სფე როს სპე-
ცი ა ლის ტებ ზე ან აქ ტუ ა რებ ზე. გარ და ამი სა, ახა ლი გა და სინ ჯუ ლი სტან დარ ტი იმოქ მე დებს 
აუდი ტის კო მი ტე ტე ბის საქ მი ა ნო ბა სა და ფუნ ქ ცი ებ ზეც,  რად გან ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
სა ბო ლოო ვა რი ანტს მა თი რე კო მენ და ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე ამ ტ კი ცე ბენ გა მო სა ცე მად. .

რაშედეგებსმოიტანსგადასინჯულისტანდარტისდანერგვა?

ახა ლი სტან დარ ტი, სხვა ახა ლი მოთხოვ ნე ბის შეს რუ ლე ბას თან ერ თად, აუდი ტორს 
ავალ დე ბუ ლებს, და მა ტე ბი თი პრო ცე დუ რე ბი ჩა ა ტა როს სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბებ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი სა კითხე ბის სა ფუძ   ვ ლი ა ნად შე სას წავ ლად და რის კე ბის შე სა ფა სებ-
ლად. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ:

• ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას უფ რო მე ტი დრო დას ჭირ დე ბა ამ პრო ცე დუ რე ბის შეს რუ ლე ბა ში 
აუდი ტო რე ბის და სახ მა რებ ლად;

• ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას მო უ წევს,  უკე თე სად ჩა მო ა ყა ლი ბოს, უფ რო მე ტად ფორ მა-
ლი ზე ბუ ლი გა ხა დოს  სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბე ბის გა მოთ ვ ლას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
თა ვი სი პრო ცე სე ბი და უფ რო მი ზან მი მარ თუ ლი და ქმე დი თი გა ხა დოს შე სა ბა მი სი 
კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბი;

• აუცი ლე ბე ლი იქ ნე ბა უფ რო მე ტი კო მუ ნი კა ცია აუდი ტო რებს, ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა სა 
და იმ პირ თა შო რის,  რომ ლე ბიც ამ ტ კი ცე ბენ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბას, სა აღ რიცხ ვო 
შე ფა სე ბე ბის გა მოთ ვ ლას თან და კავ ში რე ბუ ლი გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის  
ას პექ ტე ბის გან ხილ ვა- შე ფა სე ბას თან და კავ ში რე ბით; ასე ვე
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• ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ დევ ნო ციკ ლ ში აუდი ტო რე ბი უფ რო უკე თეს / ს რულ-
ყო ფილ და მყარ / სა ი მე დო მიდ გო მას  გა მო ი ყე ნე ბენ სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბე ბის 
აუდი ტის ჩა სა ტა რებ ლად.

რატომგადაიხედასტანდარტი?

ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბა მო ი ცავს ბევრ გან ს ხ ვა ვე ბულ ელე მენტს, მრა-
ვალ ნა ი რი ინ ფორ მა ცი ის და მუ შა ვე ბას თუ გა მოთ ვ ლე ბის ჩა ტა რე ბას, მაგ რამ, შე იძ ლე ბა 
ით ქ ვას, რომ სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბე ბის გა მოთ ვ ლა, უმე ტეს შემ თხ ვე ვა ში, ყვე ლა ზე 
რთუ ლი ა. სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბე ბი არის ფუ ლა დი თან ხე ბი (რომელიც აღი ა რე ბუ ლია 
ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში ან გამ ჟ ღავ ნე ბუ ლია შე სა ბა მის გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვ ნებ ში), 
რო მე ლიც სა წარ მოს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ფუნ და მენ ტუ რი ნა წი ლი ა. სა აღ რიცხ ვო 
შე ფა სე ბე ბის გა მოთ ვ ლას თან და კავ ში რე ბუ ლია შე ფა სე ბის გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბა, რაც 
გან პი რო ბე ბუ ლია გა მოთ ვ ლე ბის თ ვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის ან 
მო ნა ცე მე ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი თან და ყო ლი ლი შეზღუდ ვე ბით. ამის გა მო, ნე ბის-
მი ე რი სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბის თ ვის შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს შე ფა სე ბის შე დე გე ბის ფარ-
თო სპექ ტ რი. სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბე ბის გა მო სათ ვ ლე ლად ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა იყე ნებს 
სპე ცი ფი კურ მე თო დებს ან მო დე ლებს, რომ ლის გა მო ყე ნე ბას ესა ჭი რო ე ბა გარ კ ვე უ ლი 
დაშ ვე ბე ბის გან საზღ ვ რა მო მავ ლის მოვ ლე ნებ თან და კავ ში რე ბით და გარ კ ვე უ ლი მო-
ნა ცე მე ბის მო პო ვე ბა თუ და მუ შა ვე ბა. შე ფა სე ბის გან საზღ ვ რი სას ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა 
მი მარ თავს გან ს ჯას, რო მელ საც უკავ შირ დე ბა გარ კ ვე უ ლი  სირ თუ ლე და სუ ბი ექ ტუ რო ბა. 
ამ პრო ცე სის ბუ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლია 
არ სე ბი თი უზუს ტო ბის წარ მოქ მ ნის რის კი და სწო რედ ამის გა მოა ეს სა კითხი ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის მომ ხ მა რებ ლე ბის  ყუ რადღე ბის ცენ ტ რ ში.

დრო თა გან მავ ლო ბა ში, ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბებ ში გა ი ზარ და სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბე ბის 
შე სა ხებ წარ მოდ   გე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ის მო ცუ ლო ბა, უფ რო თვალ სა ჩი ნო გახ და სა აღ-
რიცხ ვო შე ფა სე ბე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის, 
რა მაც მა თი და მა ტე ბი თი ყუ რადღე ბა გა მო იწ ვი ა. ამის მი ზე ზია მუდ მი ვად ცვა ლე ბა დი 
რთუ ლი ბიზ ნეს გა რე მო (რაც უკა ნას კ ნელ წლებ ში კი დევ უფ რო გარ თულ და კო ვიდ - 1 9 -ის 
პან დე მი ის გა მო) და ბო ლო რამ დე ნი მე წლის გან მავ ლო ბა ში შე მო ღე ბუ ლი ფი ნან სუ რი 
ან გა რიშ გე ბის ახა ლი სტან დარ ტე ბი. ასს 540-ის წი ნა ვერ სია ამ ცვლი ლე ბე ბამ დე და ი წე რა.  
ახა ლი გა რე მო და გა მოწ ვე ვე ბი აუდი ტო რუ ლი შე მოწ მე ბის კონ ტექ ს ტ ში იმას ნიშ ნავ-
და, რომ აუდი ტო რე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლი იყო ახა ლი ჩარ ჩო კონ ცეფ ცია სა აღ რიცხ ვო 
შე ფა სე ბე ბის სა ი მე დო აუდი ტის ჩა სა ტა რებ ლად. სწო რედ ამ გ ვა რი გა მოწ ვე ვე ბის სა პა-
სუ ხოდ გა დაწყ ვი ტა ბსფ-ს აუდი ტი სა და მარ წ მუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის საბ ჭომ ასს 540-ის ძი რე უ ლი გა და მუ შა ვე ბა.

რამიზანსემსახურებაახალისტანდარტი?

1.    ით ვა ლის წი ნებს ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სტან დარ ტე ბი სა და ბიზ ნეს გა რე მოს 
ცვლი ლე ბებს, რაც არ თუ ლებ და და არ თუ ლებს  შე ფა სე ბის პრო ცესს;

2.    უფ რო მეტ მნიშ ვ ნე ლო ბას ანი ჭებს  აუდი ტორ თა მხრი დან პრო ფე სი უ ლი სკეპ ტი ციზ-
მით მოქ მე დე ბას, გან მე ო რე ბი თი აუდი ტის შე დე გად გა მოვ ლე ნი ლი გან მე ო რე ბი თი 
შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ ლე ბიც ზი ანს აყე ნებს (ეჭვქვეშ აყე ნებს) სა აღ-
რიცხ ვო შე ფა სე ბე ბის აუდი ტის ხა რისხს; და

3.    ხელს უწყობს სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სე ბის  რე ა ლი ზე ბას სა აღ რიცხ ვო შე ფა-
სე ბებ თან და კავ ში რე ბით, აუდი ტორ სა და ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას შო რის  ორ მ ხ რი ვი 
დი ა ლო გის პრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბის ხარ ჯ ზე.
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რაარისახალი?

ახა ლი სტან დარ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია შემ დე გი  მოთხოვ ნე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა:

• რისკის შეფასების პროცესის საიმედოობის ამაღლება:სტან დარ ტი მო ითხოვს 
სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბის უფ რო სა ი მე დო, სკრუ პუ-
ლო ზურ შე ფა სე ბას. მი ზა ნი ისა ა, რომ  აუდი ტო რე ბი უკეთ გა ერ კ ვ ნენ სა აღ რიცხ ვო 
შე ფა სე ბე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ი სა და შე სა ბა მი სი ფუ ლა დი მნიშ ვ ნე ლო ბე ბის გა მოთ-
ვ ლის თ ვის დად გე ნილ სა წარ მოს პრო ცე სებ სა და შე სა ბა მის კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ-
მებ ში. რის კის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი შე ფა სე ბა გა ნი საზღ ვ რე ბა დე ტა ლურ დო ნე ზე და 
მი მარ თუ ლია იმ მო დე ლებ ზე, დაშ ვე ბებ სა და მო ნა ცე მებ ზე, რომ ლე ბიც გა მო ი ყე ნე ბა 
შე ფა სე ბის და სად გე ნად. შე ფა სე ბი სას გა ით ვა ლის წი ნე ბა თან და ყო ლი ლი რის კ ფაქ-
ტო რე ბი, მათ შო რის სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბის სირ თუ ლე, მი სი სუ ბი ექ ტუ რო ბა და 
შე ფა სე ბის გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბა;

• ტესტირების მიდგომის გრადაცია:შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია ტეს ტი რე ბის მიდ გო მის ის 
ვა რი ან ტე ბი, რომ ლებ საც ით ვა ლის წი ნებ და ძვე ლი ასს 540. ეს მო ი ცავს ხელ მ ძღ ვა-
ნე ლო ბის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი შე ფა სე ბის გა მოთ ვ ლე ბის ტეს ტი რე ბას, და მო უ კი დე ბე-
ლი შე ფა სე ბის გან საზღ ვ რას ან სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის შემ დ გო მი მოვ ლე ნე ბის 
გა მო ყე ნე ბას შე ფა სე ბის აუდი ტის მტკი ცე ბუ ლე ბად. თუმ ცა, ახა ლი სტან დარ ტი ფო-
კუ სი რე ბუ ლია ჩა ტა რე ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბის დო ნის შე სა ბა მი სო ბა ზე შე ფა სე ბულ 
რის კ თან. ამ გ ვა რი მოთხოვ ნით იქ მ ნე ბა სტან დარ ტის გრა და ცი ა, რო დე საც აუდი ტის 
სა მუ შა ოს მო ცუ ლო ბა და ხა რის ხი და მო კი დე ბუ ლია სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბას თან 
და კავ ში რე ბულ სირ თუ ლე სა და რის კის დო ნე ზე.

• პროფესიულისკეპტიციზმი:ასს 540 (გადასინჯული) მო ი ცავს რამ დე ნი მე დე ბუ ლე ბას, 
რო მე ლიც შე მუ შა ვე ბუ ლია პრო ფე სი უ ლი სკეპ ტი ციზ მის გა მო ყე ნე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბის 
გა საძ ლი ე რებ ლად. მა გა  ლი თად:

o მოთხოვ ნა იმი სა, რომ აუდი ტორ მა  იმ გ ვა რი და მა ტე ბი თი აუდი ტის პრო ცე დუ-
რე ბი უნ და და გეგ მოს და ჩა ა ტა როს, რომ უფ რო მე ტი ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ დეს 
სა წი ნა აღ მ დე გო მტკი ცე ბუ  ლე ბებ ზე;

o  მოთხოვ ნა იმი სა, რომ აუდი ტორ მა უნ და შე ა ფა სოს სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბებ თან 
და კავ ში რე ბით მო პო  ვე ბუ ლი აუდი ტის მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, მათ შო რის, რო გორც 
და მა დას ტუ რე ბე ლი, ისე სა წი  ნა აღ მ დე გო.

o    სტან დარ ტის ენის შეც ვ ლა  უფ რო მი ზან მი მარ თუ ლი სიტყ ვე ბის გა მო ყე ნე ბით, რო-
გო რი ცაა „პრობლემა“, „ეჭვქვეშ და ყე ნე ბა“ და „გადახედვა/ხელახლაგანხილვა“, 
რი სი მეშ ვე ო ბი თაც სტან დარ ტი აძ ლი ე რებს აუდი ტო რე ბის მხრი დან პრო ფე სი-
უ ლი სკეპ ტი ციზ მის გა მოვ ლე ნის მნიშ ვ ნე ლო ბას.

• განმარტებითიშენიშვნები:არ სე ბობს გაძ ლი ე რე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბი იმის შე სა ფა-
სებ ლად,  სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბე ბი და გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვ ნებ ში გამ ჟ ღავ ნე ბუ ლი 
შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცია არის თუ არა და სა ბუ თე ბუ ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
წარ დ გე ნის სა თა ნა დო სა ფუძ ვ ლე ბის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, თუ უზუს ტო ბას 
შე ი ცავს.

• ინფორმირებადახელმძღვანელობისმიერწარდგენილიოფიციალურიინფორ
მაცია:ახა ლი სტან დარ ტი მო ი ცავს ახალ მოთხოვ ნებს, რომ ლე ბიც გა სათ ვა ლის წი ნე-
ბე ლია ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა სა და მეთ ვალ ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ პი რებ თან კო მუ-
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ნი კა ცი ის დროს. კერ ძოდ, სტან დარ ტის თა ნახ მად, „აუდიტორმა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას 
და, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში, მეთ   ვა  ლ   ყუ რე ო ბა ზე პა სუ ხის მ გე ბელ პი რებს უნ და 
მოს თხო ვოს ოფი ცი ა ლუ რი წე რი ლო ბი თი ინ ფორ მა ცი ის წარ დ გე ნა იმის შე სა ხებ, 
სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბე ბის გა მო სათ ვ ლე ლად გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო  დე ბი, მნიშ ვ ნე -
ლო ვა ნი დაშ ვე ბე ბი და მო ნა ცე მე ბი და გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვ ნებ ში გამ ჟ ღავ ნე ბუ ლი  
შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცია  შე სა ფე რი  სია თუ არა ფი ნან   სუ რი ან გა რიშ გე ბის წარ დ გე-
ნის სა თა ნა დო სა ფუძ ვ ლე ბის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სი აღი ა რე ბის, შე ფა სე ბის ან 
ახ ს ნა- გან მარ ტე ბე ბის უზ რუნ   ველ სა ყო ფად.“ (ასს 540 (გადასინჯული), 37-ე პუნ ქ ტი).

რაგავლენააქვსხელმძღვანელობაზე?

შემ დეგ ცხრილ ში მოკ ლედ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლია ახა ლი, გა და სინ ჯუ ლი  სტან დარ ტით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ძი რი თა დი ცვლი ლე ბე ბი და მათ გავ ლე ნა აუდი ტო რებ სა და ხელ-
მ ძღ ვა ნე ლო ბა ზე. 

სახელმძღვანელომითითებებიხელმძღვანელობისთვის,რომელიც
გამოადგებათსააღრიცხვოშეფასებებისგანსაზღვრისასდაგანმარტებით
შენიშვნებშიგასამჟღავნებელიშესაბამისიინფორმაციისმოსამზადებლად

ძირითადი
ცვლილება

გავლენააუდიტორზე გავლენა
ხელმძღვანელობაზე

უფ რო მე ტი ყუ-
რადღე ბაა გა მახ ვი-
ლე ბუ ლი აუდი ტო რის 
მი ერ პრო ფე სი უ ლი 
სკეპ ტი ციზ მის გა მოვ-
ლე ნა ზე.

აუდი ტორ მა იმ გ ვა რად უნ და 
ჩა ა ტა როს აუდი ტის  პრო ცე -
დუ რე ბი, რომ ისი ნი გან ზ რახ 
არ იყოს მი მა  რ თუ ლი ისე თი 
აუდი ტის მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის 
მო პო ვე ბა ზე,  რომ ლე ბიც 
შე იძ ლე ბა იყოს და მა დას ტუ -
რე  ბე ლი; ან ისე თი აუდი ტის 
მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის გა მო რი -
ცხ ვა ზე, რომ ლე ბიც შე იძ   ლე ბა   
სა წი ნა აღ მ დე გო იყოს.

აუდი ტორ მა ყუ რადღე ბით 
უნ და გა ნი ხი ლოს  ყვე ლა ნა-
ი რი მო პო  ვე ბუ ლი ინ ფორ მა-
ცი ა, იმის მი უ  ხე და ვად, ეს ინ-
ფორ მა ცია  ადას ტუ რებს თუ  
ეწი ნა აღ   მ დე  გე ბა სა აღ რიცხ ვო 
შე ფა სე ბებ თან და კავ ში რე-
ბულ ხელ მ ძღ ვა  ნე  ლო ბის გან-
ს ჯას და მათ მი ერ მი ღე ბულ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს.

აუდი ტორს უფ ლე ბა აქვს, 
უფ რო მე ტად და ა ყე ნოს 
ეჭ ვ ქ ვეშ  და უფ რო მე ტად 
კრი ტი კუ ლად გა ნი ხი ლოს 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის მი ერ 
სა აღ რიცხ ვო 
შე ფა სე ბე ბის გა მოთ ვ-
ლას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ცალ კე უ ლი ას პექ ტე ბი.
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უფ რო დე ტა ლუ რი შე-
ფა სე ბა მო ითხო ვე ბა

იმ რის კის, რომ სა აღ-
რიცხ ვო შე ფა სე ბე ბი 
შე იძ ლე ბა შე ი ცავ დეს  
არ სე ბით უზუს ტო ბას.

აუდი ტო რი,  პირ ველ რიგ ში, 
გა ნი ხი ლავს იმ პი რო    ბებ სა 
და მოვ ლე ნებს, რომ ლებ მაც 
სა აღ   რიცხ ვო შე ფა სე ბებ ში 
შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს არ-
სე ბი თი უზუს   ტო ბა.   შემ დეგ 
აუდი ტო რი გა ნი ხი ლავს, დამ-
კ ვე თის მი ერ შექ მ ნი ლი და 
და ნერ გი ლი  ში და კონ ტ რო-
ლის სის ტე მა, სა ვა რა  უ დოდ, 
შეძ ლებს თუ არა  არ სე  ბი თი 
უზუს ტო ბის თა ვი დან აცი ლე-
ბას, ან სის ტე მა ში არ სე  ბი თი 
უზუს ტო ბის წარ მოქ მ ნის შემ-
თხ ვე ვა ში, მის გა მოვ ლე ნას 
და გას წო რე ბას.

აუდი ტორს შე უძ ლია გან-
სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა 
და უთ მოს ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლო ბის  შე ფა სე ბის პრო-
ცე სის ბუ ნე ბი სა და მას შ ტა-
ბის  და  და კავ ში რე ბუ ლი 
პო ლი ტი კი სა და პრო ცე -
დუ  რე ბის გა დამ წყ ვე ტი 
მნიშ ვ ნე ლო ბის ას პექ ტე ბის 
გა გე ბას.

გან სა კუთ რე ბუ ლი აქ-
ცენ ტია გა და ტა ნი ლი

სა თა ნა დო რე ა გი-
რე ბა ზე შე ფა სე ბის 
გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბის 
დო ნე ზე,  სა აღ რიცხ-
ვო შე ფა სე ბის სირ-
თუ ლე სა და სუ ბი ექ-
ტუ რო ბა ზე.

აუდი ტო რის მი ერ შე სას რუ -
ლე ბე ლი აუცი ლე ბე ლი სა-
მუ  შა ოს მო ცუ ლო ბა და მო კი-
დე  ბუ ლია იმის რის კ ზე, რომ 
სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბა შე-
იძ ლე ბა შე ი ცავ დეს არ სე ბით 
უზუს ტო ბას. 

ამ რის კ ზე გავ ლე ნას ახ დენს 
შე ფა სე ბის გა ნუ საზ   ღ ვ რელ  ო -
ბის დო ნე, ასე ვე კონ კ რე ტუ-
ლი სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბის 
გა მოთ ვ ლას თან და კავ ში  რე-
ბუ ლი სირ თუ ლე და სუ ბი ექ-
ტუ რო ბა.

თუ აუდი ტო რი და ად გენს, 
რომ შე და რე ბით მა ღა ლია 
სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბა-
ში  არ სე ბი თი უზუს ტო ბის 
წარ მოქ მ ნის  რის კი, მა შინ 
გა იზ რ დე ბა აუდი ტო რის  
სა მუ შა ოს მო ცუ ლო ბა.

ეს, თა ვის მხრივ, გავ ლე-
ნას იქო ნი ებს იმ ინ ფორ-
მა ცი ის მო ცუ ლო ბა სა და 
ტიპ ზე,   რო მე ლიც ხელ-
მ ძღ ვა ნე  ლო ბამ უნ და 
მი ა წო დოს  აუდი ტორს 
სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბე ბის 
აუდიტ თან და კავ ში რე ბით. 
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აუდი ტის სა მუ შაო ეყ-
რ დ ნო ბა

შერ ჩე ულ მიდ გო-
მას (მიდგომებს) 
(ხელმძღვანელობის 
პრო ცე სის ტეს ტი რე ბა, 
სა კუ თა რი და მო უ კი-
დე ბე ლი  შე ფა სე ბის 
გან საზღ ვ რა, შემ დ-
გო მი მოვ ლე ნე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა შე-
ფა სე ბი სას), მათ შო-
რის  მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
სა კითხე ბის უფ რო 
სა ფუძ ვ ლი ა ნად შეს-
წავ ლას, რომ ლებ საც 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა 
იხი ლავს  სა აღ რიცხ-
ვო შე ფა სე ბებ თან 
და კავ ში რე ბით ჩა ტა-
რე ბუ ლი გან ს ჯი სა და 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის 
მი ღე ბი სას.

ასს 540 მო ი ცავს შეს წო რე-
ბულ მოთხოვ ნებს, რომ ლე-
ბიც უფ რო კონ კ რე ტუ ლად 
არის მი მარ თუ ლი

სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბის კომ-
პო ნენ ტებ ზე.

ეს მო ი ცავს მე თო დებს (მათ 
შო  რის მო დე ლებს, დაშ-
ვე ბებს და მო ნა ცე მებს) და 
აუდი ტო რის მი ერ სუ ბი ექ ტი სა 
და მი სი გა რე  მოს ძი რი თა-
დი კომ პო ნენ ტე ბის შეს წავ-
ლის შე დე გად მო პო ვე ბულ 
ინ ფორ მა ცი ას, მათ შო რის, 
შე სა ბა  მის დო კუ მენ ტა ცი ას. 
გარ და ამი სა,  მო ი ცავს აუდი-
ტის პრო  ცე დუ  რე  ბის კავ შირს 
შე ფა სე ბულ რის კებ   თან და 
აუდი ტო რის მნიშ   ვ ნე ლო  ვან 
გან ს ჯას თან, რომ ლის მი ზა ნი 
იყო,  აუდი ტორს და ედ გი ნა, 
არის თუ არა

 სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბე ბი და  
გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვ ნებ ში 
გამ ჟ ღავ ნე ბუ ლი შე სა ბა მი სი 
ინ ფორ მა ცია და სა ბუ თე ბუ-
ლი ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე-
ბის წარ   დ გე ნის სა თა ნა დო 
სა ფუძ ვ ლე ბის მოთხოვ ნე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით.

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ  
აუდი ტო რის გან  შე იძ ლე ბა 
მი ი ღოს უფ რო მი ზან მი -
მარ თუ ლი/ ფო კუ სი რე ბუ-
ლი მოთ

 
  ხოვ ნე ბი თი თო-

ე ულ ამ სა კითხ ზე. ხელ მ-
ძღ ვა ნე  ლო ბას შე იძ ლე ბა 
დას ჭირ დეს  ექ ს პერ ტე ბის 
ჩარ თუ  ლო ბის სა ჭი რო ე ბის 
სა კითხის გან ხილ ვა, რა თა 
ექ ს პერ ტე ბი და ეხ   მა რონ 
ამ სა კითხ ზე  მუ შა ო  ბა ში.  
მათ ასე ვე შე უძ ლი ათ  ძი-
რი თა დი მსჯე ლო  ბე ბი სა და 
მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი -
ლე ბე ბის დო კუ მენ   ტი რე-
ბის სა ჭი რო ე ბის სა კითხის 
გან ხილ ვა აუდი ტო რის 
მოთხოვ ნის მო ლო  დინ-
ში.  ასე თი  დო კუ მენ   ტა ცი ა, 
სა ვა რა უ დოდ, ხელ მ ძღ ვა-
ნე  ლო ბა სა და აუდი ტორს 
შო რის უფ რო ეფექ ტუ რი 
და ქმე დი თი გან ხილ ვის 
სა ფუძ ვე ლი შე იძ ლე ბა 
გახ დეს.
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უფ რო მე ტი ყუ-
რადღე ბაა  გა მახ ვი-
ლე ბუ ლი  სა აღ რიცხ-
ვო შე ფა სე ბებ თან 
და კავ ში რე ბით ფი-
ნან სუ რი ან გა რიშ გე-
ბის შე ნიშ ვ ნებ ში გამ-
ჟ ღავ ნე ბულ ინ ფორ-
მა ცი ა ზე.

უფ რო  გულ მოდ გი ნედ შე-
მოწ მ დე ბა იმ ინ ფორ მა ცი-
ის საკ მა რი სო ბა, რო მე ლიც 
ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
შე ნიშ ვ ნებ ში აქვს გამ ჟ ღავ-
ნე ბუ ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას 
შე ფა სე ბის გა ნუ საზღ ვ რე ლო-
ბას თან და კავ ში რე ბით.

თუ აუდი ტო რი და ად გენს, 
რომ არ სე ბი თი უზუს ტო ბის 
რის კი შე და რე ბით უფ რო 
მა ღა ლია სა აღ   რიცხ ვო 
შე ფა სე ბებ თან და კავ ში -
რე ბით გამ ჟ ღავ ნე ბუ ლი 
გარ   კ ვე  უ ლი ინ ფორ მა ცი-
ის თ ვის,  გა იზ   რ დე ბა აუდი-
ტო რის სა მუ შა ოს მო ცუ-
ლო ბა.

ეს გავ ლე ნას მო ახ დენს იმ 
ინ ფორ   მა ცი ის  მო ცუ ლო-
ბა სა და ტიპ   ზე, რო მე ლიც 
ხელ მ ძღ ვა  ნე ლო  ბამ უნ და  
მი ა წო დოს აუდი ტორს სა-
აღ რიცხ ვო შე ფა  სე ბე ბის 
აუდიტ   თან და კავ ში რე ბით.

უფ რო  დე ტა ლუ-
რი ინ ფორ მა ცი ის 
მოთხოვ ნას ავალ დე-
ბუ ლებს სტან დარ ტი 
აუდი ტორს ხელ მ-
ძღ ვა ნე ლო ბის მი ერ 
წარ დ გე ნილ ოფი ცი ა-
ლურ წე რილ ში.

აუდი ტორს ევა ლე ბა, ხელ მ-
ძღ ვა  ნე ლო ბას მოს   თხო ვოს 
ოფი ცი ა  ლუ რი წე რი ლო ბი თი 
ინ ფორ   მა ცი ის წარ დ გე ნა  იმ 
მე თო  დე  ბის, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
დაშ ვე  ბე ბი სა და მო ნა ცე მე ბის 
და სა ბუ თე ბუ ლო ბის შე სა-
ხებ, რომ ლე ბიც გა მო ი ყე ნა 
სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბე ბის, 
მათ შო რის, გან მარ ტე ბით 
შე ნიშ ვ ნებ ში გა სამ ჟ ღავ ნე ბე-
ლი  შე სა ბა მი სი ინ ფორ მა ცი ის 
ფუ ლა დი მნიშ   ვ ნე  ლო ბე ბის 
და  სად   გე ნად   ფი ნან   სუ რი 
ან გა რიშ   გე ბის წარ დ გე ნის სა-
თა ნა დო სა ფუძ ვ ლე ბის შე სა-
ბა მი სად.

გარ და ამი სა, აუდი ტორს  
ევა  ლე  ბა,  გა ნი ხი ლოს ოფი-
ცი ა ლუ რი წე რი ლო  ბი თი ინ-
ფორ მა ცი ის   მოთხოვ ნის 
აუცი ლებ ლო ბის სა კითხი 
სპე ცი ფი კუ რი სა აღ რიცხ ვო 
შე ფა სე ბე ბის, მათ შო რის, 
გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დე ბის, 
დაშ ვე ბე ბის ან მო ნა ცე მე ბის 
შე სა ხებ.

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბამ აუდი -
ტო  რე ბის გან  შე იძ ლე ბა 
მი ი ღონ, წი ნა წლებ თან 
შე და რე ბით, ახა ლი ან 
შეც ვ ლი ლი მოთხოვ ნე-
ბი  ხელ   მ ძღ ვა ნე ლო ბის 
ოფი ცი ა ლურ წე რილ ში 
წარ სად გე ნი ინ ფორ   მა ცი ის 
შე სა ხებ. ამი ტომ ხელ მ  -
ძღ ვა ნე ლო ბამ შე იძ ლე ბა  
აუდი  ტო რებს სთხო ვოს, 
რომ მათ შეძ ლე ბის და  გ-
ვა რად  მა ლე აც ნო ბონ, 
რა სა ხის ინ ფორ მა ცი ის 
წარ დ გე ნას მო ით   ხო ვენ 
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის ოფი-
ცი ა ლურ წე რი ლებ ში.
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რამოხდებასტანდარტისდანერგვისშემდეგ?

სტან დარ ტე ბის შემ მუ შა ვებ ლე ბი აპი რე ბენ ასს 540-ის (გადასინჯული) და ნერ გ ვის  შემ დ-
გო მი მი მო ხილ ვის ჩა ტა რე ბას მი სი ძა ლა ში შეს ვ ლის შემ დეგ, რა თა და ი ნა ხონ, მი აღ წია 
თუ არა გა და სინ ჯულ მა სტან დარ ტ მა და სა ხულ მი ზანს და იმოქ მე დონ შე სა ბა მი სად. 

პირველიშთაბეჭდილება

ახა ლი სტან დარ ტის გაც ნო ბი სა და სტან დარ ტის ცვლი ლე ბე ბის თვალ სა ჩი ნო ე ბის მიზ ნით, 
აუდი ტის სა ი ლუ  ს ტ რა ციო სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბის მომ ზა დე ბის შემ დეგ ნა თე ლი გახ და, 
რომ ეს არის სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბე ბის აუდი ტის მიდ გო მის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბა.  
მთა ვა რი გზავ ნი ლი ის არის, რომ აუდი ტო რე ბი წი ნას წარ უნ და მო ემ ზა დონ იმის თ ვის, 
რომ დე ტა ლუ რად შე ის წავ ლონ სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბე ბის გა მოთ ვ ლის პრო ცე სი და ამის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით ჩა ა ტა რონ რის კის შე ფა სე ბის პრო ცე დუ რე ბი. ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას 
უფ რო მე ტი სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბა მო უ წევს რის კის შე ფა სე ბა ში აუდი ტო რე ბის და სახ-
მა რებ ლად, მაგ რამ  აუდი ტორ სა და ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბას შო რის წი ნას წა რი კო მუ ნი კა-
ცია და მა თი ერ თობ ლი ვი ჩარ თუ ლო ბა უზ რუნ ველ ყოფს სტან დარ ტის წარ მა ტე ბუ ლად 
და ნერ გ ვას.

გარ და ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სა, კო ვიდ - 1 9 -ის პან დე მი ის გა მო, გან სა კუთ რე ბით რთუ ლია 
მო სა ლოდ ნე ლი საკ რე დი ტო ზა რა ლის შე ფა სე ბის გან საზღ ვ რა, სა წარ მოს ფუნ ქ ცი ო-
ნი რე ბა დო ბის ანა ლი ზის ჩა ტა რე ბა და გან მარ ტე ბით შე ნიშ ვ ნებ ში გა სამ ჟ ღავ ნე ბე ლი 
შე სა ბა მი სი  ინ ფორ მა ცი ის მომ ზა დე ბა. სწო რედ ამი ტომ, გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა 
ეთ მო ბა სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბე ბის  აუდიტს.

სა ბო ლოო ჯამ ში, ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის თა ნა მედ რო ვე გა რე მო ში, რო მე ლიც ბიზ-
ნეს გა რე მო სა და ბუ ღალ   ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის მარ გუ ლი რე ბე ლი ჩარ ჩო ე ბის ცვლი ლე ბის 
კვალ დაკ ვალ ვი თარ დე ბა, შე იძ ლე ბა ით ქ ვას, რომ ასს 540 (გადასინჯული) კარგ სა ფუძ-
ველს ქმნის აუდი ტო  რე ბის თ ვის სა აღ რიცხ ვო  შე ფა სე ბე ბის აუდი ტი სა და, სა ერ თოდ,  
აუდი ტის ხა რის ხის ასამ ღ ლებ ლად სა ზო გა დო ე ბის ინ ტე რე სე ბის სა სარ გებ ლოდ.

ბრაიანმასკვინი
KPMG-ის ირ ლან დი ის ოფი სის დი რექ ტო რი

2020 წლის 30 სექ ტემ ბე რი
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პროფესიონალურიქულებისმოგროვება 
(ესსტატიაეხებაპროფესიულიდონისყველამოდულს) 

ამ  სტა ტი ა ში გან ვ მარ ტავთ, რას ნიშ ნავს პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ქუ ლე ბი (ანუ ქუ ლე ბი 
პრო ფე  სი ო ნა ლიზ მის თ ვის), რო გორ ენი ჭე ბა ისი ნი კან დი და ტებს ყვე ლა პრო ფე სი უ ლი 
მო დუ ლის გა მოც და ზე და პო ტენ ცი ურ კან დი და ტებს შე ახ სე ნებს, რო მე ლია სა უ კე თე სო 
გზა ამ  და მა ტე ბი თი და ხში რად გა დამ წყ ვე ტი ქუ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად. 

ACCA-ის კვა ლი ფი კა ცი ა ში იმი ტომ შე მო ი ღეს პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ქუ ლე ბი, რომ კან-
დი  და ტებ მა წარ მო ა ჩი ნონ და ACCA-ის გა მომ ც დელ თა გუნ დ მა შე ა ფა სოს გარ კ ვე უ ლი 
აუცი ლე ბე ლი პრო ფე სი უ ლი კო მუ ნი კა ცი ის უნა რე ბი და მა ღა ლი დო ნის შე საძ ლებ ლო ბე-
ბი, რად გან დამ საქ მებ ლე ბი მო ე ლი ან, რომ სწო რედ ამ უნა რებ სა და შე საძ ლებ ლო ბებს 
უნ და ფლობ დ ნენ ACCA-ის წევ რე ბი.

სადდარამდენიპროფესიონალურიქულისმიღებააშესაძლებელი?

სტრატეგიულიბიზნესლიდერისგა მოც დის გარ და, სა დაც 20 ქუ ლის მი ღე ბაა შე საძ ლე-
ბე ლი პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბის დე მონ ს ტ რი რე ბის თ ვის, უმაღ ლე სი დო ნის ყვე ლა სხვა 
პრო ფე სი უ ლი გა მოც და მო ი ცავს მხო ლოდ ოთხ პრო ფე სი ო ნა ლურ ქუ ლას თი თო ე ულ 
სე სი ა ზე. რო გორც სა გა მოც დო მა სა ლის ნი მუ შე ბი დან ჩანს, ამ ოთხი ქუ ლის მი ღე ბა შე-
საძ ლე ბე ლია  შემ დეგ ნა ი რად:

• სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბა: ორი ქუ ლა „ბუღალტრული აღ რიცხ ვი სა და 
ეთი კუ რი შე დე გე ბის შე სა ხებ კითხ ვა ში“ „ა“ გან ყო ფი ლე ბა ში და ორი ქუ ლა „ანალიზის 
კითხ ვებ ში“ _ „ბ“ გან ყო ფი ლე ბა ში.

• უმაღ ლე სი დო ნის სხვა გა მოც დე ბი: 1-ელ კითხ ვა ში, „სიტუაციურ მა გა ლით ზე 
(სცენარზე) და ფუძ ნე ბუ ლი კითხ ვა _ „ა“ გან ყო ფი ლე ბა.

პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ქუ ლე ბი კან დი დატს მი ე ნი ჭე ბა იმ შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და უნა რე -
ბის თ ვის, რომ ლე ბიც ემა ტე ბა ტექ ნი კუ რი ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი უნა რე ბის დო ნე ებს, მაგ რამ 
მის გან გან ცალ კე ვე ბუ ლია და მო ი ცავს სინ თეზს და შე ფა სე ბას _ მე-3 დო ნის ინ ტე ლექ-
ტუ ა ლუ რი დო ნის შე საძ ლებ ლო ბე ბის სა ფუძ ველს, რო გორც ეს მი თი თე ბუ  ლია უმაღ ლე სი 
დო ნის პრო ფე სი უ ლი მო დუ ლე ბის  სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ებ ში.

პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ქუ ლე ბი გან კუთ ვ ნი ლია პა სუ ხე ბის სა ერ თო ხა რის ხი სა და ეფექ ტუ რი 
პრო ფე სი უ ლი კო მუ ნი კა ცი ის უნა რე ბის გა მო ყე ნე ბის ან ათ ვი სე ბის თ ვის, გა მომ ც დელ თა 
გუნ დის მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად. ამას გან საზღ ვ რავს მთე ლი რი გი ფაქ ტო რე ბი გა მომ-
ც დელ თა შე სა ბა მი სი გუნ დის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით. ამ უნა რებ ში იგუ ლის ხ მე ბა  მი ცე მუ ლი 
რე კო მენ და ცი ე ბის რე ლე ვან ტუ რო ბა, მი წო დე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ი სა და ახ ს ნა- გან მარ ტე-
ბე ბის სიცხა დე, ლო გი კუ რი დას კ ვ ნე ბი სა და რე კო მენ და ცი ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, სა ჭი რო ე-
ბის შემ თხ ვე ვა ში, გან ხილ ვის ხა რის ხი, გამ ჭ რი ა ხო ბის გა მოვ ლე ნა სა მიზ ნე აუდი ტო რი ის 
მი მართ და შე სა ბა მი სი ტო ნის /ე ნის გა მო ყე ნე ბა, ასე ვე პა სუ ხის ან ინ ფორ მი რე ბის თ ვის 
მოთხოვ ნი ლი დო კუ მენ ტის ფორ მა ტი, სტრუქ ტუ რა და პრე ზენ ტა ცი ა. პრო ფე სი ო ნა ლუ-
რი ქუ ლე ბი კან დი დატს ასე ვე შე იძ ლე ბა მი ე ნი ჭოს პა სუ ხის ნათ ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბის-
თ ვის ე.წ. „მიმდინარე მდგო მა რე ო ბის მი მო ხილ ვის“ მე თო დით - ძი რი თა დი მიზ ნე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბა კონ კ რე ტუ ლი მოთხოვ ნე ბის კონ ტექ ს ტ ში და მსჯე ლო ბის გა მო ყე ნე ბა 
ინ ფორ მი რე ბის ძი რი თა დი ამო ცა ნის მი საღ წე ვად.
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ტი პუ რი მოთხოვ ნა, რო მელ თა ნაც და კავ ში რე ბუ ლია პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ქუ ლებს 
უმაღლესიდონისფინანსურიმართვისმოდულის(P4)სა გა მოც დო კითხ ვის ნი მუ შის 
მი ხედ ვით:

პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ქუ ლე ბი მო გე ნი ჭე ბათ (დ) ნა წილ ში მე მო რან დუ მის წარ დ გე ნის 
ფორ მა ტის, მი სი სტრუქ ტუ რის, ლო გი კუ რი თა ნა მიმ დიმ დევ რო ბი სა და სიცხა დის თ ვის. 

(4ქულა)

2007 წლის დე კემ ბ რის შემ დეგ ასეთ მოთხოვ ნებს რე გუ ლა რუ ლად ამოწ მებს გა მომ ც დელ-
თა გუნ დი უმაღ ლე სი დო ნის  პრო ფე სი ულ გა მოც დებ ზე, რო მელ თა შე სას რუ ლებ ლად 
შე იძ ლე ბა  აუცი ლე ბე ლი იყოს შემ დე გი ან სხვა ანა ლო გი უ რი მოქ მე დე ბე ბი:

•     მო ამ ზა დეთ შეხ ვედ რის ჩა ნა წე რე ბი;

•     მო ამ ზა დეთ გან სა ხილ ვე ლი დო კუ მენ ტი;

•      მო ამ ზა დეთ ან გა რი ში დი რექ ტორ თა საბ ჭოს თ ვის

•      მო ამ ზა დეთ მე მო რან დუ მი;

•      წარ მო ად გი ნეთ სა ინ ფორ მა ციო და ნიშ ნუ ლე ბის შე ნიშ ვ ნე ბი;

•      და წე რეთ წე რი ლი კლი ენ ტის თ ვის.

კან დი და ტებს ქუ ლე ბის უმე ტე სი ნა წი ლის მი ღე ბა შე უძ ლი ათ მოთხოვ ნე ბის ტექ ნი კუ რი 
ში ნა არ სის თ ვის, კერ ძოდ, იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ მა თი პა სუ ხი შე ი ცავს საკ მა რის შე სა ბა მის  
მო საზ რე ბებს, თუმ ცა, სცე ნარ ზე და ფუძ ნე ბულ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მი სას მთა ვა რი 
გან მ საზღ ვ რე ლი ფაქ ტო რი  პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ქუ ლე ბის კომ პო ნენ ტი ა.

ამ გ ვა რი ქუ ლე ბის მი ღე ბას ბევ რი ტექ ნი კუ რად კარ გად მომ ზა დე ბუ ლი და მცოდ ნე კან დი-
და ტიც კი  ვერ ახერ ხებს, რის გა მოც კან დი დატ მა შე იძ ლე ბა  ვერ მო აგ რო ვოს გამ ს ვ ლე  ლი 
ქუ ლე ბი და ჩა იჭ რას გა მოც და ზე. ვი ნა ი დან „საწარმოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის“, 
„ფინანსური მარ თ ვა (უმაღლესი დო ნე)“ და „აუდიტი და მარ წ მუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბა 
(უმაღლესი დო ნე)“ მო დუ ლე ბის გა მოც და ზე 2 წუ თი აქვს კან დი და ტებს მი ცე მუ ლი თი თო 
ქუ ლის თ ვის, პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ქუ ლე ბის მო პო ვე ბას მი ნი მუმ რვა წუ თის სა მუ შაო ან 
ფიქ რი უნ და მო ან დო მოს კან დი დატ მა გა მოც და ზე, ამი ტომ საკ მა რი სი ყუ რადღე ბა უნ და 
და ეთ მოს დრო ის გა ნა წი ლე ბას ამ გ ვარ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მი სას.

სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გვახ სოვ დეს, რომ სტა ტის ტი კუ რად, კან დი და ტე ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ნე ბის მი ერ გა მოც და ზე 45%-დან 55%-მდე ქუ ლას იღებს, რაც 
წარ მო ად გენს კან დი და ტე ბის რეპ რე ზენ ტა ცი უ ლი ერ თობ ლი ო ბის შე ფა სე ბე ბის ნორ მა-
ლუ რი გა ნა წი ლე ბის „ზარის ფორ მის“ მრუ დის შე დეგს. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ ნე ბის მი ე რი 
ხელ მი საწ ვ დო მი პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ქუ ლე ბი დან და კარ გულ მა ან გა მო ტო ვე ბულ მა 
ქუ ლებ მა შე იძ ლე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შეც ვა ლოს  კან დი და ტე ბის დი დი ნა წი ლის წარ-
მა ტე ბის შან სე ბი, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც რო მე ლი მე გა მოც და ზე ქუ ლე ბის 
და ახ ლო ე ბით 4% შე იძ ლე ბა მო დი ო დეს ამ პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბის დე მონ ს ტ რი რე ბა ზე. 
მა შა სა და მე, თი თო ქუ ლა ზე 2 წუ თის და ხარ ჯ ვის ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი წე სის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით, თქვენ მიზ ნად უნ და და ი სა ხოთ, რომ სა გა მოც დო დრო ის სა თა ნა დო ნა წი ლი ამ 
ქუ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად გა მო ი ყე ნოთ. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ფრთხი ლად მოქ მე დე ბა 
გჭირ დე ბათ გა მოც და ზე.
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რამდენიმერჩევაპროფესიონალურიქულებისმოპოვებასთანდაკავში
რებით,იმისდამიხედვით,რასითხოვსთქვენგანგამომცდელი

• სა ნამ წე რას და იწყებთ, და ფიქ რ დით და და გეგ მეთ თქვე ნი პა სუ ხი. 

• და ად გი ნეთ, ვინ ხართ თქვენ ან რა რო ლი გაქვთ სა გა მოც დო კითხ ვის მოთხოვ ნა-
ში, ასე ვე ვინ არის თქვე ნი აუდი ტო რია და რის მიღ წე ვას ცდი ლობთ. მა გა ლი თად, 
აუდი ტის მე ნე ჯე რი ხართ, კომ პა ნი ის მი ერ და ქი რა ვე ბუ ლი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის 
ექ ს პერ ტი თუ და მო უ კი დე ბე ლი ფი ნან სუ რი კონ სულ ტან ტი და ვის ზე ცდი ლობთ 
გავ ლე ნის  მოხ დე ნას, ან ვის დარ წ მუ ნე ბას ცდი ლობთ და რა მიზ ნით?

• და ფიქ რ დით, რა ტი პის ინ ფორ მა ცი ის წარ დ გე ნას ითხო ვენ თქვენ გან და ზუს ტად 
გან საზღ ვ რეთ, პირ ველ პირ ში წერთ („მე“ ან „ჩვენ“) თუ მე სა მე პირ ში („ეს/ის“ ან 
„კომპანია“). მა გა ლი თად, წე რი ლი სა უ კე თე სოდ იწე რე ბა პირ ველ პირ ში, ხო ლო 
ან გა რი ში/ მოხ სე ნე ბი თი ბა რა თი,  ჩვე უ ლებ რივ, მე სა მე პირ ში იწე რე ბა.

• გან საზღ ვ რეთ და გა მო ი ყე ნეთ ისე თი  ფორ მა ტი ან სტრუქ ტუ რა, რო მე ლიც ყვე ლა ზე 
მე ტად მი ე სა და გე ბა წარ სად გე ნი ინ ფორ მა ცი ის ტიპს – სა ჭი როა შე სა ვა ლი, დას კ ვ-
ნე ბი ან რე კო მენ და ცი ე ბი?

• გა დაწყ ვი ტეთ, რა თან მიმ დევ რო ბით უნ და წარ მო ად გი ნოთ ინ ფორ მა ცი ა, რა თა 
გა ა უმ ჯო ბე სოთ თქვე ნი არ გუ მენ ტე ბის ლო გი კუ რი ნა კა დი და სიძ ლი  ე რე/ და  მა ჯე -
რე ბუ ლო ბა.

• ერ თად  და აჯ გუ ფეთ მსგავ სი მო საზ რე ბე ბი და გა დაწყ ვი ტეთ, პირ ველ რიგ ში, საკ-
ვან ძო სა კით   ხე ბის / მო მენ ტე ბის  ინ ფორ მი რე ბა გსურთ, თუ რამ დე ნი მე მათ განს 
ბო ლოს თ ვის მო ი ტო ვებთ, მაქ სი მა ლუ რი ეფექ ტის  მი საღ წე ვად და თქვე ნი არ გუ-
მენ ტე ბის და მა ჯე რებ ლო ბის ასა მაღ ლებ   ლად.

• გა მო ი ყე ნეთ სა თა უ რე ბი და აბ ზა ცებ ს / პუნ ქ ტებს  შო რის სივ რ ცე და ტო ვეთ, რა თა გა-
ზარ დოთ პრე ზენ ტა ცი ის თ ვის მო ნი ჭე ბუ ლი ქუ ლე ბის რა ო დე ნო ბა და რაც შე იძ ლე ბა 
მე ტად პრო ფე სი ო ნა ლუ რად იყოს წარ მოდ გე ნი ლი თქვე ნი პა სუ ხი.

• მხო ლოდ შე სა ფე რის დროს გა მო ი ყე ნეთ მო საზ რე ბე ბის გან სა ცალ კე ვებ ლად პუნ-
ქ ტე ბად და ყო ფის მიდ გო მა („ბულიტები“); 

• შე სა ბა მის  შემ თხ ვე ვა ში იზ რუ ნეთ იმა ზე, რომ  მთე ლი პა სუ ხის გან მავ ლო ბა ში 
თქვენს აუდი ტო რი ას მი მარ თავ დეთ, გან სა კუთ რე ბით წე რილ ში, სა დაც თქვე ნი 
პა სუ ხის ტო ნი  პი რა დი ა. მა გა ლი თად: „თუ თქვენ მთხოვ დით ამ გ ვარ დახ მა რე ბას, 
მა შინ მო გი წევ დათ ...”.

• ამ გ ვა რად, პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ქუ ლე ბი გან კუთ ვ ნი ლია კან დი და ტის ეფექ ტუ რი კო-
მუ ნი კა ცი ის უნა რის შე სა ფა სებ ლად,  რაც ვლინ დე ბა რჩე ვე ბის / რე კო მენ და ცი ე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბით, ან მოქ მე დე ბის კურ სის და სა ბუ თე ბით და ალ ტერ ნა ტი უ ლი პო ზი-
ცი ე ბის / მო საზ რე ბე ბის დე მონ ს ტ რი რე ბით  სცე ნა რის გა მო ყე ნე ბით და ეფექ ტუ რი არ-
გუ მენ ტე ბი სა თუ კონ ტ რარ გუ მენ ტე ბის სა შუ ა ლე ბით. შე საძ ლე ბე ლია გა მომ ც დელ თა 
გუნდს სურ დეს, რომ კან დი დატ მა სა კუ თა რი იდე ე ბი წა მო ა ყე ნოს, ან და ა კავ ში როს 
თე ო რია და მე თო დე ბი ან / და მი უ სა და გოს  სცე ნარს. პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ქუ ლე ბის 
მი სა ღე ბად კან დი დატს შე იძ ლე ბა დას ჭირ დეს სა კით   ხის / პ რობ ლე მის გა დაჭ რის 
გზის მო ძი ე ბა ან ახა ლი ხედ ვის  მო ფიქ რე ბა პრო ფე სი უ ლი გან ს ჯის სა ფუძ ველ ზე და 
ეთი კუ რი პო ზი ცი ის დე მონ ს ტ რი რე ბით რე კო მენ და ცი ე ბის მი ცე მი სას.
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ასე თი პრო ფე სი უ ლი უნა რე ბი გუ ლის ხ მობს, რომ კან დი დატს უნ და შე ეძ ლოს ინ ფორ მა-
ცი ის გა ა ნა ლი ზე ბა და წარ მოდ გე ნა იმ პი რის შე ხე დუ ლე ბე ბი სა და რო ლის / ფუნ ქ ცი ე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, რო მელ საც კან დი და ტი უნ და წარ მო ად გენ დეს (სცენარის მი ხედ ვით), 
მა გა ლი თად აღ მას რუ ლე ბე ლი/ გე ნე რა ლუ რი დი რექ ტო რი და შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს სა-
მიზ ნე აუდი ტო რი ის გან მო სა ლოდ ნელ რე აქ ცი ას.

პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ქუ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად ხში რად შე იძ ლე ბა სა ჭი რო გახ დეს პა სუ-
ხის ძი რი თა დი სა კითხე ბის ერ თად თავ მოყ რა და არ გუ მენ ტის ძი რი თა დი ელე მენ ტე ბის 
შერ ჩე ვა ან პრი ო რი ტე ტე ბად და ყო ფა, რა თა მი ვი ღოთ სწო რი და სა თა ნა დოდ და სა ბუ თე-
ბუ ლი სა ერ თო დას კ ვ ნა. ზოგ ჯერ შე იძ ლე ბა დაგ ჭირ დეთ გარ კ ვე უ ლი რე კო მენ და ცი ე ბის 
მი ცე მა, რომ ლე ბიც და სა ბუ თე ბუ ლი უნ და იყოს პა სუ ხის ძი რი თად ნა წილ ში გან ხი ლუ ლი 
დე ტა ლე ბით ან კითხ ვის სცე ნარ ში მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცი ით.

რეზიუმე

ამ გ ვა რად, პრო ფე სო ნა ლუ რი ქუ ლე ბი კან დი და ტებს მი ე ნი ჭე ბათ  შემ დე გი ქმე დე ბე-
ბის თ ვის:

• ინ ფორ მი რე ბის /ინ ფორ მა ცი ის მომ ზა დე ბის ნა ვა რა უ დე ვი მიზ ნის გა გე ბა;

• მი სი სა მიზ ნე მომ ხ მა რებ ლე ბი სა და მა თი სა ჭი რო ე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა;

• პა სუხ ში შე სა ბა მი სი ტი პის დო კუ მენ ტის მომ ზა დე ბა და გა მო ყე ნე ბა;

• პა სუ ხის თ ვის ლო გი კუ რი და შე სა ფე რი სი სტრუქ ტუ რის ან ფორ მა ტის გა მო ყე ნე ბა;

• გა მო სა ყე ნე ბე ლი ტო ნის /ე ნის / ს ტი ლის შერ ჩე ვა, ინ ფორ მა ცი ის ხა სი ა თი სა და შე სას-
რუ ლე ბე ლი მიზ ნე ბის მი ხედ ვით;

• იმის გან საზღ ვ რა, სად და რამ დე ნი დე ტა ლის ჩარ თ ვაა აუცი ლე ბე ლი, სა ჭი რო ე ბი-
სა მებრ;

• პრე ზენ ტა ცი ის თ ვის ნათ ლად გა სა გე ბი, ლა კო ნუ რი და ზუს ტი მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბა, 
რო გორც ვერ ბა ლურ, ისე რიცხ ვობ რივ კონ ტექ ს ტ ში.

ცხა და ი ა, ყვე ლა ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი უნა რი არ შე ფას დე ბა თი თო ე ულ გა მოც და ზე, 
მაგ რამ  ამ სტა ტი ა ში ყვე ლა იმ შე საძ ლებ ლო ბის  საჩ ვე ნებ ლად გან ვი ხი ლეთ, რომ ლის  
დე მონ ს ტ რი რე ბაც შე იძ ლე ბა მო ეთხო ვოს სა წარ მოს უმაღ ლე სი დო ნის პრო ფე სი ულ  
გა მოც დებ ზე გამ ს ვ ლელ კან დი და ტებს. შე სა ბა მი სი კითხ ვის მოთხოვ ნე ბი დან ნათ ლად 
ჩანს, თი თო ე ულ გა მოც და ზე რო მელ სა კითხს აქვს მი კუთ ვ ნე ბუ ლი პრო ფე სი ო ნა ლუ რი 
ქუ ლე ბი და რო გორ.

რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, უმაღ ლე სი დო ნის პრო ფე სი ულ  გა მოც დებ ზე,  სა ერ თო ჯამ ში, 
პრო ფე სი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის თ ვის 4 ქუ ლა იქ ნე ბა ხელ მი საწ ვ დო მი 1-ლ კითხ ვა ში, 
ხო ლო სა წარ მოს სტრატეგიულიანგარიშგებისშემთხვევაში ეს ქუ ლე ბი გა ი ყო ფა სა-
გა მოც დო მა სა ლის  A გან ყო ფი ლე ბის კითხ ვა სა და B  გან ყო ფი ლე ბის  კითხ ვას შო რის.  

და სას რულ, პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ქუ ლე ბი შე იძ ლე ბა  ხელ მი საწ ვ დო მი იყოს მოთხოვ ნე ბის 
მხო ლოდ ერ თი ნა წი ლის თ ვის ან ყვე ლა მოთხოვ ნის თ ვის.
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2022წლისიანვრისგამოცდების
ანალიზი

F1/ბბ „ბუღალტერიბიზნესში“ მოდულის გა მოც დის პროგ რა მა და ფორ მა ტი 
არ შეც ვ ლი ლა - სა გა მოც დო მა სა ლა და ყო ფი ლია ორ ნა წი ლად: „ა“ნაწილიმოიცავს
ორ მოც არ ჩე ვით პა სუ ხი ან (ათი 1-ქულიანი და ოც და ა თი 2-ქულიანი) და ვა ლე ბას, ხო-
ლო „ბ“ნაწილი- ხუთ 6-ქულიან  მრა ვალ და ვა ლე ბი ან ამო ცა ნას.  ყვე ლა და ვა ლე ბის 
ამო სახ ს ნე ლად კან დი დატს ეძ ლე ვა 2საათიდა15წუთი.

მინ და კმა ყო ფი ლე ბით აღ ვ ნიშ ნო, რომ იან ვ რის გა მოც და ზე გა მო სუ ლი კან დი და ტე ბის 
უმ რავ ლე სო ბამ წარ მა ტე ბით ჩა ა ბა რა გა მოც და და მი ი ღო გამ ს ვ ლე ლი ქუ ლა.

კან დი და ტებ მა საკ მა ოდ კარ გად უპა სუ ხეს „ა“ნაწილისარჩევითპასუხიანდავალე
ბებს. ქვე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლია ის თე მე ბი, რომ ლის კითხ ვებს კან დი და ტებ მა წარ მა ტე ბით 
გა არ თ ვეს თა ვი:

• ბიზ ნე სორ გა ნი ზა ცია და სტრუქ ტუ რა;

• და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბი ბიზ ნე სორ გა ნი ზა ცი ა ში;

• პრო ფე სი უ ლი ეთი კა ბუ ღალ ტ რულ აღ რიცხ ვა სა და ბიზ ნეს ში;

• კად რე ბის მო ზიდ ვა და შერ ჩე ვა;

• ფი ნან სუ რი სის ტე მე ბი და პრო ცე დუ რე ბი;

• ინ დი ვი დე ბი სა და ჯგუ ფე ბის მო ტი ვა ცი ა;

• წვრთნა და სწავ ლე ბა სა მუ შაო ად გილ ზე;

• კო მუ ნი კა ცია ბიზ ნეს ში.

მაგ რამ იყო ისე თი თე მე ბიც, რომ ლის კითხ ვებ ზე სწო რი პა სუ ხე ბის გა ცე მაც კან დი და-
ტებს გა უ ჭირ დათ. ესე ნი ა:

• ბიზ ნე სორ გა ნი ზა ცი ა; 

• მარ თ ვა და სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა;

• ორ გა ნი ზა ცი უ ლი კულ ტუ რა ბიზ ნეს ში;

• გა რე ფაქ ტო რე ბის ანა ლი ზი - პო ლი ტი კუ რი და სა მარ თ ლებ რი ვი ფაქ ტო რე ბი;

• კონ კუ რენ ცი ის ფაქ ტო რე ბი;

• აუდი ტი და ფი ნან სუ რი კონ ტ რო ლი;

• ლი დე რო ბა, მარ თ ვა და ზე დამ ხედ ვე ლო ბა;

• ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მიღ წე ვე ბის გან ხილ ვა და შე ფა სე ბა.

„ბ“ნაწილისამოცანებიეხე ბა შემ დეგ თე მებს:

პირველიამოცანა - ბიზ ნე სორ გა ნი ზა ცი ა, სტრუქ ტუ რა, ფუნ ქ ცი ე ბი და მარ თ ვა;

მეორეამოცანა- ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვი სა და ან გა რიშ გე ბის სის ტე მე ბი, კონ ტ რო ლი 
და შე სა ბა მი სო ბა;

მესამეამოცანა- ინ დი ვი დე ბი სა და გუნ დის ლი დე რო ბა და მარ თ ვა;
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მეოთხეამოცანა - პერ სო ნა ლუ რი ეფექ ტუ რო ბა და კო მუ ნი კა ცია ბიზ ნეს ში;

მეხუთეამოცანა- პრო ფე სი უ ლი ეთი კა ბუ ღალ ტე რი ა სა და ბიზ ნეს ში.

კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ კარ გად უპა სუ ხა ყვე ლა ამო ცა ნას, თუმ ცა ბევრ მათ განს 
გა უ ჭირ და მე სა მე ამო ცა ნის ამოხ ს ნა. 

უმ რავ ლე სო ბამ გას ცა პა სუ ხი „ა“ და „ბ“ ნა წი ლის ყვე ლა კითხ ვას, თუმ ცა იყო შემ თხ ვე ვე-
ბი, რო დე საც ამ ნა წილ ში კან დი და ტებ მა არ შე მო ხა ზეს არ ცერ თი პა სუ ხი. ასე თი მიდ გო მა 
მცდა რია - თუ არ იცით, რო მე ლი პა სუ ხია სწო რი, გა მო რიცხეთ მცდა რი პა სუ ხე ბი და 
მო ნიშ ნეთ ის, რო მე ლიც თქვე ნი აზ რით სწო რი ა. ჩვე ნი დაკ ვირ ვე ბით, გა მოც დის დრო 
- 2 სთ და 15 წუ თი - საკ მა რი სი ა, რომ კარ გად მომ ზა დე ბულ მა კან დი დატ მა მო ას წ როს 
ყვე ლა კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, მინ და ხა ზი გა ვუს ვა დრო ის სწო რი გა ნა წი ლე ბის აუცი ლებ ლო ბას. 
F1/ბბმოდულისშემთხვევაში,ზოგადიწესია,რომ„ა“და„ბ“ნაწილებსშორისდრო
უნდაგანაწილდესპროპორციულად,კერძოდ:კანდიდატმა„ა“ნაწილიუნდაამოხ
სნას1საათსადა35წუთში,ხოლო„ბ“ნაწილი40წუთში.

გარ და ამი სა, მინ და ყუ რადღე ბა გა ვა მახ ვი ლო იმა ზე, რომ ყვე ლა და ვა ლე ბის პი რო ბა 
ცხა დად და გა სა გე ბად არის ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, ამი ტომ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა ცე მი სას 
დიდ ხანს ფიქ რით მხო ლოდ დროს კარ გავთ . თუ კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა გა გი ჭირ დათ, 
ყუ რადღე ბით წა ი კითხეთ ყვე ლა სა ვა რა უ დო პა სუ ხი და გა მო რიცხეთ ცალ სა ხად მცდა რი 
ვა რი ან ტ (ებ )ი; შემ დეგ კი ორი პა სუ ხი დან აირ ჩი ეთ ისე თი, რო მე ლიც, თქვე ნი აზ რით, 
სწო რი ა. მაგ რამ ნუ გა ჩერ დე ბით და ნუ და კარ გავთ ბევრ დროს ისე თი და ვა ლე ბის ამოხ-
ს ნა ზე, რომ ლის თე ო რია ცუ დად იცით ან და გა ვიწყ დათ, გა და დით შემ დეგ და ვა ლე ბა ზე. 

F1/ბბ„ბუღალტერიბიზნესში“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალო ნიშანი 70
მინიმალური ნიშანი 34
მაქსიმალური ნიშანი 96
კანდიდატების რაოდენობა ზედა კვარტილში 18
კანდიდატების რაოდენობა ქვედა  კვარტილში 0

ბაფი
2020წ.
იანვარი

2020წ.
ივლისი

2021წ.
თებერვალი

2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

85% 91% 95% 93% 93%

ACCA
Global

2019წ.
დეკემბერი

2020წ.
სექტემბერი

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

82% 86% 84% 88% 84%

F2/მა „მმართველობითი აღრიცხვა“ მოდულის გა მოც დის პროგ რა მა და 
ფორ მა ტი არ შეც ვ ლი ლა: „ა“ნაწილიმოიცავდაორმოც2ქულიანარჩევითპასუხიან
დავალებას, ხო ლო „ბ“ნაწილიორ10ქულიანამოცანას. ყვე ლა და ვა ლე ბის ამო-
სახ ს ნე ლად კან დი და ტებს მი ე ცათ 2საათიდა15წუთი.

„ა“ნაწილისჩვიდმეტიდავალებასა ან გა რი შო იყო, ხო ლო ოცდასამი- თე ო რი უ ლი. 
კან დი და ტებ მა კარ გად უპა სუ ხეს კითხ ვებს, რომ ლე ბიც ეხე ბო და შემ დეგ თე მებს:

• და ნა ხარ ჯე ბის კლა სი ფი კა ცია - და ნა ხარ ჯის ერ თ -ერ თი ელე მენ ტის ქცე ვა;
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• და ნა ხარ ჯე ბის კლა სი ფი კა ცია - მი ნი- მაქ სის მე თო დი;

• მა რა გე ბის აღ რიცხ ვა; 

• შრო მი თი და ნა ხარ ჯე ბის აღ რიცხ ვა;

• ზედ ნა დე ბი ხარ ჯე ბის აღ რიცხ ვა;

• კალ კუ ლა ცია ზღვრუ ლი და ნა ხარ ჯე ბით და და ნა ხარ ჯ თა სრუ ლი გა ნა წი ლე ბით;

სტა ტის ტი კუ რი მე თო დე ბი.

კან დი და ტებ მა შე და რე ბით ცუ დად უპა სუ ხეს კითხ ვებს, რო მე ლიც ეხე ბო და შემ დეგ 
თე მებს:

• მმარ თ ვე ლო ბი თი აღ რიცხ ვა - ცენ ტ რე ბის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა;

• ინ ფორ მა ცი ის წარ დ გე ნა;

• შეკ ვე თის მი ხედ ვით და ნა ხარ ჯ თა კალ კუ ლა ცი ის მე თო დი;

• გა დახ რე ბის კალ კუ ლა ცია და ანა ლი ზი;

• შე დე გი ა ნო ბის შე ფა სე ბის გა მო ყე ნე ბა.

„ბ“ ნაწილიმოიცავდაორამოცანას, რო მე ლიც შედ გე ნი ლი იყო შემ დე გი თე მე ბის 
მი ხედ ვით:

პირველიამოცანა- ნორ მა ტი უ ლი და ნა ხარ ჯე ბის კალ კუ ლა ცი ა;

მეორეამოცანა- შე დე გი ა ნო ბის შე ფა სე ბა.

კარ გად მომ ზა დე ბუ ლი კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ ამომ წუ რა ვი პა სუ ხი გას ცა „ბ“ 
ნა წი ლის პირ ველ ამო ცა ნას, თუმ ცა ბევრ კან დი დატს გა უ ჭირ და მე ო რე ამო ცა ნის ამოხ-
ს ნა,  კერ ძოდ:

• კრე დი ტო რუ ლი და ვა ლი ა ნე ბის  და ფარ ვის პე რი ო დის გა მოთ ვ ლა;

• მიმ დი ნა რე ლიკ ვი დუ რო ბის კო ე ფი ცი ენ ტის გა მოთ ვ ლა.

კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ გას ცა პა სუ ხი „ა“ და „ბ“ ნა წი ლის ყვე ლა კითხ ვას, თუმ ცა 
იყო შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც ა ნა წილ ში კან დი და ტებ მა არ შე მო ხა ზეს არ ცერ თი პა სუ ხი.  
გა მოც დის დრო - 2 სთ და 15 წუ თი - საკ მა რი სი ა, რომ კარ გად მომ ზა დე ბულ მა კან დი-
დატ მა მო ას წ როს ყვე ლა კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, მინ და ხა ზი გა ვუს ვა დრო ის სწო რი გა ნა წი ლე ბის აუცი ლებ ლო ბას. 
F2/მამოდულისშემთხვევაში,ზოგადიწესია,რომ„ა“და„ბ“ნაწილებსშორისდრო
უნდაგანაწილდესპროპორციულად,კერძოდ:კანდიდატმა„ა“ნაწილიუნდაამოხ
სნას1საათსადა45წუთში,ხოლო„ბ“ნაწილი30წუთში.

F2/მა„მმართველობითიაღრიცხვა“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალო ნიშანი 62
მინიმალური ნიშანი 34
მაქსიმალური ნიშანი 96
კანდიდატების რაოდენობა ზედა კვარტილში 8
კანდიდატების რაოდენობა ქვედა  კვარტილში 0
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ბაფი
2020წ.
იანვარი

2020წ.
ივლისი

2021წ.
თებერვალი

2021წ.
ივლისი

2020წ.
იანვარი

87% 76% 82% 76% 94%

ACCA
Global

2019წ.
დეკემბერი

2020წ.
სექტემბერი

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

64% 72% 69% 68% 65%

F3/ფა„ფინანსურიაღრიცხვა“მოდულისგა მოც დის პროგ რა მა და ფორ მა ტი არ 
შეც ვ ლი ლა: „ა“ნაწილიმოიცავდაორმოც2ქულიანარჩევითპასუხიანდავალებას, 
ხო ლო „ბ“ნაწილიორ10ქულიანამოცანას.და ვა ლე ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად კან-
დი და ტებს მი ე ცათ 2საათიდა30წუთი.

„ა“ნაწილისცხრა მე ტი და ვა ლე ბა სა ან გა რი შო იყო, ხო ლო ოც და ერ თი - თე ო რი უ ლი.

• კან დი და ტებ მა საკ მა ოდ კარ გად უპა სუ ხეს „ა“ ნა წი ლის არ ჩე ვით პა სუ ხი ან და ვა ლე-
ბებს. ქვე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლია ის თე მე ბი, რომ ლის კითხ ვებს კან დი და ტებ მა კარ გად 
უპა სუ ხეს:

• კონ ტექ ს ტი და ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მი ზა ნი;

• ორა დი ჩა წე რი სა და ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სის ტე მე ბის გა მო ყე ნე ბა;

• ბუ ღალ ტ რუ ლი ან გა რი შე ბი, პირ ვე ლა დი გა ტა რე ბის წიგ ნე ბი და ჟურ ნა ლე ბი;

• შეს ყიდ ვებ სა და გა ყიდ ვებ ზე და რიცხუ ლი დღგ;

• მა რა გი;

• ბასს 38  „არამატერიალური აქ ტი ვე ბი“;

• სა ან გა რიშ გე ბო პე რი ო დის შემ დ გო მი მოვ ლე ნე ბი;

• ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის ინ ტერ პ რე ტა ცი ა.

კან დი და ტებს გა უ ჭირ დათ შემ დე გი თე მე ბის მი ხედ ვით შედ გე ნი ლი  და ვა ლე ბე ბის 
ამოხ ს ნა:

• და რიცხ ვე ბი და წი ნას წარ გა დახ დე ბი;

• საც დე ლი ბა ლან სის მომ ზა დე ბა;

• შეც დო მე ბის კო რექ ტი რე ბა და დამ ხ მა რე ან გა რი შე ბი;

• არას რუ ლი ჩა ნა წე რე ბი;

• ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბის და მო გე ბა- ზა რა ლი სა და სხვა სრუ ლი 
შე მო სავ ლე ბის ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბა;

• შე ნიშ ვ ნე ბი/ ჩა ნა წე რე ბი გა სა ჯა რო ე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის შე სა ხებ;

• ამო ნა გე ბი მომ ხ მა რებ ლებ თან გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი დან;

• ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ან გა რიშ გე ბა.

„ბ“ ნა წი ლი მო ი ცავს ორ ამო ცა ნას, რო მე ლიც შედ გე ნი ლია შემ დე გი თე მე ბის მი ხედ ვით:

პირველიამოცანა -  სა წარ მოს მო გე ბი სა და ზა რა ლის  ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბა და 
მაჩ ვე ნებ ლე ბის გა მოთ ვ ლა;

მეორეამოცანა- სა წარ მოს ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბა.
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კარ გად მომ ზა დე ბუ ლი კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ ორი ვე ამო ცა ნა და წე რა, თუმ ცა, 
ბევრს გა უ ჭირ და მე ო რე ამო ცა ნის ამოხ ს ნა. სუს ტად მომ ზა დე ბულ მა კან დი და ტებ მა ან 
სა ერ თოდ არ და წე რეს ამო ცა ნე ბი, ან ბევ რი შეც დო მა და უშ ვეს.

კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ გას ცა პა სუ ხი „ა“ და „ბ“ ნა წი ლის ყვე ლა კითხ ვას, თუმ ცა 
იყო შემ თხ ვე ვე ბი, რომ „ა“ ნა წილ ში კან დი და ტებ მა არ შე მო ხა ზეს არ ცერ თი პა სუ ხი.  გა-
მოც დის დრო - 2 სთ და 30 წუ თი - საკ მა რი სი ა, რომ კარ გად მომ ზა დე ბულ მა კან დი დატ მა 
მო ას წ როს ყვე ლა კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა. 

მი უ ხე და ვად ამი სა, მინ და ხა ზი გა ვუს ვა დრო ის სწო რი გა ნა წი ლე ბის აუცი ლებ ლო ბას. 
F3/ფამოდულისშემთხვევაში,ზოგადიწესია,რომ„ა“და„ბ“ნაწილებსშორისდრო
უნდაგანაწილდესპროპორციულად,კერძოდ:კანდიდატმა„ა“ნაწილიუნდაამოხ
სნას2საათში,ხოლო„ბ“ნაწილი30წუთში.

F3/ფა„ფინანსურიაღრიცხვა“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალო ნიშანი 63
მინიმალური ნიშანი 23
მაქსიმალური ნიშანი 96
კანდიდატების რაოდენობა ზედა კვარტილში 19
კანდიდატების რაოდენობა ქვედა  კვარტილში 1

ბაფი
2020წ.
იანვარი

2020წ.
ივლისი

2021წ.
თებერვალი

2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

65% 71% 77% 63% 80%

ACCA
Global

2019წ.
დეკემბერი

2020წ.
სექტემბერი

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2022წ.
დეკემბერი

71% 77% 73% 74% 71%

F4/ქბ„ქართულიბიზნესსამართალი“მო დუ ლის გა მოც დის პროგ რა მა და ფორ-
მა ტი არ შეც ვ ლი ლა - გა მოც და ზე გა მო ტა ნი ლი იყო ოცდახუთი 4ქულიანი კაზუსი, 
რო მე ლიც ეხე ბო და ყვე ლა გავ ლილ თე მას.

კან დი და ტებ მა კარ გად უპა სუ ხეს კა ზუ სებს, რო მე ლიც ეხე ბო და შემ დეგ თე მებს:

• სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი  მუხ ლი 21;

• სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი მუხ ლი 242;

• სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი მუხ ლი 329;

• სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი მუხ ლი 245 და 243;

• სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის კო დექ სი მუხ ლი 12 და 18.

კან დი და ტებ მა შე და რე ბით ცუ დად უპა სუ ხეს კითხ ვებს, რო მე ლიც ეხე ბო და შემ დეგ 
თე მებს:

• სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი  მუხ ლი 25;

• სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი მუხ ლი 310;

• სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი მუხ ლი 339;
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• სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი მე წარ მე თა შე სა ხებ მუხ ლი 15;

• სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი მე წარ მე თა შე სა ხებ მუხ ლი 46;

• სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის კო დექ სი მუხ ლი 64.

კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ ყვე ლა კა ზუსს გას ცა პა სუ ხი.  და ვა ლე ბე ბის შე სას რუ ლებ-
ლად კან დი და ტებს ეძ ლე ვათ 3 სა ა თი და 30 წუ თი, ანუ თი თო კა ზუ სის პა სუ ხი კან დი დატ მა 
უნ და და წე როს 8 წუთ ში. 

F4/ქბ„ქართულიბიზნესსამართალი“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალო ნიშანი 56
მინიმალური ნიშანი 29
მაქსიმალური ნიშანი 83
კანდიდატების რაოდენობა ზედა კვარტილში 6
კანდიდატების რაოდენობა ქვედა  კვარტილში 0

ბაფი
2020წ.
იანვარი

2020წ.
ივლისი

2021წ.
თებერვალი

2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

91% 80% 85% 85% 82%

ACCA
Global

2019წ.
დეკემბერი

2020წ.
სექტემბერი

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

83% 88% 86% 86% 83%

F5/სშმ „საქმიანობის შედეგების მართვა“ მოდულის გა მოც დის პროგ რა მა 
და ფორ მა ტი არ შეც ვ ლი ლა - გა მოც და ზე გა მო ტა ნი ლი იყო თხუთმეტი 2ქულიანი
არჩევითპასუხიანიდავალება,სამიათქულიანისცენარი(თითოეული მო ი ცავს ხუთ 
2-ქულიან არ ჩე ვით პა სუ ხი ან და ვა ლე ბას) და ორი20ქულიანიამოცანა. ყვე ლა და ვა-
ლე ბის ამო სახ ს ნე ლად კან დი დატს ეძ ლე ვათ 3საათიდა30წუთი.

„ა“ნაწილისექ ვ სი და ვა ლე ბა სა ან გა რი შო იყო, ხო ლო ცხრა - თე ო რი უ ლი. კან დი და ტებ მა 
საკ მა ოდ კარ გად უპა სუ ხეს „ა“ ნა წი ლის არ ჩე ვით პა სუ ხი ან და ვა ლე ბებს. ქვე მოთ ჩა მოთ-
ვ ლი ლია ის თე მე ბი, რომ ლის კითხ ვებს კან დი და ტებ მა წარ მა ტე ბით გა არ თ ვეს თა ვი:

• გა მო სავ ლი ა ნო ბის აღ რიცხ ვა;

• რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯე ბი;

• ქვე და ნა ყო ფის საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის შე ფა სე ბა და ში და გა და ცე მის ფას დად გე ნა.

კან დი და ტებ მა შე და რე ბით ცუ დად უპა სუ ხეს კითხ ვებს, რო მე ლიც ეხე ბო და შემ დეგ 
თე მებს:

• საქ მი ა ნო ბის სა ხე ე ბის მი ხედ ვით და ნა ხარ ჯ თა კალ კუ ლა ცი ის მე თო დი;

• და ნა ხარ ჯ თა კალ კუ ლა ცია სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის მი ხედ ვით;

• საქ მი ა ნო ბის შე დე გე ბის შე ფა სე ბა არა კო მერ ცი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და კერ ძო 
სექ ტო რის სა წარ მო ებ ში.

„ბ“ ნაწილისპირ ვე ლი სცე ნა რი იყო შედ გე ნი ლი თე მა „დანახარჯთა კალ კუ ლა ცი ის 
თა ნა მედ რო ვე მე თო დე ბი“, მე ო რე - „გადაწყვეტილების მი ღე ბის ტექ ნი კა“, ხო ლო მე-
სა მე - „საქმიანობის შე დე გე ბის შე ფა სე ბა და კონ ტ რო ლი“.
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„გ“ნაწილისპირ ვე ლი ამო ცა ნა ეხე ბო და თე მას „გადაწყვეტილების მი ღე ბის ტექ ნი კა 
- ფას დად გე ნა“. 

„გ“ ნა წი ლის მე ო რე ამო ცა ნა  ეხე ბო და თე მას „ბიუჯეტის შედ გე ნა“.  

კარ გად მომ ზა დე ბულ მა კან დი და ტებ მა მა ღა ლი ქუ ლა მი ი ღეს პირ ვე ლი ამო ცა ნის ამოხ-
ს ნის თ ვის, მაგ რამ მე ო რე ამო ცა ნის ამოხ ს ნა ბევრ მათ განს გა უ ჭირ და.

კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ ყვე ლა და ვა ლე ბას გას ცა პა სუ ხი. ყვე ლა და ვა ლე ბის 
შე სას რუ ლებ ლად კან დი და ტებს მი ე ცათ 3 სა ა თი და 30 წუ თი. F5/სშმმოდულისშემთხ
ვევაში,ზოგადიწესია,რომ„ა“,„ბ“და„გ“ნაწილებსშორისდროუნდაგანაწილდეს
პროპორციულად,კერძოდ:კანდიდატმა„ა“ნაწილიუნდაამოხსნას 1საათში,„ბ“
ნაწილი65წუთში,ხოლო„გ“ნაწილი1საათსადა25წუთში,ანუთითოამოცანა
უნდაამოიხსნას4243წუთში.

F5/სშმ„საქმიანობისშედეგებისმართვა“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალო ნიშანი 61
მინიმალური ნიშანი 37
მაქსიმალური ნიშანი 96
კანდიდატების რაოდენობა ზედა კვარტილში 4
კანდიდატებისრაოდენობა ქვედა  კვარტილში 0

ბაფი
2020წ.
იანვარი

2020წ.
ივლისი

2021წ.
თებერვალი

2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

64% 65% 65% 68% 82%

ACCA
Global

2019წ.
დეკემბერი

2020წ.
სექტემბერი

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

35% 39% 40% 41% 43%

F6/სდ„საგადასახადოდაბეგვრა“მოდულისგა მოც დის პროგ რა მა და ფორ-
მა ტი არ შეც ვ ლი ლა - გა მოც და ზე გა მო ტა ნი ლი იყო ოცი 2-ქულიანი არ ჩე ვით პა სუ ხი ა ნი 
და ვა ლე ბა და ორი 20-ქულიანი ამო ცა ნა.  ყვე ლა და ვა ლე ბის ამო სახ ს ნე ლად კან დი დატს 
ეძ ლე ვა 3 სა ა თი და 30 წუ თი.

„ა“ ნა წი ლის ოთხი და ვა ლე ბა თე ო რი უ ლი იყო, ხო ლო თექ ვ ს მე ტი - სა ან გა რი შო. კან-
დი და ტებ მა საკ მა ოდ კარ გად უპა სუ ხეს „ა“ ნა წი ლის არ ჩე ვით პა სუ ხი ან და ვა ლე ბებს. 
ქვე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლია ის თე მე ბი, რომ ლის კითხ ვებს კან დი და ტებ მა წარ მა ტე ბით 
გა არ თ ვეს თა ვი:

• მუხ ლი 202. ქო ნე ბა ზე გა და სა ხა დის გა ნაკ ვე თი;

• მუხ ლი 201. ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლი და და ბეგ ვ რის ობი ექ ტი;

• მუხ ლი 280. გა და სა ხა დის უკა ნო ნოდ ჩათ ვ ლა;

• მუხ ლი 282. დღგ-სათ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მოთხოვ ნე ბის დარ ღ ვე ვა.

• კან დი და ტებ მა შე და რე ბით ცუ დად უპა სუ ხეს კითხ ვებს, რომ ლე ბიც ეხე ბო და შემ დეგ 
თე მებს:

• მუხ ლი 82. გა და სა ხა დის გან გა თა ვი სუფ ლე ბა;

• მუხ ლი 189. აქ ცი ზის ჩათ ვ ლა;

• მუხ ლი 198. გა და სა ხა დის და რიცხ ვი სა და გა დახ დის წე სი.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717?publication=175#!
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„ბ“ ნა წი ლის პირ ვე ლი ამო ცა ნა ეხე ბო და თე მას „საშემოსავლო გა და სა ხა დი“, მე ო რე 
ამო ცა ნა - „მოგების გა და სა ხა დი“ (ესტონური მო დე ლი), ხო ლო მე სა მე ამო ცა ნა - 
„დამატებული ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დი“. 

კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ კარ გად და წე რა პირ ვე ლი ამო ცა ნის პა სუ ხი, თუმ ცა ცუ-
დად მომ ზა დე ბულ კან დი და ტებს გა უ ჭირ დათ დეკ ლა რა ცი ის შევ სე ბა. სა მი ამო ცა ნი დან 
გან სა კუთ რე ბუ ლად გა უ ჭირ დათ  მე ო რე ამო ცა ნის ამოხ ს ნა, ბევ რ მა კარ გად მომ ზა დე-
ბულ მა კან დი დატ მაც ვერ შე ას რუ ლა მოთხოვ ნი ლი გა ან გა რი შე ბე ბი და ვერ შე ავ სო 
დეკ ლა რა ცი ა. მე სა მე ამო ცა ნა ით ვა ლის წი ნებ და კო დექ ს ში შე სუ ლი ცვლი ლე ბე ბის 
ცოდ ნას და ბევ რ მა კარ გად მომ ზა დე ბულ მა კან დი დატ მა მი სა ღებ დო ნე ზე და წე რა ამ 
ამო ცა ნის პა სუ ხი, თუმ ცა ძა ლი ან ბევ რ მა კან დი დატ მა ვერ შეძ ლო აქ ცი ზის და მას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი დღგ-ს გა მოთ ვ ლა. 

კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ ყვე ლა და ვა ლე ბას გას ცა პა სუ ხი. და ვა ლე ბე ბის შე სას რუ-
ლებ ლად კან დი და ტებს ეძ ლე ვათ 3 სა ა თი და 30 წუ თი.F6/სბმოდულისშემთხვევაში,
ზოგადიწესია,რომ„ა“და„ბ“ნაწილებსშორისდროუნდაგანაწილდესპროპორციუ
ლად,კერძოდ:კანდიდატმა„ა“ნაწილიუნდაამოხსნას1საათსადა25წუთში,ხოლო
„ბ“ნაწილი2საათსადა5წუთში,ანუთითოამოცანაუნდაამოიხსნას4142წუთში.

F6/სბ„საგადასახადოდაბეგვრა“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალო ნიშანი 56
მინიმალური ნიშანი 21
მაქსიმალური ნიშანი 84
კანდიდატების რაოდენობა ზედა კვარტილში 8
კანდიდატების რაოდენობა ქვედა  კვარტილში 1

ბაფი
2020წ.
იანვარი

2020წ.
ივლისი

2021წ.
თებერვალი

2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

93% 100% 85% 88% 85%

ACCA
Global

2019წ.
დეკემბერი

2020წ.
სექტემბერი

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

49% 49% 51% 50% 49%

F7/ფა„ფინანსურიანგარიშგება“მოდულისგა მოც დის პროგ რა მა და ფორ მა ტი 
არ შეც ვ ლი ლა  -  გა მოც და ზე გა მო ტა ნი ლი იყო თხუთ მე ტი 2-ქულიანი არ ჩე ვით პა სუ ხი-
ა ნი და ვა ლე ბა, სა მი ათ ქუ ლი ა ნი  სცე ნა რი (თითოეული მო ი ცავს ხუთ 2-ქულიან არ ჩე-
ვით პა სუ ხი ან და ვა ლე ბას) და ორი 20-ქულიანი ამო ცა ნა. და ვა ლე ბე ბის ამო სახ ს ნე ლად 
კან დი და ტებს  მი ე ცათ 3 სა ა თი და 30 წუ თი.

„ა“ ნა წი ლის ექ ვ სი და ვა ლე ბა სა ან გა რი შო იყო, ხო ლო ცხრა - თე ო რი უ ლი. კან დი და-
ტებ მა საკ მა ოდ კარ გად უპა სუ ხეს „ა“ ნა წი ლის არ ჩე ვით პა სუ ხი ან და ვა ლე ბებს. ქვე მოთ 
ჩა მოთ ვ ლი ლია ის თე მე ბი, რომ ლის კითხ ვებს კან დი და ტებ მა კარ გად უპა სუ ხეს:

• სა ინ ვეს ტი ციო ქო ნე ბის შე ფა სე ბა;

• კონ ცეპ ტუ ა ლუ რი სა ფუძ ვ ლე ბი;

• ბასს 41 სოფ ლის მე ურ ნე ო ბა;

• ბასს 16 ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბი;

• ბასს 33 შე მო სა ვა ლი აქ ცი ა ზე.
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კან დი და ტებ მა შე და რე ბით ცუ დად უპა სუ ხეს კითხ ვებს, რო მე ლიც ეხე ბო და შემ დეგ 
თე მებს:

•  ფასს 5 - გა სა ყი დად გა მიზ ნუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი აქ ტი ვე ბი და შეწყ ვე ტი ლი ოპე რა-
ცი ე ბი;

• ბასს 8  - სა აღ რიცხ ვო პო ლი ტი კა, ცვლი ლე ბე ბი სა აღ რიცხ ვო შე ფა სე ბა ში და შეც-
დო მე ბი;

• ბასს 23 - ნა სეს ხებ სახ ს რებ თან და კავ ში რე ბუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი.

„ბ“ნაწილისთერ თ მე ტი და ვა ლე ბა სა ან გა რი შო იყო, ხო ლო ოთხი - თე ო რი უ ლი. პირ ვე-
ლი სცე ნა რი იყო შედ გე ნი ლი თე მა „ანარიცხები, პი რო ბი თი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი და პი რო-
ბი თი აქ ტი ვე ბი“, მე ო რე -„კონსოლიდირებული ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა დე ბა“, 
ხო ლო მე სა მე - „ფულადი ნა კა დე ბის ან გა რიშ გე ბა“. „ბ“ ნა წი ლის და ვა ლე ბე ბის ამოხ ს-
ნი სას  კან დი და ტებს გა უ ჭირ დათ მე სა მე სცე ნა რის და ვა ლე ბე ბის თ ვის თა ვის გარ თ მე ვა. 

„გ“ ნაწილისპირ ვე ლი ამო ცა ნა ეხე ბო და თე მას „ჯგუფის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის 
ანა ლი ზი“, ხო ლო მე ო რე - „საწარმოს ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის ან გა რიშ გე ბის მომ-
ზა დე ბა“. კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ მე ო რე ამო ცა ნა უკე თე სად და წე რა.

კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ ყვე ლა და ვა ლე ბას გას ცა პა სუ ხი. და ვა ლე ბე ბის შე სას  -
რუ ლებ ლად მათ  ეძ ლე ვათ 3 სა ა თი და 30 წუ თი. F7/ფამოდულისშემთხვევაშიზოგადი
წესია,რომ„ა“,„ბ“და„გ“ნაწილებსშორისდროუნდაგანაწილდესპროპორციულად,
კერძოდ:კანდიდატმა„ა“ნაწილიუნდაამოხსნას1საათში,„ბ“ნაწილი65წუთში,
ხოლო„გ“ნაწილი1საათსადა25წუთში,ანუთითოამოცანაუნდაამოიხსნას4243
წუთში.

F7/ფა„ფინანსურიანგარიშგება“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალო ნიშანი 59
მინიმალური ნიშანი 16
მაქსიმალური ნიშანი 100
კანდიდატების რაოდენობა ზედა კვარტილში 9
კანდიდატების რაოდენობა ქვედა  კვარტილში 1

ბაფი
2020წ.
იანვარი

2020წ.
ივლისი

2021წ.
თებერვალი

2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

51% 71% 67% 57% 80%

ACCA
Global

2019წ.
დეკემბერი

2020წ.
სექტემბერი

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

44% 50% 48% 51% 50%

F8/ამმ „აუდიტიდა მარწმუნებელი მომსახურება“ მოდულის გა მოც დის 
პროგ რა მა და ფორ მა ტი არ შეც ვ ლი ლა - გა მოც და ზე გა მო ტა ნი ლი იყო სამიათქულიანი
სცენარი (თითოეული მო ი ცავს ხუთ 2-ქულიან არ ჩე ვით პა სუ ხი ან და ვა ლე ბას), ერთი
30ქულიანიდაორი20ქულიანიამოცანა.ყველადა ვა ლე ბის ამო სახ ს ნე ლად კან დი-
დატს ეძ ლე ვა 3 სა ა თი და 30 წუ თი.

„ა“ნაწილისპირ ვე ლი სცე ნა რი იყო შედ გე ნი ლი თე მის - „აუდიტორული მტკი ცე ბუ ლე-
ბა“,  მე ო რე - თე მის „შიდა კონ ტ რო ლი“, ხო ლო მე სა მე - თე მის „დაგეგმვა და რის კის 
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შე ფა სე ბა“ მი ხედ ვით. „ბ“ ნა წი ლის და ვა ლე ბე ბის ამოხ ს ნი სას კან დი და ტებს გა უ ჭირ დათ 
პირ ვე ლი სცე ნა რის და ვა ლე ბე ბის ამოხ ს ნა. 

„ბ“ნაწილისპირ ვე ლი ამო ცა ნა ამოწ მებ და თე მის „შიდა კონ ტ რო ლი და აუდი ტო რუ-
ლი მტკი ცე ბუ ლე ბა“  ცოდ ნას, მე ო რე ამო ცა ნა ეხე ბო და თე მას „დაგეგმვა და რის კის 
შე ფა სე ბა“, ხო ლო მე სა მე ამო ცა ნა - თე მას „აუდიტი და მარ წ მუ ნე ბე ლი მომ სა ხუ რე ბა“. 
კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ კარ გად და წე რეს პირ ვე ლი და მე სა მე ამო ცა ნის პა სუ ხი, 
მაგ რამ მე ო რე ამო ცა ნის პა სუ ხი ხში რად შე და რე ბით სუს ტი იყო.

კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ ყვე ლა და ვა ლე ბას გას ცა პა სუ ხი. და ვა ლე ბე ბის შე სას რუ-
ლებ ლად კან დი და ტებს ეძ ლე ვათ 3 სა ა თი და 30 წუ თი. F8/ამმმოდულისშემთხვევაში,
ზოგადიწესია,რომ„ა“და„ბ“ნაწილებსშორისდროუნდაგანაწილდესპროპორ
ციულად,კერძოდ:კანდიდატმა„ა“ნაწილიუნდაამოხსნას1საათში,„ბ“ნაწილის
პირველიამოცანა(30ქულიანი)65წუთში,ხოლო„გ“ნაწილისმეორედამესამე
ამოცანები1საათსადა25წუთში,ანუთითოამოცანაუნდაამოიხსნას4243წუთში.

F8/ამმ„აუდიტიდამარწმუნებელიმომსახურება“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალო ნიშანი 55
მინიმალური ნიშანი 39
მაქსიმალური ნიშანი 78
კანდიდატების რაოდენობა ზედა კვარტილში 1
კანდიდატების რაოდენობა ქვედა  კვარტილში 0

ბაფი
2020წ.
იანვარი

2020წ.
ივლისი

2021წ.
თებერვალი

2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

79% 98% 80% 70% 84%

ACCA
Global

2019წ.
დეკემბერი

2020წ.
სექტემბერი

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

36% 41% 39% 39% 38%

F9/ფმ„ფინანსურიმართვა“მოდულისგა მოც დის პროგ რა მა და ფორ მა ტი არ 
შეც ვ ლი ლა - გა მოც და ზე გა მო ტა ნი ლი იყო თხუთმეტი2ქულიანიარჩევითპასუხიანი
დავალება,სამიათქულიანისცენარი (თითოეული მო ი ცავს ხუთ 2-ქულიან არ ჩე ვით-
პა სუ ხი ან და ვა ლე ბას) და ორი20ქულიანიამოცანა.  ყვე ლა და ვა ლე ბის ამო სახ ს ნე ლად 
კან დი დატს ეძ ლე ვა 3 სა ა თი და 30 წუ თი.

„ა“ნაწილისექვსიდავალება სა ან გა რი შო იყო, ხო ლო ცხრა - თე ო რი უ ლი. კან დი და ტებ მა 
საკ მა ოდ კარ გად უპა სუ ხეს „ა“ ნა წი ლის არ ჩე ვით პა სუ ხი ან და ვა ლე ბებს. ქვე მოთ ჩა მოთ-
ვ ლი ლია ის თე მე ბი, რომ ლის კითხ ვებს კან დი და ტებ მა წარ მა ტე ბით გა არ თ ვეს თა ვი:

• ინ ვეს ტი ცი ე ბის შე ფა სე ბა - უკუ გე ბა გა მო ყე ნე ბულ კა პი ტალ ზე;

• კა პი ტა ლის სტრუქ ტუ რა.

კან დი და ტებ მა შე და რე ბით ცუ დად უპა სუ ხეს კითხ ვებს, რო მე ლიც ეხე ბო და შემ დეგ 
თე მებს:

• კა პი ტა ლის სა შუ ა ლო შე წო ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბა;

• კომ პა ნი ე ბის შე ფა სე ბე ბი და ბაზ რის ეფექ ტუ რო ბა;

• და ფი ნან სე ბის წყა რო ე ბი.
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„ბ“ნაწილისექვსიდავალებასა ან გა რი შო იყო, ხო ლო ცხრა - თე ო რი უ ლი. პირ ვე ლი 
სცე ნა რი იყო შედ გე ნი ლი თე მის „კომპანიების და ფი ნან სე ბა და კა პი ტა ლის ღი რე ბუ ლე-
ბა“, მე ო რე თე მის - „ბიზნესის (კომპანიის) შე ფა სე ბა“, ხო ლო მე სა მე თე მის - „რისკის 
მარ თ ვა“ მი ხედ ვით. კან დი და ტებ მა კარ გად ამოხ ს ნეს პირ ვე ლი და მე ო რე სცე ნა რის 
და ვა ლე ბე ბი, მაგ რამ უმე ტეს მა , მცდა რი პა სუ ხი გას ცა მე სა მე სცე ნა რის კითხ ვებს.

„გ“ ნაწილის პირველი ამოცანაეხე ბო და თე მას „საბრუნავი კა პი ტა ლის მარ თ ვა“, 
ხო ლო მე ო რე ამო ცა ნა - თე მას „ინვესტიციების შე ფა სე ბა“. კან დი და ტებ მა საკ მა ოდ 
კარ გად და წე რეს პირ ვე ლი ამო ცა ნის პა სუ ხი, მაგ რამ ბევ რ მა სუს ტი პა სუ ხი გას ცა მე ო რე 
ამო ცა ნის კითხ ვებს.

კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ თით ქ მის ყვე ლა და ვა ლე ბას გას ცა პა სუ ხი. და ვა ლე ბე ბის 
შე სას რუ ლებ ლად კან დი და ტებს მი ე ცათ 3 სა ა თი და 30 წუ თი.F9/ფმმოდულისშემთხ
ვევაში,ზოგადიწესია,რომ„ა“,„ბ“და„გ“ნაწილებსშორისდროუნდაგანაწილდეს
პროპორციულად, კერძოდკანდიდატმა „ა“ ნაწილიუნდა ამოხსნას 1 საათში, „ბ“
ნაწილი65წუთში,ხოლო„გ“ნაწილი1საათსადა25წუთში,ანუთითოამოცანა
უნდაამოიხსნას4243წუთში.

F9/ფმ„ფინანსურიმართვა“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალო ნიშანი 59
მინიმალური ნიშანი 42
მაქსიმალური ნიშანი 77
კანდიდატების რაოდენობა ზედა კვარტილში 2
კანდიდატების რაოდენობა ქვედა  კვარტილში 0

ბაფი
2020წ.
იანვარი

2020წ.
ივლისი

2021წ.
თებერვალი

2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

59% 50% 69% 60% 88%

ACCA
Global

2019წ.
დეკემბერი

2020წ.
სექტემბერი

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

44% 52% 45% 53% 50%

P2/სსა„საწარმოსსტრატეგიულიანგარიშგება“მო დუ ლის გა მოც დის  პროგ-
რა მა და ფორ მა ტი არ შეც ვ ლი ლა - გა მოც და ზე გა მო ტა ნი ლი იყო ოთხიამოცანა - ერ თი 
30-ქულიანი, ერ თი 20-ქულიანი და ორი 25-ქულიანი. ყვე ლა და ვა ლე ბის ამო სახ ს ნე ლად 
კან დი და ტებს მი ე ცათ 3საათიდა30წუთი.

პირველიამოცანაეხე ბო და თე მას „საწარმოთა ჯგუ ფის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა“ და 
მო ი ცავ და ოთხ ნა წილს.

„ა1“ნაწილში(7ქულა)მო ითხო ვე ბო და კომ პა ნი ის შე ძე ნი სას წარ მოქ მ ნი ლი გუდ ვი ლის 
ღი რე ბუ ლე ბის გა მოთ ვ ლა და ასახ ვა კონ სო ლი დი რე ბუ ლი ფი ნან სუ რი მდგო მა რე ო ბის 
ან გა რიშ გე ბა ში.

პირ ვე ლი ამო ცა ნის „ა2“ნაწილში(10ქულა)მო ითხო ვე ბო და შვი ლო ბი ლი სა წარ მოს 
გა ან გა რი შე ბი სას სა კურ სო სხვა ო ბის წარ მოქ მ ნის მი ზე ზის ახ ს ნა და მი სი ასახ ვა კონ-
სო ლი დი რე ბულ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში.
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პირ ვე ლი ამო ცა ნის „ა3“ნაწილში(8ქულა)მო ითხო ვე ბო და უცხო უ რი ქო ნე ბის სწო რი 
სა აღ რიცხ ვო მიდ გო მის ჩა მო ყა ლი ბე ბა, ასე ვე - აუცი ლე ბე ლი კო რექ ტი რე ბე ბის გა კე თე ბა 
და გა მოთ ვ ლე ბის ჩა ტა რე ბა. 

„ბ“ნაწილში(5ქულა)მო ითხო ვე ბო და კომ პა ნი ის სა მუ შაო ვა ლუ ტის გან საზღ ვ რა ბასს 
21-ში მო ცე მუ ლი პრინ ცი პე ბის გა მო ყე ნე ბით.

ბევ რ მა კან დი დატ მა ძა ლი ან კარ გი და ამომ წუ რა ვი პა სუ ხი გას ცა  ამო ცა ნის კითხ ვებს 
და  მა ღა ლი ქუ ლა მი ი ღო. 

მეორეამოცანაეხე ბო და თე მას „ანგარიშგება და ეთი კა“ და შედ გე ბო და 18-ქულიანი 
სცე ნა რის გან და ასე ვე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო 2 პრო ფე სი უ ლი ქუ ლა.

18-ქულიანი სცე ნა რი, თა ვის მხრივ, შედ გე ბო და ოთხი ნა წი ლის გან. 

პირველინაწილი ეხე ბო და მოთხოვ ნე ბის გა ყიდ ვას ფაქ ტო რინ გუ ლი კომ პა ნი ის შემ-
თხ ვე ვა ში (4 ქუ ლა), მე ო რე ნა წი ლი - სესხს და სა კუ თარ კა პი ტალს (4 ქუ ლა), მე სა მე 
ნა წი ლი - სა ი ჯა რო ხელ შეკ რუ ლე ბას (4 ქუ ლა), ხო ლო მე ოთხე ნა წი ლი მო ი ცავ და ეთი-
კურ სა კითხებს.

ბევ რ მა კან დი დატ მა სრულ ყო ფი ლი და ამომ წუ რა ვი პა სუ ხი გას ცა ამო ცა ნის ყვე ლა 
კითხ ვას და  მა ღა ლი ქუ ლე ბი მი ი ღო.

მესამეამოცანაშედ გე ბო და ოთხი, „ა“, „ბ“, „გ“და „დ“ ნა წი ლე ბის გან: 

„ა“ ნა წილ ში (8 ქუ ლა) მო ითხო ვე ბო და კომ პა ნი ის მი ერ მი ღე ბუ ლი აქ ცი ე ბი სა და რო ი-
ალ ტის აღი ა რე ბა და შე ფა სე ბა ამო ნა გე ბის სა ხით.

„ბ“ ნა წი ლის პირ ველ კითხ ვა ში (2 ქუ ლა) მო ითხო ვე ბო და ინ ვეს ტი ცი ის კლა სი ფი ცი რე ბა.

„ბ“ ნა წი ლის მე ო რე კითხ ვა ში (4 ქუ ლა) მო ითხო ვე ბო და გა და ცე მუ ლი აქ ტი ვის აღი ა-
რე ბის შეწყ ვე ტა და გა ყიდ ვი დან მი ღე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი შე დე გის, მო გე ბის ან ზა რა ლის 
აღი ა რე ბა ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში.

 „გ“ ნა წი ლის კითხ ვა ში (6 ქუ ლა) მო ითხო ვე ბო და იმის შე ფა სე ბა, რომ სა პენ სიო პროგ-
რა მის მიმ დი ნა რე სა აღ რიცხ ვო მიდ გო მა ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის მოთხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში ა.

„დ“ ნა წი ლის კითხ ვა ში (5 ქუ ლა) მო ითხო ვე ბო და იმის დად გე ნა, რა ოდე ნო ბის ვალ-
დე ბუ ლე ბა და ხარ ჯი  უნ და ასა ხოს კომ პა ნი ამ აქ ცი ის ფა სის ზრდით გან პი რო ბე ბუ ლი 
შე მო სავ ლის მი ღე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი უფ ლე ბე ბის თ ვის. 

კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბას გა უ ჭირ და ამო ცა ნის ამოხ ს ნა, გან სა კუთ რე ბით სუს ტად 
და წე რეს ამო ცა ნის „ა“ და „ბ“ ნა წი ლი.

მეოთხეამოცანამო ი ცავ და ორ „ა“ და „ბ“ ნა წი ლებს და გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო 2 
პრო ფე სი უ ლი ქუ ლა.

„ა“ ნა წი ლის კითხ ვა ში (6 ქუ ლა) მო ითხო ვე ბო და იმის შე ფა სე ბა, სა აღ რიცხ ვო პო ლი-
ტი კის არ ჩე ვის შე საძ ლებ ლო ბა ახ დენს თუ არა გავ ლე ნას  სა მარ თ ლი ა ნად წარ დ გე ნა სა 
და შე სა და რი სო ბა ზე.

 „ბ“ ნა წი ლის პირ ველ კითხ ვა ში (12 ქუ ლა) მო ითხო ვე ბო და მსჯე ლო ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი 
კა პი ტა ლის უკუ გე ბის კო ე ფი ცი ენ ტის შე სა ხებ .

„ბ“ ნა წი ლის მე ო რე კითხ ვა ში (5 ქუ ლა) მო ითხო ვე ბო და იმა ზე მსჯე ლო ბა, რა გავ ლე ნა 
მო ახ დი ნა სპე ცი ა ლუ რი და ნიშ ნუ ლე ბის სა წარ მოს (სდს) შექ მ ნამ გა მო ყე ნე ბუ ლი კა პი-
ტა ლის უკუ გე ბის კო ე ფი ცი ენ ტ ზე.
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ბევ რ მა კან დი დატ მა ძა ლი ან სუს ტად და წე რა ამ ამო ცა ნის პა სუ ხი ან სა ერ თოდ არ გას ცა 
პა სუ ხი. 

კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ თით ქ მის ყვე ლა და ვა ლე ბას გას ცა პა სუ ხი. და ვა ლე ბე ბის 
შე სას რუ ლებ ლად კან დი და ტებს ეძ ლე ვათ 3 სა ა თი და 30 წუ თი. P2/სსამოდულისშემ
თხვევაშიზოგადიწესია,რომ„ა“და„ბ“ნაწილებსშორისდროუნდაგანაწილდეს
პროპორციულად,კერძოდ:კანდიდატმა„ა“ნაწილისპირველიამოცანაუნდაამოხ
სნას1საათში,„ა“ნაწილისმეორეამოცანა45წუთში,ხოლო„ბ“ნაწილისმესამე
დამეოთხეამოცანები1საათსადა45წუთში,ანუთითოამოცანაუნდაამოიხსნას
5253წუთში.

P2/სსა„საწარმოსსტრატეგიულიანგარიშგება“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალო ნიშანი 50
მინიმალური ნიშანი 23
მაქსიმალური ნიშანი 66
კანდიდატების რაოდენობა ზედა კვარტილში 0
კანდიდატების რაოდენობა ქვედა  კვარტილში 1

ბაფი
2020წ.
იანვარი

2020წ.
ივლისი

2021წ.
თებერვალი

2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

36% 59% 70% 54% 75%

ACCA
Global

2019წ.
დეკემბერი

2020წ.
სექტემბერი

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

51% 49% 47% 44% 48%

P4/ფაუდ„ფინანსური მართვა (უმაღლესიდონე)“ მოდულის გა მოც დის  
პროგ რა მა და ფორ მა ტი არ შეც ვ ლი ლა - გა მოც და ზე გა მო ტა ნი ლი იყო ერთი20ქულიანი,
ერთი30ქულიანიდა ორი25ქულიანიამოცანა. ყვე ლა და ვა ლე ბის ამო სახ ს ნე ლად 
კან დი დატს ეძ ლე ვა 3საათიდა30წუთი.

პირველიამოცანაეხე ბო და თე მას „ინვესტიციების შე ფა სე ბა“.

„ა“ნაწილში(12ქულა) მო ითხო ვე ბო და კომ პა ნი ის კა პი ტა ლუ რი ინ ვეს ტი ცი ის გეგ მის 
მო ნა ხა ზის ჩა მო ყა ლი ბე ბა.

„ბ“ნაწილში(8ქულა)მო ითხო ვე ბო და იმის შე ფა სე ბა, თუ რა  მაქ სი მა ლუ რი საპ რო-
ცენ ტო გა ნაკ ვე თის პი რო ბებ ში შე იძ ლე ბა და ა ფი ნან სოს კომ პა ნი ამ მის ხელთ არ სე ბუ ლი 
დარ ჩე ნი ლი პრო ექ ტე ბი

ყვე ლა კან დი დატ მა სცა და ამო ცა ნის ამოხ ს ნა და უმ რავ ლე სო ბამ მა ღა ლი ქუ ლა მი ი ღო 
ყვე ლა კითხ ვა ზე პა სუ ხის თ ვის.

მეორეამოცანაეხე ბო და თე მას „შესყიდვა და შერ წყ მა“.

„ა“ნაწილში(16ქულა)მო ითხო ვე ბო და კომ პა ნი ის აქ ცი ებ ზე სამ თ ვი ა ნი და ექ ვ ს თ ვი ა ნი 
ოფ ცი ო ნე ბის ფა სის გა მოთ ვ ლა.

„ბ“ნაწილში(8ქულა)მო ითხო ვე ბო და სა კონ ტ რო ლო პა კე ტის და უ ყოვ ნებ ლი ვი შე ძე-
ნი სას, გა ერ თი ა ნე ბუ ლი კომ პა ნი ის ღი რე ბუ ლე ბის გა მოთ ვ ლა.
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„გ“ ნაწილში (6 ქულა)მო ითხო ვე ბო და მოკ ლე მოხ სე ნე ბი თი ბა რა თის მომ ზა დე ბა, 
რო მელ შიც ყუ რადღე ბა გა მახ ვილ დე ბა ოფ ცი ო ნე ბის გა მო ყე ნე ბის უპი რა ტე სო ბებ სა და 
ნაკ ლო ვა ნე ბებ ზე.

კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ მხო ლოდ „ა“ ნა წი ლის კითხ ვას უპა სუ ხა, ამ გ ვა რად მი-
ი ღეს სა შუ ა ლო ქუ ლა. „ბ“ ნა წი ლის პა სუ ხი ბევ რ მა სა ერ თოდ გა მო ტო ვა.

მესამეამოცანაეხე ბო და თე მას „კორპორაციული რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცია და რე ორ გა-
ნი ზა ცი ა“.

ამ ამო ცა ნა ში (25 ქუ ლა) მო ითხო ვე ბო და პი რო ბა ში აღ წე რი ლი შემ თხ ვე ვის სტრა ტე გი-
უ ლი, ფი ნან სუ რი და ეთი კუ რი სა კითხე ბი სა და შე თა ვა ზე ბუ ლი აქ ცი ის ოფ ცი ო ნი სა და 
უკუ ი ჯა რის სქე მე ბის უპი რა ტე სო ბე ბის მი მო ხილ ვა.

მეოთხეამოცანაეხე ბო და თე მას „როლი და პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და ინ ტე რე სე ბულ მხა-
რე თა მი მართ“.

ამ ამო ცა ნა ში (25 ქუ ლა) მო ითხო ვე ბო და მოხ სე ნე ბი თი ბა რა თის მომ ზა დე ბა დი რექ ტორ-
თა საბ ჭოს თ ვის, რო მელ შიც შე ფა სე ბუ ლი იქ ნე ბა ორი ვე შე თა ვა ზე ბის უპი რა ტე სო ბე ბი და 
ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი და ასე ვე უნ და გა ნი საზღ ვ როს ნე ბის მი ე რი სხვა სტრა ტე გი ა, რო მე ლიც 
შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა კომ პა ნი ის თ ვის.

ბევ რ მა კან დი დატ მა კარ გი და ამომ წუ რა ვი პა სუ ხი გას ცა ამო ცა ნის ყვე ლა კითხ ვას.

კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ თით ქ მის ყვე ლა და ვა ლე ბას გას ცა პა სუ ხი. და ვა ლე ბე ბის 
შე სას რუ ლებ ლად კან დი და ტებს მი ე ცათ 3 სა ა თი და 30 წუ თი. P4/ფაუდმოდულისშემ
თხვევაში,ზოგადიწესია,რომ„ა“და„გ“ნაწილებსშორისდროუნდაგანაწილდეს
პროპორციულად,კერძოდ:კანდიდატმა20ქულიანიამოცანა40წუთშიუნდაამოხს
ნას,30ქულიანი1საათსადა5წუთში,ხოლო25ქულიანიამოცანები,თითოეული,
5253წუთში.

P4/ფაუდ„ფინანსურიმართვა(უმაღლესიდონე)“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალო ნიშანი 43
მინიმალური ნიშანი 6
მაქსიმალური ნიშანი 61
კანდიდატების რაოდენობა ზედა კვარტილში 0
კანდიდატების რაოდენობა ქვედა  კვარტილში 1

ბაფი
2020წ.
იანვარი

2020წ.
ივლისი

2021წ.
თებერვალი

2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

56% 65% 29% 88% 67%

ACCA
Global

2019წ.
დეკემბერი

2020წ.
სექტემბერი

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

33% 37% 42% 39% 41%

P7/ამმ„აუდიტიდამარწმუნებელიმომსახურება(უმაღლესიდონე)“მო
დულისგა მოც დის  პროგ რა მა და ფორ მა ტი არ შეც ვ ლი ლა - გა მოც და ზე გა მო ტა ნი ლი 
იყო ერთი50ქულიანიდა ორი25ქულიანიამო ცა ნა. ყვე ლა და ვა ლე ბის ამო სახ ს ნე ლად 
კან დი დატს მი ე ცა 3საათიდა30წუთი.

პირველიამოცანამო ი ცავ და ოთხ - „ა“, „ბ“, „გ“ და „დ“ ნა წი ლებს და 4 პრო ფე სი ულ 
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ქუ ლას. 

„ა“ნაწილში(24ქულა)მო ითხო ვე ბო და აუდი ტის რის კის შე ფა სე ბა ჯგუ ფის აუდი ტის 
პრო ცე სის და გეგ მ ვი სას.

„ბ“ ნაწილში (6 ქულა)მო ითხო ვე ბო და აუდი ტო რუ ლი პრო ცე დუ რე ბის შე მუ შა ვე ბა, 
რო მე ლიც უნ და გა მო ი ყე ნონ კომ პა ნი ის შეს ყიდ ვის დროს წარ მოქ მ ნი ლი გუდ ვი ლის 
შე სა მოწ მებ ლად.

„გ“ნაწილში(10ქულა)მო ითხო ვე ბო და და ნარ თ ში მო ცე მულ ინ ფორ მა ცი ა ზე დაყ რ დ ნო-
ბით, აუდი ტის ფა ი ლი დან ამო ნა რი დის შე ფა სე ბა და მსჯე ლო ბა მის გავ ლე ნა ზე, ჯგუ ფის 
აუდი ტის წარ მარ თ ვის პრო ცეს თან და კავ ში რე ბით.

„დ“ნაწილში(6ქულა)მო ითხო ვე ბო და მსჯე ლო ბა კომ პა ნი ის ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ან გა-
რიშ გე ბის სა კითხებ ზე.

კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ კარ გად უპა სუ ხა ამო ცა ნის ყვე ლა კითხ ვას და შე და რე-
ბით კარ გი ქუ ლა მი ი ღო.

პროფესიულიქულებით(4ქულა)ფას დე ბო და კან დი და ტი ტექ ს ტის წარ დ გე ნის, გარ-
კ ვე ვით ახ ს ნი სა და ლო გი კუ რი თან მიმ დევ რო ბის თ ვის. რო გორც წე სი, სუს ტ მა კან-
დი და ტებ მაც მი ი ღეს 2-2 პრო ფე სი უ ლი  ქუ ლა ან გა რი შის და სა თა უ რე ბი სა და მოკ ლე 
შე სავ ლის თ ვის.

მეორეამოცანამო ი ცავ და სამ - „ა“, „ბ“ და „გ“ ნა წი ლებს. 

„ა“ნაწილში(10ქულა)მო ითხო ვე ბო და ანა ლი ზუ რი მი მო ხილ ვის გა მო ყე ნე ბით იმ სა-
კითხე ბის შე ფა სე ბა, რო მელ მაც შე იძ ლე ბა სა ეჭ ვო გა ხა დოს კომ პა ნი ის უნა რი, გა ნაგ რ ძოს 
საქ მი ა ნო ბა, რო გორც ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბად მა სა წარ მომ.

„ბ“  ნაწილში (9 ქულა)მო ითხო ვე ბო და იმ აუდი ტო რუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის ახ ს ნა, 
რომ ლის ნახ ვა საც აუდი ტო რი მო ე ლის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბად სა წარ მოს თან და კავ ში რე ბუ-
ლი აუდი ტის სა მუ შაო დო კუ მენ ტე ბის მი მო ხილ ვი სას, ფუ ლა დი ნა კა დის პროგ ნოზ თან 
მი მარ თე ბა ში.

„გ“ნაწილში(6ქულა)მო ითხო ვე ბო და იმ შე საძ ლო მი ზე ზე ბის ახ ს ნა, რის გა მოც დი-
რექ ტო რებს შე იძ ლე ბა სურ დეთ სა წარ მოს ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
ინ ფორ მა ცი ის არ გამ ჟ ღავ ნე ბა და იმის შე ფა სე ბა, რო გო რი გავ ლე ნა ამას ექ ნე ბა აუდი-
ტო რის დას კ ვ ნა ზე.

კან დი და ტე ბის უმ რავ ლე სო ბამ შე და რე ბით კარ გად და წერს მე ო რე ამო ცა ნის სა მი ვე 
ნა წი ლის პა სუ ხი და მი ი ღო სა შუ ა ლო ქუ ლე ბი.

მესამეამოცანამო ი ცავ და სამ - „ა“, „ბ“ და „გ“ ნა წი ლებს.

„ა“ნაწილში(9ქულა)მო ითხო ვე ბო და ეთი კუ რი და პრო ფე სი უ ლი სა კითხე ბის გა მოვ-
ლე ნა და ახ ს ნა.

„ბ“ნაწილში(5ქულა)მო ითხო ვე ბო და პი რო ბა ში მო ცე მუ ლი გან სა ხილ ვე ლი სა კითხე-
ბის აღ წე რა და აუდი ტო რუ ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის ახ ს ნა.

„გ“ნაწილისპირ ველ კითხ ვა ში (6 ქუ ლა) მო ითხო ვე ბო და და მა ტე ბი თი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
ახ ს ნა, რო მელ თა შეს რუ ლე ბა აუცი ლე ბე ლია აუდი ტო რის დას კ ვ ნა ზე ხელ მო წე რამ დე.

„გ“ ნა წი ლის მე ო რე კითხ ვა ში (5 ქუ ლა) მო ითხო ვე ბო და გან ხილ ვა, თუ რა გავ ლე ნას 
მო ახ დენს აუდი ტო რის დას კ ვ ნა ზე ის ფაქ ტი, რომ ცვლი ლე ბა ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში 
არ იქ ნე ბა შე ტა ნი ლი. 
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კან დი და ტებ მა შე და რე ბით კარ გად უპა სუ ხეს ამო ცა ნის ყვე ლა კითხ ვას. 

P7/ამმ „აუდიტიდა მარწმუნებელი მომსახურება (უმაღლესიდონე)“  მოდულის
ჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალო ნიშანი 54
მინიმალური ნიშანი 31
მაქსიმალური ნიშანი 74
კანდიდატების რაოდენობა ზედა კვარტილში 0
კანდიდატების რაოდენობა ქვედა  კვარტილში 0

ბაფი
2020წ.
იანვარი

2020წ.
ივლისი

2021წ.
თებერვალი

2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

83% 41% 53% 50% 86%

ACCA
Global

2019წ.
დეკემბერი

2020წ.
სექტემბერი

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

33% 33% 35% 32% 34%

სბლ„სტრატეგიულიბიზნესლიდერი“ მოდულის გა მოც დის  პროგ რა მა და 
ფორ მა ტი არ შეც ვ ლი ლა - გა მოც და ზე გა მო ტა ნი ლი იყო ერთი100ქულიანისცენარი, 
რო მე ლიც მო ი ცავ და ოთხ და ვა ლე ბას. ყვე ლა და ვა ლე ბის ამო სახ ს ნე ლად კან დი და ტებს 
მი ე ცათ 4საათიდა30წუთი.

პირველიდავალების„ა“ნაწილში(12ქულა)მო ითხო ვე ბო და სა კონ სულ ტა ციო ან გა-
რი შის ნა წი ლის მომ ზა დე ბა ამო ცა ნის პი რო ბა ში მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე, 
რო მელ შიც გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი უნ და ყო ფი ლი ყო  ჯგუ ფის პორ ტ ფელ ში შე მა ვა ლი სა მი ვე 
კომ პა ნი ის შე დე გე ბი და თი თო ე უ ლის წვლი ლი ჯგუ ფის სა ერ თო შე დე გებ ში. 

პირველიდავალების„ბ“ნაწილში(9ქულა)მო ითხო ვე ბო და სა კონ სულ ტა ციო ან გა-
რი შის ნა წი ლის მომ ზა დე ბა ამო ცა ნის პი რო ბა ში მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე, 
რო მელ შიც უნ და ყო ფი ლი ყო რჩე ვა  ჯგუ ფის ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბი სად მი მის პორ ტ ფელ ში 
არ სე ბულ სა მი ვე კომ პა ნი ას თან მი მარ თე ბა ში, სა მო მავ ლო სტრა ტე გი ებ ზე.

პროფესიულუნარებში(4ქულა)ქუ ლე ბი იწე რე ბო და და ვა ლე ბის „ა“ და „ბ“ ნა წი ლებ-
ში შე დე გე ბის და მა თი სტრა ტე გი უ ლი მნიშ ვ ნე ლო ბის გა ა ნა ლი ზე ბის დროს ანა ლი ზის 
უნა რის გა მოვ ლე ნი სას.  

პირველიდავალებისგნაწილში(18ქულა)მო ითხო ვე ბო და აერო პორ ტის მო სა ლოდ ნე-
ლი შეს ყიდ ვის ოპე რა ცი ის კრი ტი კუ ლად შე ფა სე ბა შე სა ბა მი სი მო დე ლის გა მო ყე ნე ბით,.

პროფესიულუნარებში (4 ქულა) ქუ ლე ბი იწე რე ბო და მო სა ლოდ ნე ლი ოპე რა ცი ის 
კრი ტი კუ ლი შე ფა სე ბი სას სკეპ ტი ციზ მის უნა რის გა მოვ ლე ნა ში.  

მეორედავალების„ა“ნაწილში(6ქულა)მო ითხო ვე ბო და საბ ჭოს თ ვის წარ სად გე ნად 
ორი პრე ზენ ტა ცი ის სლა ი დის დამ ხ მა რე შე ნიშ ვ ნე ბით მომ ზა დე ბა, რო მელ შიც გან ხი ლუ-
ლი იქ ნე ბო და ერ თ -ერთ კომ პა ნი ას თან და დე ბულ კონ ტ რაქ ტის შე დე გებ თან და კავ ში-
რე ბით წა მოჭ რი ლი სა კითხე ბი და მა თი გაგ რ ძე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა.

პროფესიულუნარებში(2ქულა)ქუ ლე ბი იწე რე ბო და დი რექ ტო რე ბის თ ვის, პრე ზენ-
ტა ცი ის წარ დ გე ნის დროს კო მუ ნი კა ცი ის უნა რის გა მოვ ლე ნი სას.
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მეორედავალების„ბ“ნაწილში (8ქულა)მო ითხო ვე ბო და პრე ზენ ტა ცი ის სლა ი დის 
დამ ხ მა რე შე ნიშ ვ ნე ბით მომ ზა დე ბა, რო მელ შიც გა ნი ხი ლავ დ ნენ  დი დი მო ნა ცე მე ბის 
ანა ლი ზის სარ გე ბელს.

პროფესიულუნარებში(2ქულა)ქუ ლე ბი იწე რე ბო და დი დი მო ნა ცე მე ბის ანა ლი ტი კის 
სარ გებ ლის გა ა ნა ლი ზე ბის დროს კო მერ ცი უ ლი ალ ღოს უნა რის გა მოვ ლე ნის თ ვის.

მესამედავალების „ა“ ნაწილში  (6 ქულა) მო ითხო ვე ბო და სა თა ნა დო მო დე ლის 
გა მო ყე ნე ბით, მო ცე მუ ლი სა მი და კავ ში რე ბულ მხა რე თა ჯგუ ფის ძა ლა უფ ლე ბი სა და 
ინ ტე რე სის გა ა ნა ლი ზე ბა.

პროფესიულუნარებში(2ქულა)ქუ ლე ბი იწე რე ბო და და კავ ში რე ბულ მხა რე თა ანა-
ლი ზის დროს შე ფა სე ბის უნა რის გა მოვ ლე ნი სას.

მესამედავალების„ბ“ნაწილში(3ქულა)მო ითხო ვე ბო და და ვა ლე ბის „ა“ ნა წილ ში 
გა კე თე ბუ ლი ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე, თი თო ე ულ და კავ ში რე ბულ მხა რე თა ჯგუ ფის მარ-
თ ვის სტრა ტე გი ა ზე რე კო მენ და ცი ის გა ცე მა.

პროფესიულუნარებში(2ქულა)ქუ ლე ბი იწე რე ბო და რე კო მენ და ცი ე ბის გა ცე მის დროს 
კო მერ ცი უ ლი ალ ღოს უნა რის გა მოვ ლე ნის თ ვის.

მეოთხედავალების „ა“ ნაწილში (10 ქულა)მო ითხო ვე ბო და და მა ტე ბი თი დაც ვის 
და ქი რა ვე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბის ეთი კურ ჭრილ ში შე ფა სე ბა შე სა ბა მი სი მო დე ლის გა-
მო ყე ნე ბით,.

პროფესიულუნარებში(2ქულა)ქუ ლე ბი იწე რე ბო და ეთი კუ რი პრობ ლე მის შე ფა სე ბის 
დროს შე ფა სე ბის უნა რის გა მოვ ლე ნი სას.

მეოთხედავალების„ბ“ნაწილში(8ქულა)მო ითხო ვე ბო და მოკ ლე შე ნიშ ვ ნე ბის მომ-
ზა დე ბა, სა დაც უნ და გა ნე მარ ტათ კორ პო რა ცი უ ლი სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის 
არ სი და ემ ს ჯე ლათ კორ პო რა ცი უ ლი სო ცი ა ლუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ჭრილ ში, თუ რა 
გან ს ხ ვა ვე ბე ბი შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს კო მერ ცი ულ და არა კო მერ ცი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებს 
შო რის.

პროფესიულუნარებში(2ქულა)ქულებიიწე რე ბო და კორ პო რა ცი უ ლი სო ცი ა ლუ რი 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ირ გ ვ ლივ მსჯე ლო ბის დროს კო მუ ნი კა ცი ის უნა რის გა მოვ ლე ნი სას.  

სბლ„სტრატეგიულიბიზნესლიდერი“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალო ნიშანი 47
მინიმალური ნიშანი 18
მაქსიმალური ნიშანი 62
კანდიდატების რაოდენობა ზედა კვარტილში 0
კანდიდატების რაოდენობა ქვედა  კვარტილში 2

ბაფი
2020წ.
იანვარი

2020წ.
ივლისი

2021წ.
თებერვალი

2021წ.
ივლისი

2022წ.
იანვარი

64% 63% 47% 75% 67%

ACCAGlobal

2019წ.
დეკემბერი

2020წ.
სექტემბერი

2020წ.
დეკემბერი

2021წ.
ივნისი

2021წ.
დეკემბერი

47% 51% 49% 46% 51%
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sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

გლო ბა ლუ რი და ევ რო კავ ში რის ექ ს პერ-
ტებ მა გა ნი ხი ლეს, თუ რა არის აუცი ლე-
ბე ლი გა ე როს მდგრა დი გან ვი თა რე ბის 
მიზ ნე ბის ხელ შეწყო ბი სა და სა ჯა რო ნდო-
ბის გა საძ ლი ე რებ ლად გა და სა ხა დე ბის 
მი მართ. ვე ბი ნა რი ACCA-სა და IFAC-ის 
ერ თობ ლი ვი ორ გა ნი ზა ცი ით გან ხორ ცი-
ელ და OECD-სთან კო ლა ბო რა ცი ით და 
მას 1200-ზე მე ტი მო ნა წი ლე ეს წ რე ბო და, 
მსოფ ლი ოს 110 ქვეყ ნი დან.

იმი სათ ვის, რომ პა სუ ხის მ გებ ლი ა ნი სა გა-
და სა ხა დო გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი მი ი ღონ, 
ადა მი ა ნებს უნ და ჰქონ დეთ ცოდ ნა, უნა-
რე ბი და რწმე ნა სა გა და სა ხა დო სის ტე მე-
ბი სად მი.

აღ ნიშ ნუ ლი უნა რე ბის მი სა ღე ბად რამ-
დე ნი მე გზა არ სე ბობს, მათ შო რის - გა-
და სა ხა დე ბის შეს წავ ლა - გა და სა ხა დის 
გა დამ ხ დელ თა ინ ფორ მი რე ბა სა გა და სა-
ხა დო სის ტე მა ზე, რო გორ მუ შა ობს ის და 
რა ტომ არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი.

თუმ ცა, გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელ თა ინ-
ფორ მი რე ბა მხო ლოდ სა გა და სა ხა დო 
ად მი ნის ტ რა ტორ თა საქ მე არ არის.

წარ მა ტე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლია კო ლა-
ბო რა ცია და პარ ტ ნი ო რო ბა სხვა და ინ ტე-
რე სე ბულ მხა რე ებ თან, რო გო რი ცაა სკო-
ლე ბი, პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ორ გა ნო ე ბი, 

გადასახადებისგადამხდელთაინფორმირება
გადასახადებისმიმართსაჯარონდობის

ასამაღლებლად

ბიზ ნე სა სო ცი ა ცი ე ბი და არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. აღ ნიშ ნუ ლი ჩარ თუ ლო ბა 
გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მა შინ, 
რო ცა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ე ბის შე-

გრეისპერეზნავარო

OECD-ს სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კი სა და 
ად მი ნის ტ რა ცი ის დი რექ ტო რის მო ად გი ლე
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საძ ლებ ლო ბე ბი ისე დაც ბევრ გა მოწ ვე ვას 
უმ კ ლავ დე ბა კო ვიდ პან დე მი ი დან გა მომ-
დი ნა რე და მი სი რე სურ სე ბი მკვეთ რად 
შეზღუ დუ ლი ა.

აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ACCA-მ და 
IFAC-მა OECD-სთან თა ნამ შ რომ ლო ბით, 
მო აწყო გლო ბა ლუ რი ონ ლა ინ ღო ნის ძი-
ე ბა OECD-ს ახა ლი ან გა რი შის შე დე გე-
ბის გან სა ხილ ვე ლად, სა ხელ წო დე ბით, 
სა გა და სა ხა დო კულ ტუ რის მშე ნებ ლო ბა, 
შე სა ბა მი სო ბა და მო ქა ლა ქე ო ბა: გლო ბა-
ლუ რი წიგ ნი გა და სა ხა დე ბის გა დამ ხ დელ-
თა გა ნათ ლე ბა ზე. აღ ნიშ ნულ ან გა რიშ ში 
იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლია სა მი ძი რი თა დი 
მიდ გო მა - გა და სა ხა დე ბის სწავ ლე ბა, 
გა და სა ხა დე ბის კო მუ ნი კა ცია და გა და-
სა ხა დე ბის გა დამ ხ დელ თა მხარ და ჭე რა, 
შე სა ბა მი სო ბის კუთხით.

OECD-ს სა გა და სა ხა დო პო ლი ტი კი სა და 
ად მი ნის ტ რა ცი ის დი რექ ტო რის მო ად-
გი ლემ, გრეის პერეზნავარომ ამ სამ 
ძი რი თად ას პექ ტ თან და კავ ში რე ბით  გა-
ნაცხა და: „მიუხედავად იმი სა, რომ ამ სამ 
მიდ გო მას შო რის არის გან ს ხ ვა ვე ბე ბი, 
არ სე ბობს სა ერ თო ხა ზე ბიც. სა მიზ ნე აუდი-
ტო რი ის შერ ჩე ვა და მას ზე წვდო მის მო-
პო ვე ბა ხში რად ყვე ლა ზე დიდ გა მოწ ვე ვას 
წარ მო ად გენს. ჩვენ ვერ და ვეყ რ დ ნო ბით 
სა მიზ ნე აუდი ტო რი ა ზე წვდო მის არ სე-

ბულ ხე ლაწყო ებს, უნ და ვი პო ვოთ ახა ლი 
გზე ბი. ამ პროგ რა მე ბის წარ მა ტე ბის თ ვის 
უმ თავ რე სია ისე თი პარ ტ ნი ო რე ბის მო-
ძებ ნა, ვი საც იც ნობს და ენ დო ბა სა მიზ ნე 
აუდი ტო რი ა.  გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელ თა 
ინ ფორ მი რე ბა გრძელ ვა დი ა ნი პრო ექ ტია 
- ის ცვლის კულ ტუ რას და ეს ერთ ღა მე ში 
ვერ მოხ დე ბა, ამი ტომ ჩვენ უნ და ვი ყოთ 
რე ა ლის ტე ბი ჩვენს მო ლო დი ნებ თან და-
კავ ში რე ბით. რე სურ სე ბის მო ძი ე ბა და 
მი წო დე ბის უწყ ვე ტო ბა უნი ვერ სა ლუ რი 
გა მოწ ვე ვა ა, ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია შე-
დე გე ბის დრო უ ლო ბაც.“

ACCA-ს აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა 
ჰელენბრენდმაკი აღ ნიშ ნა: „იმისათვის, 
რომ შე იქ მ ნას სა ჯა რო ნდო ბა სა გა და სა ხა-
დო სის ტე მე ბის მი მართ, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
მო ქა ლა ქე ებს მი ვა წო დოთ ინ ფორ მა ცია 
იმა ზე, თუ რო გორ მუ შა ობს სა გა და სა ხა-
დო სის ტე მა, გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელ თა 
უფ ლე ბა- მო ვა ლე ო ბე ბი; და რაც მთა ვა რი ა, 
რო გორ შე იძ ლე ბა მო ქა ლა ქე ებ მა იქო ნი ონ 
გავ ლე ნა სა გა და სა ხა დო სის ტე მის გან ვი-
თა რე ბა ზე. ACCA-ში გა დავ წყ ვი ტეთ, ჩვე ნი 
რო ლი ვი თა მა შოთ გა ნათ ლე ბის გზით, 
ასე ვე ტექ ნი კუ რი და პო ლი ტი კუ რი ან გა-
რი შე ბით, რო მელ თაც ჩვენ გა მოვ ცემთ.“

წყარო:accaglobal.com

ჰელენბრენდი
ACCA-ს  
აღ მას რუ ლე ბელ ი 
დი რექ ტორ ი
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გლობალურიმიწოდებისჯაჭვებიდამატებითი
არეულობისწინაშე2022წელს

მა შინ, რო ცა სა ზო გა დო ე ბა უფ რო ეთი კუ რი 
და მდგრა დი მო დე ლის კენ მი ის წ რაფ ვის, 
ბუ ღალ ტ რებს, შეს ყიდ ვე ბი სა და მი წო დე-
ბის ჯაჭ ვის პრო ფე სი ო ნა ლებს ერ თობ-
ლი ვი მუ შა ო ბის ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბი 
ექ მ ნე ბათ.

მი წო დე ბის ჯაჭ ვე ბის გამ ძ ლე ო ბა დი დი 
გა მოც დის ქვეშ დად გა 2021 წელს, რაც გა-
მოწ ვე უ ლი იყო გლო ბა ლუ რი პან დე მი ით, 
ექ ს ტ რე მა ლუ რი ბუ ნებ რი ვი მოვ ლე ნე ბით, 
სა პორ ტო ოპე რა ცი ე ბის შე ფერ ხე ბი თა და 
პო ლიტ -ე კო ნო მი კუ რი გა ურ კ ვევ ლო ბით.

ტურ ბუ ლენ ტო ბის დას რუ ლე ბის მცი რე 
ნიშ ნე ბის პა რა ლე ლუ რად, ბუ ღალ ტ რებ მა 
და შეს ყიდ ვე ბის ექ ს პერ ტებ მა შექ მ ნეს 
„თანამშრომლობის ქარ ტი ა“, რო მე ლიც 
მო ი ცავს ახ ლო თა ნამ შ რომ ლო ბას გლო-
ბა ლუ რი მი წო დე ბის ჯაჭ ვე ბის სირ თუ ლე-
ე ბის უკეთ გა სა გე ბად და გა სათ ვა ლის წი-
ნებ ლად. ის, ძი რი თა დად, ფო კუ სირ დე ბა 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ სა ზო გა დო ე ბის თ ვის 
ღი რე ბუ ლე ბის შექ მ ნა ზე, რაც უფ რო მე ტი ა, 
ვიდ რე ტრა დი ცი უ ლი მო გე ბის მო ტი ვი.

ACCA-მ, პარ ტ ნი ორ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან 
-  CIPS და IMA-სთან ერ თად გა მო აქ-
ვეყ ნა ახა ლი კვლე ვა, სა ხელ წო დე ბით, 
„მიწოდების ჯაჭ ვე ბი: ფი ნან სე ბის პრო-
ფე სი ო ნა ლის ხედ ვა“, რო მე ლიც მო ი ცავს 
სხვა დას ხ ვა ტი პის პრო ფე სი ო ნალ თა 
შე ხე დუ ლე ბებს. 

ან გა რიშ ში ხაზ გას მუ ლი ა, რომ მუდ მი-
ვი შე ფერ ხე ბე ბის გა მო, აუცი ლე ბე ლია 
მოგ ვარ დეს ძი რი თა დი ხარ ვე ზე ბი, რო-

გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, ის ფაქ ტი, რომ 
ორ გა ნი ზა ცი ებს ბო ლომ დე არ ეს მით, თუ 
რო გო რია მა თი მი წო დე ბის ჯაჭ ვი; რომ 
რე გუ ლა ცი ე ბი იზ რ დე ბა და მკაც რ დე ბა; 
რომ იზ რ დე ბა ფი ნან სურ და არა ფი ნან-
სურ ან გა რიშ გე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
მოთხოვ ნე ბი.

ბიზ ნეს მო დე ლე ბის სწრა ფი ტემ პით ცვლა 
ნიშ ნავს, რომ შეს ყიდ ვა- მი წო დე ბის პრო-
ფე სი ო ნა ლებს და ფი ნან სურ ჯგუ ფებს მო უ-
წევთ ახ ლო თა ნამ შ რომ ლო ბა და გეგ მ ვის, 
სა მუ შაო კა პი ტა ლის მარ თ ვის, ეთი კუ რი 
მი წო დე ბის ჯაჭ ვე ბის შექ მ ნი სა და სა წარ-
მოს რის კე ბის მარ თ ვის პრო ცე სებ ში.

ACCA-ს აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა 
ჰელენბრანდმაგა ნაცხა და: „მიუხედავად 
იმი სა, რომ გაძ ლი ე რე ბუ ლია მა რე გუ-
ლი რე ბელ თა კონ ცენ ტ რა ცია მი წო დე ბის 
ჯაჭ ვებ ზე, აუცი ლე ბე ლია ძლი ე რი ეთი კუ-
რი მიდ გო მა ცუდ სა მუ შაო პი რო ბებ სა და 
სხვა დას ხ ვა თა ნა მედ რო ვე სო ცი ა ლურ სა-
კითხებ ზე. ეს კრი ტი კუ ლი სა კითხე ბი ა, სა-
დაც ბუ ღალ ტ რებ სა და მი წო დე ბის ჯაჭ ვის 
პრო ფე სი ო ნა ლებს შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ, 
ერ თობ ლი ვად შეც ვა ლონ რე ა ლო ბა.“

შეს ყიდ ვე ბი სა და მო მა რა გე ბის ინ ს ტი-
ტუ ტის (CIPS) ჯგუ ფის აღ მას რუ ლე ბელ მა 
დი რექ ტორ მა მალკოლმ ჰარისონმა 
გან მარ ტა: „პროფესიული გა მოც დი ლე ბის 
გა მო ყე ნე ბით, ახ ლო თა ნამ შ რომ ლო ბით, 
ფი ნან სე ბი სა და მი წო დე ბის ჯაჭ ვე ბის 
ჯგუფს შე უძ ლია ახა ლი ღი რე ბუ ლე ბა მო-
უ ტა ნოს ორ გა ნი ზა ცი ებს, მომ ხ მა რებ ლებს, 
მომ წო დებ ლებ სა და ინ ვეს ტო რებს. 
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მი წო დე ბის ჯაჭ ვებ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
გა მოწ ვე ვე ბი ა, ასე ვე გა ი ზარ და ინ ვეს-
ტო რე ბი სა და მომ ხ მა რებ ლე ბის ფო კუ სი 
ეთი კა ზე. შეს ყიდ ვე ბი სა და ფი ნან სე ბის 
პრო ფე სი ო ნალ თა ურ თი ერ თ შე მავ სე-
ბე ლი უნა რე ბი სა ჭი როა იმის თ ვის, რომ 
ორ გა ნი ზა ცი ას ჰქონ დეს მი წო დე ბის ჯაჭ-
ვი, რო მელ საც შე იძ ლე ბა ის და ეყ რ დ ნოს. 
ძლი ე რი ეთი კუ რი პო ზი ცია უნ და იყოს 
ნე ბის მი ე რი პრო ფე სი ის ბირ თ ვ ში. შეს ყიდ-
ვე ბი სა და ფი ნან სე ბის პრო ფე სი ო ნა ლებს 
შე საძ ლებ ლო ბა აქვთ, შექ მ ნან სან დო 
ბიზ ნე სი პლა ნე ტი სა და მი სი მო ქა ლა ქე-
ე ბის თ ვის.“

IMA-ს პრე ზი დენ ტ მა და აღ მას რუ ლე-
ბელ მა დი რექ ტორ მა ჯეფრი ტომსონმა
დას ძი ნა: „ჩვენს ორ დის ციპ ლი ნას შო რის 
ში ნა არ სი ა ნი თა ნამ შ რომ ლო ბა შე საძ ლოა 
ყვე ლას თ ვის სა სარ გებ ლო აღ მოჩ ნ დეს 

- შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაზ რ და, ბიზ ნე სი სა 
და მომ ხ მა რე ბელ თა შე ფერ ხე ბე ბის მარ-
თ ვა გა ურ კ ვევ ლო ბე ბის შემ ცი რე ბის გზით, 
რაც ერ თობ ლი ვად მი მარ თუ ლი იქ ნე ბა 
სა ზო გა დო ე ბის თ ვის სარ გებ ლის მო ტა-
ნის კენ. ბუ ღალ ტ რე ბის მხრი დან სა ჭი როა 
რე ლე ვან ტუ რი, ზუს ტი და ინ ფორ მი რე ბუ-
ლი რჩე ვე ბის გზით მხარ და ჭე რა. ამ გზით 
შე საძ ლე ბე ლი გახ დე ბა გა ვაძ ლი ე როთ 
ურ თი ერ თო ბა მი წო დე ბის ჯაჭ ვი სა და ფი-
ნან სე ბის ფუნ ქ ცი ებს შო რის.“

იმი სათ ვის, რომ ფი ნან სურ და მი წო დე ბის 
ჯაჭ ვის გუნ დებს ძალ თა გა ერ თი ა ნე ბა ში 
და ეხ მა როს, „თანამშრომლობის ქარ ტი ა“ 
ხაზს უს ვამს საქ მი ა ნო ბის ათ სფე როს, 
რო მელ შიც შე საძ ლე ბე ლია წარ მა ტე ბის 
მიღ წე ვა.

წყარო:accaglobal.com

ჯეფრიტომსონი

IMA-ს პრე ზი დენ ტი და  
აღ მას რუ ლე ბელ ი დი რექ ტორ ი

მალკოლმჰარისონი

შეს ყიდ ვე ბი სა და მო მა რა გე ბის  
ინ ს ტი ტუ ტის (CIPS) ჯგუ ფის  
აღ მას რუ ლე ბელ ი დი რექ ტორი
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ვებგვერდი, 28/01/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017546
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №18ბრძანება №18

2022 წლის 27 იანვარი ქ. თბილისი2022 წლის 27 იანვარი ქ. თბილისი

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს  
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში 

ცვლილების შეტანის თაობაზეცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 

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

1. 11 1 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-9 პუნქტი:
„9. ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი არ ვრცელ დე ბა იმ სა ან გა რი შო პე-

რი ოდ (ებ )ის მი მართ, რო მელ შიც გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლი, გა და სა ხა დე ბის ად მი ნის ტ რი-
რე ბის სა ინ ფორ მა ციო სის ტე მის მი ხედ ვით, იმ ყო ფე ბა გა კოტ რე ბის რე ჟიმ ში ან მიმ დი ნა რე ობს 
მი სი ლიკ ვი და ცი ის პრო ცე სი.“.

2. 22 1 მუხლის მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. სავარაუდო დარიცხვა შეიძლება გაუქმდეს შესწორებითი დარიცხვით:

ვებგვერდი, 23/02/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
200000000.05.001.020522

საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  
ცვლილების შეტანის შესახებცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნე, №54, 12.10.2010, მუხ. 343) 39-ე მუხლის მე-2 ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ძ“ 
ქვეპუნქტი:

„ძ) საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სისტემაში 
შემავალ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს − სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს 
− საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების 
განხორციელებისას.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                   სალომე ზურაბიშვილი სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,

16 თებერვალი 2022 წ.
N1384-VIIIმს-Xმპ
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ა) საგადასახადო შემოწმების შედეგების საფუძველზე მიღებული საგადასახადო 
ორგანოს გადაწყვეტილებით;

ბ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – 
საგადასახადო დავის განმხილველი ორგანოს ან სასამართლოს გადაწყვეტილებით;

გ) ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – 
პირის მიერ საგადასახადო დეკლარაციის/გაანგარიშების წარდგენის გზით. ამ შემთხვევაში, 
პირის მიერ წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაცია/გაანგარიშება დაგვიანებულად 
წარდგენილად ჩაითვლება.“

3. 37-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 37. გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაცია„მუხლი 37. გადახდის წყაროსთან დაკავებული გადასახადების დეკლარაცია
1. პირი, არაუგვიანეს საანგარიშო თვის  მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, საგადასახადო 

ორგანოს წარუდგენს დეკლარაციას საანგარიშო თვის მიხედვით გაცემული შრომის 
ანაზღაურების თანხებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ, №II-06 დანართის 
მიხედვით.

2. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 67-ე მუხლის მე-4 ნაწილის მიზნებისთვის, თუ 
დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული გადასახადის გადამხდელი, გარდა ფიზიკური 
პირისა, არ წარადგენს საანგარიშო თვის მიხედვით გაცემული შრომის ანაზღაურების 
თანხებისა და დაკავებული გადასახადის შესახებ დეკლარაციას, არ ითვლება, რომ მან 
წარადგინა დეკლარაცია, რომლის საფუძველზე გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის 
თანხა ნულის ტოლია.

შენიშვნა:  ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დებულება არ ვრცელდება იმ 
საანგარიშო პერიოდ(ებ)ის მიმართ, რომელშიც გადასახადის გადამხდელი, გადასახადების 
ადმინისტრირების საინფორმაციო სისტემის მიხედვით, იმყოფება გაკოტრების რეჟიმში ან 
მიმდინარეობს მისი ლიკვიდაციის პროცესი.“.

4. მე-40 მუხლის მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 პუნქტი და 
„შენიშვნა“:

„3. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 67-ე მუხლის მე-4 ნაწილის მიზნებისთვის, 
თუ დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული გადასახადის გადამხდელი არ წარადგენს 
მოგების გადასახადის ყოველთვიურ დეკლარაციას, არ ითვლება, რომ მან წარადგინა 
დეკლარაცია, რომლის საფუძველზე გადასახდელად დასარიცხი გადასახადის თანხა ნულის 
ტოლია.

შენიშვნა:  ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული დებულება არ ვრცელდება იმ 
საანგარიშო პერიოდ(ებ)ის მიმართ, რომელშიც გადასახადის გადამხდელი, გადასახადების 
ადმინისტრირების საინფორმაციო სისტემის მიხედვით, იმყოფება გაკოტრების რეჟიმში ან 
მიმდინარეობს მისი ლიკვიდაციის პროცესი.“.

5. 74-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „შენიშვნა“:
„შენიშვნა:  ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დებულება არ ვრცელდება იმ 

საანგარიშო პერიოდ(ებ)ის მიმართ, რომელშიც გადასახადის გადამხდელი, გადასახადების 
ადმინისტრირების საინფორმაციო სისტემის მიხედვით, იმყოფება გაკოტრების რეჟიმში ან 
მიმდინარეობს მისი ლიკვიდაციის პროცესი.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                ლაშა ხუციშვილილაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 02/02/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
200230040.22.033.017550

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება   №31ბრძანება   №31

2022 წლის 1 თებერვალი ქ. თბილისი2022 წლის 1 თებერვალი ქ. თბილისი

„სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“  „სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №999 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №999 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1
„სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №999 ბრძანებით (სსმ, №172, 31.12.2010, სარეგისტრაციო 
კოდი 200230040.22.033.016103) დამტკიცებული „სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ“ 
ინსტრუქციის (დანართი №1) მე-18 მუხლის:

1. მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. თუ მცირე ბიზნესი განახორციელებს მცირე ბიზნესისთვის აკრძალულ საქმიანობას 

ან საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების წესების დარღვევისთვის კალენდარული 
წლის განმავლობაში 3-ჯერ დაეკისრება ჯარიმა, საგადასახადო ორგანო უუქმებს მას 
მცირე ბიზნესის სტატუსს იმ კალენდარული წლის დასაწყისიდან, რომელშიც პირმა 
დაიწყო  აკრძალული საქმიანობა ან საკონტროლო-სალარო აპარატის გამოყენების წესების 
დარღვევისთვის დაეკისრა სამი ჯარიმა.“.

2. „მაგალითი 2“-ის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „მაგალითი 3“:
„მაგალითი 3:
პირობა: გიორგის მცირე ბიზნესის სტატუსი მინიჭებული აქვს 2019 წლის 1 იანვრიდან. 

2021 წელს საგადასახადო ორგანოს მიერ გამოვლინდა, რომ ფიზიკური პირი 2019 წელს 
ახორციელებდა მცირე ბიზნესისათვის აკრძალულ საქმიანობას. კერძოდ, პირი ფლობდა 
სასარგებლო წიაღისეულის ლიცენზიას და მოიპოვებდა სასარგებლო წიაღისეულს. პირის 
მიერ მცირე ბიზნესისათვის აკრძალული საქმიანობის განხორციელებას 2020 და 2021 წლების 
განმავლობაში ადგილი არ ჰქონია.

ანალიზი: საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-3 მუხლის გათვალისწინებით, 
ამ კოდექსით დადგენილი ვადა განისაზღვრება იმ გარემოებაზე მითითებით, რომელიც 
აუცილებლად უნდა დადგეს.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 89-ე მუხლის დებულებების გათვალისწინებით, 
მცირე ბიზნესის სტატუსი უქმდება, თუ პირი ახორციელებს მცირე ბიზნესისათვის 
აკრძალულ საქმიანობას. აღნიშნული საფუძვლით მცირე ბიზნესის სტატუსი გაუქმებულად 
ითვლება იმ კალენდარული  წლის დასაწყისიდან, რომელშიც პირმა დაიწყო  აკრძალული 
საქმიანობა.

ამრიგად, მოცემულ შემთხვევაში, მცირე ბიზნესისათვის აკრძალული საქმიანობის 
განხორციელების ფაქტი წარმოადგენს პირისათვის მცირე ბიზნესის სტატუსის გაუქმების 
საფუძველს.  შესაბამისად, გადასახადის გადამხდელი სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმიდან 
გამოსულად ჩაითვლება 2019 წლის 1 იანვრიდან.

შედეგი: გა უქ მ დე ბა შე სა ბა მი სი სა ან გა რი შო პე რი ო დე ბის მი ხედ ვით ყო ველ თ ვი უ რი დეკ-
ლა რა ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი და რიცხ ვე ბი და 2019 წლის და საწყი სი დან 
მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი და ექ ვემ დე ბა რე ბა სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით და ბეგ ვ რას სა ერ თო 
წე სით.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                  ლაშა ხუციშვილი     ლაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 09/02/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017552

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №40ბრძანება №40

2022 წლის 8 თებერვალი ქ. თბილისი2022 წლის 8 თებერვალი ქ. თბილისი

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქ ტე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე-20 მუხ ლის მე-4 
პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად, ვბრძა ნებ:

მუხ ლი 1მუხ ლი 1
„გადასახადების ად მი ნის ტ რი რე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 2010 

წლის 31 დე კემ ბ რის №996 ბრძა ნე ბით (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სა რე გის ტ რა ციო კო დი: 
200090000.22.033.016112) დამ ტ კი ცე ბულ ინ ს ტ რუქ ცი ა ში შე ტა ნილ იქ ნეს შემ დე გი ცვლი ლე ბა:

1. და ნარ თი NII-041   ჩა მო ყა ლიბ დეს თან დარ თუ ლი რე დაქ ცი ით.
2. 331 მუხ ლი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„მუხლი 33„მუხლი 3311. აზარ ტუ ლი თა მა შო ბის ან / და ტო ტა ლი ზა ტო რის სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ-. აზარ ტუ ლი თა მა შო ბის ან / და ტო ტა ლი ზა ტო რის სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ-

ლი ფორ მით მომ წყო ბი ფი ზი კუ რი პი რის სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის ყო ველ თ ვი უ რი დეკ-ლი ფორ მით მომ წყო ბი ფი ზი კუ რი პი რის სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის ყო ველ თ ვი უ რი დეკ-
ლა რა ციალა რა ცია

ფი ზი კუ რი პი რი, რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს აზარ ტუ ლი თა მა შო ბის ან / და ტო ტა ლი  ზა-
ტო რის სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით მოწყო ბას, სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში წა რად გენს 
აზარ ტუ ლი თა მა შო ბის ან / და ტო ტა ლი ზა ტო რის სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით მომ-
წყო ბი პი რის სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის ყო ველ თ ვი ურ დეკ ლა რა ცი ას  არა უგ ვი ა ნეს სა ან გა-
რი შო თვის მომ დევ ნო თვის 15 რიცხ ვი სა NII-041 და ნარ თის ფორ მით.“.

3. 332  მუხ ლის:
ა) სა თა უ რი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„მუხლი 33„მუხლი 3322. აზარ ტუ ლი თა მა შო ბის ან / და ტო ტა ლი ზა ტო რის სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ-. აზარ ტუ ლი თა მა შო ბის ან / და ტო ტა ლი ზა ტო რის სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ-

ლი ფორ მით მომ წყო ბი ფი ზი კუ რი პი რის სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის ყო ველ თ ვი უ რი დეკ-ლი ფორ მით მომ წყო ბი ფი ზი კუ რი პი რის სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის ყო ველ თ ვი უ რი დეკ-
ლა რა ცი ის შევ სე ბა“;ლა რა ცი ის შევ სე ბა“;

ბ) მე-5 პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
5. დეკ ლა რა ცი ის III ნა წი ლის:                
ა) პირ ველ სტრი ქო ნის  მე-3 სვეტ ში აისა ხე ბა აზარ ტუ ლი თა მა შო ბის სის ტე მურ -ე ლექ ტ-

რო ნუ ლი ფორ მით მომ წყო ბი პი რის მი ერ საქ მი ა ნო ბის ამ ნა წილ ში სა ან გა რი შო თვის გან მავ-
ლო ბა ში მი ღე ბულ ფსო ნებ სა და გა ცე მულ მო გე ბას შო რის სხვა ო ბის თან ხა;

ბ) პირ ველ სტრი ქო ნის მე-4 სვეტ ში აისა ხე ბა კუთ ვ ნი ლი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი აზარ-
ტუ ლი თა მა შო ბის სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით მოწყო ბის ნა წილ ში (სვ. 4=პირველი 
სტრი ქო ნის სვ.3*10%);

გ) მე-2 სტრი ქო ნის მე-3 სვეტ ში აისა ხე ბა ტო ტა ლი ზა ტო რის სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ ლი 
ფორ მით მომ წყო ბი პი რის მი ერ საქ მი ა ნო ბის ამ ნა წილ ში სა ან გა რი შო თვის გან მავ ლო ბა ში მი-
ღე ბუ ლი ფსო ნე ბის ჯა მი;

დ) მე-2 სტრი ქო ნის მე-4 სვეტ ში აისა ხე ბა კუთ ვ ნი ლი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი ტო ტა-
ლი ზა ტო რის სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით მოწყო ბის ნა წილ ში (სვ.4=მეორე სტრი ქო-
ნის სვ.3*7%).“.

4. 38-ე მუხ ლის:
ა) მე-6 პუნ ქ ტის „ვ“ ქვე პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„ვ) 21-ე უჯ რა ში – არა და ქი რა ვე ბულ ფი ზი კურ პი რებ ზე გა ცე მუ ლი თან ხე ბი, რომ ლე ბიც 

არ უკავ შირ დე ბა მომ სა ხუ რე ბის ანაზღა უ რე ბას და ამას თან, ექ ვემ დე ბა რე ბა გა დახ დის წყა-
როს თან გა და სა ხა დის და კა ვე ბას (გარდა დი ვი დენ დე ბი სა და ანაბ რებ ზე გა ცე მუ ლი პრო ცენ-
ტე ბი სა), რო გო რი ცაა სტი პენ დი ა, გარ და სა ხელ მ წი ფო სტი პენ დი ი სა; პენ სი ა, გარ და იმ პენ-
სი ი სა, რო მე ლიც გა ი ცე მა სა ხელ მ წი ფო სო ცი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სის ტე მა ში, სა თა მა შო 
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ბიზ ნე სის მომ წყობ პირ თა მი ერ ფი ზი კურ პი რებ ზე გა ცე მუ ლი მო გე ბე ბი, აგ რეთ ვე, სის ტე-
მურ -ე ლექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით მოწყო ბილ აზარ ტულ და მომ გე ბი ან (გარდა სის ტე მურ -ე ლექ-
ტ რო ნუ ლი ფორ მით მოწყო ბი ლი წა მა ხა ლი სე ბე ლი გა თა მა შე ბი სა) თა მა შო ბა ში მო ნა წი ლე პი-
რე ბის მი ერ სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ ლი სა თა მა შო ან გა რი ში დან გა ტა ნი ლი თან ხე ბი (ფულადი 
გა ნა ცე მი);“;

ბ) მე-7 პუნ ქ ტის:
ბ.ა) „ბ“, „გ“ და „დ“ ქვე პუნ ქ ტე ბი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„ბ) მე-5 სვეტ ში აისა ხე ბა შე მო სავ ლე ბის მიმ ღებ პირ თა კა ტე გო რი ა. კერ ძოდ, რე ზი დენ ტი 

ფი ზი კუ რი პი რე ბი – და ქი რა ვე ბით მო მუ შა ვე ფი ზი კუ რი პი რე ბი, სა ერ თა შო რი სო კომ პა ნი ის 
სტა ტუ სის მქო ნე სა წარ მო ში და ქი რა ვე ბით მო მუ შა ვე ფი ზი კუ რი პი რე ბი, რო მელ თა სა ერ თა-
შო რი სო კომ პა ნი ის სტა ტუ სის მქო ნე სა წარ მო ში და ქი რა ვე ბით მუ შა ო ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი 
ხელ ფა სი იბეგ რე ბა 5%-ით, ფი ზი კუ რი პი რე ბი, გარ და ინ დი ვი დუ ა ლურ მე წარ მედ რე გის ტ რი-
რე ბუ ლი ფი ზი კუ რი პი რე ბი სა, დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რი რე ბუ ლი ფი ზი კუ რი პი რე-
ბი სა, ნო ტა რი უ სე ბი სა, კერ ძო აღ მას რუ ლებ ლე ბი სა, მიკ რო ბიზ ნე სის სტა ტუ სის მქო ნე ფი ზი-
კუ რი პი რე ბი სა და ფიქ სი რე ბუ ლი გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სტა ტუ სის მქო ნე ფი ზი კუ რი 
პი რე ბი სა, შე სა ბა მი სი საქ მი ა ნო ბის ნა წილ ში, რომ ლე ბიც ეწე ვი ან მომ სა ხუ რე ბას და რო მელ თა 
შე მო სა ვა ლი იბეგ რე ბა 20%-ით, ფი ზი კუ რი პი რე ბი, გარ და ინ დი ვი დუ ა ლურ მე წარ მედ რე-
გის ტ რი რე ბუ ლი ფი ზი კუ რი პი რე ბი სა, დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რი რე ბუ ლი ფი ზი კუ-
რი პი რე ბი სა, ნო ტა რი უ სე ბი სა, კერ ძო აღ მას რუ ლებ ლე ბი სა, მიკ რო ბიზ ნე სის სტა ტუ სის მქო ნე 
ფი ზი კუ რი პი რე ბი სა და ფიქ სი რე ბუ ლი გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სტა ტუ სის მქო ნე ფი-
ზი კუ რი პი რე ბი სა, შე სა ბა მი სი საქ მი ა ნო ბის ნა წილ ში, რომ ლე ბიც ეწე ვი ან მომ სა ხუ რე ბას და 
რო მელ თა შე მო სა ვა ლი იბეგ რე ბა 5%-ით, ფი ზი კუ რი პი რე ბი, რო მელ თა მი ერ სა ქონ ლის მი-
წო დე ბით მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი  სა ქონ ლის შემ ძე ნი პი რის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა-
ხა დო კო დექ სის 1333 მუხ ლის შე სა ბა მი სად იბეგ რე ბა გა დახ დის წყა როს თან 3-პროცენტიანი 
გა ნაკ ვე თით; სას ტუმ როს აქ ტი ვე ბის / მა თი ნა წი ლის მე სა კუთ რე ფი ზი კუ რი პი რე ბი;  სხვა ფი-
ზი კუ რი პი რე ბი, მ.შ სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით მოწყო ბილ აზარ ტულ და მომ გე ბი-
ან (გარდა სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით მოწყო ბი ლი წა მა ხა ლი სე ბე ლი გა თა მა შე ბი სა) 
თა მა შო ბა ში მო ნა წი ლე პი რე ბი, რო მელ თა მი ერ სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ ლი სა თა მა შო ან გა რი-
ში დან გა ტა ნი ლი თან ხა იბეგ რე ბა 2 პრო ცენ ტით; რე ზი დენ ტი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი; არა რე ზი დენ-
ტე ბი – შე ღა ვა თი ა ნი და ბეგ ვ რის მქო ნე ქვეყ ნებ ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი იური დი უ ლი პი რე ბი, 
შე ღა ვა თი ა ნი და ბეგ ვ რის მქო ნე ქვეყ ნებ ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი ფი ზი კუ რი პი რე ბი, სა ქარ თ ვე-
ლო ში მუდ მი ვი და წე სე ბუ ლე ბის არ მ ქო ნე სხვა არა რე ზი დენ ტი იური დი უ ლი პი რე ბი, სა ქარ-
თ ვე ლო ში მუდ მი ვი და წე სე ბუ ლე ბის არ მ ქო ნე არა რე ზი დენ ტი ფი ზი კუ რი პი რე ბი; ფი ზი კუ რი 
პი რი – „ნავთობისა და გა ზის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი ნავ თო ბი სა და 
გა ზის ოპე რა ცი ე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი არა რე ზი დენ ტი ქვე კონ ტ რაქ ტო რი; მე წარ მე ფი ზი-
კუ რი პი რის მი ერ სა ერ თა შო რი სო კავ შირ გაბ მუ ლო ბის ტე ლე სა კო მუ ნი კა ციო მომ სა ხუ რე ბი-
სათ ვის და სა ერ თა შო რი სო გა და ზიდ ვე ბის სატ რან ს პორ ტო მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის გა დახ დი ლი 
თან ხე ბის მიმ ღე ბი პი რი; იური დი უ ლი პი რი – „ნავთობისა და გა ზის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი ნავ თო ბი სა და გა ზის ოპე რა ცი ე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი არა რე ზი-
დენ ტი ქვე კონ ტ რაქ ტო რი; სა წარ მოს, ორ გა ნი ზა ცი ის  მი ერ სა ერ თა შო რი სო კავ შირ გაბ მუ ლო-
ბის ტე ლე სა კო მუ ნი კა ციო მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის და სა ერ თა შო რი სო გა და ზიდ ვე ბის სატ რან ს-
პორ ტო მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის გა დახ დი ლი თან ხე ბის მიმ ღე ბი პი რი;

გ) მე-6 სვეტ ში აისა ხე ბა გა ნა ცე მის სა ხე (ხელფასი, დი ვი დენ დი, პრო ცენ ტი, ნივ თ მო გე-
ბა, სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით მოწყო ბილ აზარ ტულ და მომ გე ბი ან (გარდა სის ტე-
მურ -ე ლექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით მოწყო ბი ლი წა მა ხა ლი სე ბე ლი გა თა მა შე ბი სა) თა მა შო ბა ში მო-
ნა წი ლე პი რე ბის მი ერ სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ ლი სა თა მა შო ან გა რი ში დან გა ტა ნი ლი თან ხა, 
იჯა რის მომ სა ხუ რე ბის ანაზღა უ რე ბა, მომ სა ხუ რე ბის ანაზღა უ რე ბა, სტი პენ დი ა, ამ ხა ნა გო ბის 
და სა ბეგ რი მო გე ბის (შემოსავლის) წი ლის მფლო ბელ ზე, რო მე ლიც არ არის რე გის ტ რი რე ბუ-
ლი გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლად სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში, გა ცე მუ ლი მი სი წი ლის შე სა ბა მი-
სი შე მო სა ვა ლი და სხვა);

დ) მე-7 სვეტ ში აისა ხე ბა გა ნა ცე მის ოდე ნო ბა (თანხა). ამას თან, სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ-
ლი ფორ მით მოწყო ბილ აზარ ტულ და მომ გე ბი ან (გარდა სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ ლი ფორ-
მით მოწყო ბი ლი წა მა ხა ლი სე ბე ლი გა თა მა შე ბი სა) თა მა შო ბა ში მო ნა წი ლე პი რე ბის მი ერ 
სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ ლი სა თა მა შო ან გა რი ში დან გა ტა ნი ლი თან ხა აისა ხე ბა სრუ ლად, ან-
გა რი შის  მომ სა ხუ რე ბის სა კო მი სი ოს ჩათ ვ ლით;“;
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ბ.ბ) „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ) მე-9 სვეტში აისახება განაცემის თარიღი. ამასთან, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით 

მოწყობილ აზარტულ და მომგებიან (გარდა სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი 
წამახალისებელი გათამაშებისა) თამაშობაში მონაწილე პირის მიერ  სათამაშო ანგარიშიდან 
თვის განმავლობაში ჯამურად გატანილ თანხაზე განაცემის თარიღად მიეთითება შესაბამისი 
თვის ბოლო რიცხვი;“.

5. დანართი NII-086  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
6. 401  მუხლის მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„8. დეკლარაციის IV ნაწილი ივსება აზარტული თამაშობის ან/და ტოტალიზატორის 

სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მომწყობი პირის მიერ. კერძოდ:
ა) პირველი სტრიქონის მე-3 სვეტში აისახება აზარტული თამაშობის სისტემურ-

ელექტრონული ფორმით მომწყობი პირის მიერ საქმიანობის ამ ნაწილში საანგარიშო თვის 
განმავლობაში მიღებულ ფსონებსა და გაცემულ მოგებას შორის სხვაობის თანხა;

ბ) პირველი სტრიქონის მე-4 სვეტში აისახება კუთვნილი მოგების გადასახადი 
აზარტული თამაშობის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობის ნაწილში (სვ. 
4=პირველი სტრიქონის სვ.3*10%);

გ) მე-2 სტრიქონის მე-3 სვეტში აისახება ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული 
ფორმით მომწყობი პირის მიერ საქმიანობის ამ ნაწილში საანგარიშო თვის განმავლობაში 
მიღებული ფსონების ჯამი;

დ) მე-2 სტრიქონის მე-4 სვეტში აისახება კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი 
ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობის ნაწილში (სვ.4=მეორე 
სტრიქონის სვ.3*7%).“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                     ლაშა ხუციშვილი  ლაშა ხუციშვილი

დანართი №II-041

აზარტული თამაშობის ან/და ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული აზარტული თამაშობის ან/და ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული 
ფორმით მომწყობი პირის საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიური  დეკლარაციაფორმით მომწყობი პირის საშემოსავლო გადასახადის ყოველთვიური  დეკლარაცია

ნაწილი Iნაწილი I

1 გადამხდელის დასახელება  

2
საიდენტიფიკაციო 
ნომერი            3

პირადი 
ნომერი            

4 დეკლარაციის სახე: პირველადი  შესწორებული  5 წელი     

(შესაბამისი უჯრა აღნიშნეთ „V” ნიშნით) 6 თვე  

7 ეკონომიკური საქმიანობის კოდი  

8 საქმიანობის შეწყვეტის თარიღი  

9 წარედგინება:  
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ნაწილიII ნაწილიII 
(ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ)(ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ)

10 დეკლარაციის მიღების თარიღი  

11 თანდართული დოკუმენტი   ფურცელზე

12 რეგისტრაციის ნომერი  

13 დეკლარაციის მიმღების გვარი, სახელი  

14 დეკლარაციის მიმღების ხელმოწერა  

ნაწილი IIIნაწილი III

აზარტული თამაშობის ან/და ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით აზარტული თამაშობის ან/და ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით 
მომწყობი პირის საშემოსავლო გადასახადის გაანგარიშებამომწყობი პირის საშემოსავლო გადასახადის გაანგარიშება

№№ დაბეგვრის ობიექტიდაბეგვრის ობიექტი
კუთვნილი კუთვნილი 
საშემოსავლო საშემოსავლო 
გადასახადიგადასახადი

1 2 3 4

1
აზარტული თამაშობის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მომწყობი პირის 
მიერ საქმიანობის ამ ნაწილში საანგარიშო თვის განმავლობაში მიღებულ 
ფსონებსა და გაცემულ მოგებას შორის სხვაობა

  

2
ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მომწყობი პირის მიერ  
საქმიანობის ამ ნაწილში საანგარიშო თვის განმავლობაში მიღებული 
ფსონების ჯამი

  

ჯამი:  

შენიშვნა: შენიშვნა: მიღებულ ფსონებში:   
- გაითვალისწინება მოთამაშეთა მიერ გამოყენებული უფასო ფსონები;  
- არ გაითვალისწინება მოთამაშეთა შორის დადებული ფსონები, როდესაც თამაშობა არ 

გულისხმობს თამაშობის ორგანიზატორის მიერ ფსონის მიღებას.

დანართი NII-08 6  

მოგების გადასახადის ყოველთვიური  დეკლარაციამოგების გადასახადის ყოველთვიური  დეკლარაცია

ნაწილი Iნაწილი I

1 გადამხდელი  

  დასახელება

   

2 გსნ           

 

3
დეკლარაციის სახე: 

პირველადი  შესწორებული  4 წელი     

 5 თვე  

6 საწარმოს სტატუსი 1 რეზიდენტი 
საწარმო   

 
 2

არარეზიდენტი 
საწარმოს მუდმივი 

დაწესებულება
 

 
 3 საერთაშორისო 

კომპანია   
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(შესაბამისი უჯრა აღნიშნეთ „V” ნიშნით)(შესაბამისი უჯრა აღნიშნეთ „V” ნიშნით)

 

7 მისამართი

  

8 საქმიანობის სახე ეკონომიკური საქმიანობის (NACE) კოდი 
სრულად  

 

  
 

 

9 ლიკვიდაციის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღების თარიღი         

10 რეორგანიზაციის თარიღი         

 

ნაწილი IIნაწილი II

(ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ)

11 საგადასახადო ორგანოს დასახელება

  

12 დეკლარაციის მიღების თარიღი  

 

13 თანდართული დოკუმენტი   ფურცელზე

 

14 რეგისტრაციის ნომერი  

 

15 დეკლარაციის მიმღების გვარი, სახელი  

 

დეკლარაციის მიმღების ხელმოწერა

შენიშვნა:შენიშვნა:
1. მოგების გადასახადის გადამხდელის მიერ დეკლარაცია საგადასახადო ორგანოს 

წარედგინება:
ა) საანგარიშო თვის შედეგების მიხედვით - არაუგვიანეს საანგარიშო თვის მომდევნო 

თვის 15 რიცხვისა;
ბ)  ლიკვიდაციის შემთხვევაში, სალიკვიდაციო კომისიის მიერ - ლიკვიდაციის თაობაზე 

გადაწყვეტილების მიღებიდან 15 დღის ვადაში.  
2. ნაწილი II ივსება დეკლარაციის ქაღალდის ფორმით წარმოდგენის შემთხვევაში.

III ნაწილიIII ნაწილი
                                    
მოგების გადასახადის 
გაანგარიშება (ლარი)

თანხა

N 1 2 3

16

განაწილებული მოგება   

16.1 განაწილებული დივიდენდი, მათ შორის:   

16.1.1
2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე  
საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა 
მოგებიდან განაწილებული დივიდენდი
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16.1.2

2017 წლის 1 იან ვ რი დან სა ქარ თ ვე ლოს სა გა-
და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 94-ე ნა წი-
ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რის სტა ტუ სის 
და კარ გ ვამ დე იმ სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში მი-
ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბი დან გა ნა წი ლე ბუ ლი 
დი ვი დენ დი, რო დე საც პი რი მო გე ბის გა და სა-
ხა დით იბეგ რე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა-
ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 95-ე ნა წი ლით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ბეგ ვ რის ობი ექ ტის მი-
ხედ ვით

 

16.1.3

საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე 
საწარმოს მიერ სტატუსის ფარგლებში 
მიღებული წმინდა მოგებიდან განაწილებული 
დივიდენდი

  

16.2 არა რე ზი დენ ტი სა წარ მოს მი ერ მი სი  მუდ მი ვი 
და წე სე ბუ ლე ბი სათ ვის მი კუთ ვ ნე ბუ ლი მო გე ბის გა ტა ნა   

16.3

ურ თი ერ თ და მო კი დე ბულ პი რებ თან (რომელიც მო გე-
ბის გა და სა ხა დით არ იბეგ რე ბა სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 
97-ე მუხ ლის პირ ვე ლი და მე-3 ნა წი ლე ბით გათ ვა ლის წი-
ნე ბუ ლი და ბეგ ვ რის ობი ექ ტე ბის მი ხედ ვით) გან ხორ ცი ე-
ლე ბუ ლი ოპე რა ცი (ებ )ის ფარ გ ლებ ში გა რი გე ბის ფას სა და 
სა ბაზ რო ფასს შო რის სხვა ო ბის თან ხა, რო დე საც მა თი ურ-
თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე ბა გავ ლე ნას ახ დენს გა რი გე ბის შე-
დეგ ზე. კერ ძოდ:

  

16.3.1

გა რი გე ბის სა ბაზ რო ფას სა და მი ღე ბულ / მი სა-
ღებ შე მო სა ვალს შო რის სხვა ო ბა, თუ გა რი გე-
ბის სა ბაზ რო ფა სი აღე მა ტე ბა მი ღე ბულ / მი სა-
ღებ შე მო სა ვალს

  

16.3.2

გა რი გე ბის შე დე გად გა წე ულ ხარ ჯ სა და გა რი-
გე ბის სა ბაზ რო ფასს შო რის სხვა ო ბა, თუ გა რი-
გე ბის შე დე გად გა წე უ ლი ხარ ჯი აღე მა ტე ბა გა-
რი გე ბის სა ბაზ რო ფასს

  

16.4

საშემოსავლო გადასახადისაგან/მოგების გადასახადისაგან 
გათავისუფლებულ პირთან განხორციელებული 
ოპერაცი(ებ)ის ფარგლებში გარიგების ფასსა და საბაზრო 
ფასს შორის სხვაობის თანხა. კერძოდ:

  

16.4.1

გა რი გე ბის სა ბაზ რო ფას სა და მი ღე ბულ / მი სა-
ღებ შე მო სა ვალს შო რის სხვა ო ბა, თუ გა რი გე-
ბის სა ბაზ რო ფა სი აღე მა ტე ბა მი ღე ბულ / მი სა-
ღებ შე მო სა ვალს

  
 

16.4.2

გა რი გე ბის შე დე გად გა წე ულ ხარ ჯ სა და გა რი-
გე ბის სა ბაზ რო ფასს შო რის სხვა ო ბა, თუ გა რი-
გე ბის შე დე გად გა წე უ ლი ხარ ჯი აღე მა ტე ბა გა-
რი გე ბის სა ბაზ რო ფასს

  
 

16.5
განხორციელებული კონტროლირებული ოპერაციის 
კორექტირების თანხა, თუ ამ ოპერაციის დადგენილი 
პირობები არ შეესაბამება საბაზრო პრინციპს

  

17

ხარჯი, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის  98² 
მუხლის მიხედვით არ მიეკუთვნება  ეკონომიკურ საქმიანობასთან 
დაკავშირებულს, მათ შორის:

  

17.1 დოკუმენტურად დაუდასტურებელი ხარჯი   
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17.2 ხარჯი, რომლის გაწევის მიზანი არ არის მოგების, 
შემოსავლის ან კომპენსაციის მიღება;   

17.3 სხვა ხარჯი   

18

გადახდები, რომელიც საქართველოს საგადასახადო კოდექსის  98² 
მუხლის მიხედვით არ მიეკუთვნება  ეკონომიკურ საქმიანობასთან 
დაკავშირებულს, მათ შორის:

  

18.1

შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაში რეგისტრირებული  
ან/და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად 
მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებული:

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

18.1.1

პირისათვის განხორციელებული გადახდა, 
რომელიც უკავშირდება მათ მიერ 
გამოშვებული სასესხო ფასიანი ქაღალდის 
შეძენას

18.1.2
პირისათვის გადახდილი, სახელშეკრულებო 
ურთიერთობიდან წარმოშობილი 
პირგასამტეხლო ან/და სხვა ჯარიმა

18.1.3 პირისათვის გადახდილი ავანსი

18.1.4
პირისათვის სესხის გაცემა ან/და ამ პირის 
მიმართ არსებული მოთხოვნის შესაძენად 
განხორციელებული გადახდა

18.1.5
პირისათვის მოთხოვნის უფლების გადაცემით 
ან მოთხოვნის უფლებაზე უარის თქმით 
წარმოშობილი ზარალი

18.2

არარეზიდენტის ან/და  საქართველოს საგადასახადო 
კოდექსის შესაბამისად მოგების გადასახადისგან 
გათავისუფლებული პირის კაპიტალში შენატანი ან აქციის/
წილის შესაძენად განხორციელებული გადახდა

  

18.3

ფიზიკური პირისათვის ან არარეზიდენტისათვის სესხის 
გაცემა ან/და პარტნიორი ფიზიკური პირის ან პარტნიორი 
არარეზიდენტის მიერ მესამე პირისაგან აღებული სესხის 
საბანკო ანგარიშზე განთავსებული ფულადი სახსრებით 
უზრუნველყოფა

  

18.4

კომერციული ბანკის, საკრედიტო კავშირის, 
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ან ლომბარდის მიერ 
პარტნიორ არარეზიდენტზე ან/და საგადასახადო 
კოდექსის შესაბამისად მოგების გადასახადისაგან 
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

  

19

საქონლის მომსახურების უსასყიდლო მიწოდება/გაწევა, ფულადი 
სახსრების  გადაცემა, მათ შორის:   

19.1 სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ან/და ძირითადი 
საშუალების დანაკლისი   

20 წარმომადგენლობითი ხარჯი, რომელიც აღემატება საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრულ ზღვრულ ოდენობას   

21 სულ დაბეგვრის ობიექტის თანხა   

22 მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებული მოგების 
განაწილება, გაწეული ხარჯი, განხორციელებული განაცემი   
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23 მოგების გადასახადით დასაბეგრი თანხა   
24 მოგების გადასახადი   

25 გადახდილი მოგების გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება 
ჩათვლას, მათ შორის:   

25.1

2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე მიღებული 
წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილებისას ამავე 
საანგარიშო პერიოდების 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 

  

25.2

უცხოეთში გადახდილი გადასახადის ჩასათვლელი თანხა 
- წყაროსთან დაკავებული ან გადახდილი გადასახადის 
თანხა, რომელიც გამოანგარიშებული იქნებოდა 
საქართველოში აღნიშნულ შემოსავალზე 

  

 25.3

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 
გადასახადის  თანხა (დანართი N1³ სტ.5), მაგრამ არაუმეტეს 
16.1.2   სტრიქონში   ასახული   მონაცემის   შესაბამისად   
გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის თანხისა

  

26 მოგების გადასახადი სტ.25-ის გათვალისწინებით   

27 შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადი 
   

27.1

შეძენილი სასესხო ფასიანი ქაღალდის, კაპიტალში 
მონაწილეობის უფლების (აქციის/წილის) ან მოთხოვნის 
მიწოდების შედეგად  საანგარიშო პერიოდში 
ანაზღაურებული თანხა (ფაქტობრივად მიღებული თანხა) 

  

27.2

გაცემული სესხის/გადახდილი ავანსის  დაბრუნებული 
თანხა ან გადახდილი ავანსის სანაცვლოდ მიღებული 
საქონლის/მომსახურების საკომპენსაციო თანხა 
საანგარიშო პერიოდში

  

27.3

სესხის საბანკო ანგარიშზე განთავსებული ფულადი 
სახსრებით უზრუნველყოფის გაუქმებისას  
უზრუნველყოფის გაუქმების საანგარიშო პერიოდში 
გაუქმებული საბანკო ანგარიშზე განთავსებული ფულადი 
სახსრებით უზრუნველყოფის თანხა

  

27.4
საგადასახადო შემოწმების შედეგად დაბეგრილი 
თანხა რომელზეც დარიცხული მოგების გადასახადი 
ექვემდებარება შემცირებას

  

28 კუთვნილი მოგების გადასახადი   
29 დაბრუნებას დაქვემდებარებული მოგების გადასახადი   
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IV ნაწილიIV ნაწილი
აზარტული თამაშობის ან/და ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით აზარტული თამაშობის ან/და ტოტალიზატორის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით 

მომწყობი პირის მოგების გადასახადის გაანგარიშებამომწყობი პირის მოგების გადასახადის გაანგარიშება

№№ დაბეგვრის ობიექტიდაბეგვრის ობიექტი
კუთვნილი კუთვნილი 

მოგების მოგების 
გადასახადიგადასახადი

1 2 3 4

1

აზარტული თამაშობის სისტემურ-ელექტრონული ფორმით 
მომწყობი პირის მიერ საქმიანობის ამ ნაწილში საანგარიშო 
თვის განმავლობაში მიღებულ ფსონებსა და გაცემულ მოგებას 
შორის სხვაობა

  

2
ტო ტა ლი ზა ტო რის სის ტე მურ-ე ლექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით მომ-
წყო ბი პი რის მი ერ საქ მი ა ნო ბის ამ ნა წილ ში სა ან გა რი შო თვის 
გან მავ ლო ბა ში მი ღე ბუ ლი ფსო ნე ბის ჯა მი

  

ჯამი:ჯამი:
შენიშვნა: მიღებულ ფსონებში:
- გაითვალისწინება მოთამაშეთა მიერ გამოყენებული უფასო ფსონები;
- არ გაითვალისწინება მოთამაშეთა შორის დადებული ფსონები, როდესაც თამაშობა არ 

გულისხმობს თამაშობის ორგანიზატორის მიერ ფსონის მიღებას.

დანართი N1

2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე მიღებული წმინდა მოგებიდან 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე მიღებული წმინდა მოგებიდან 
დივიდენდის განაწილებისას ამავე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით დარიცხული და დივიდენდის განაწილებისას ამავე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით დარიცხული და 

გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლასგადახდილი მოგების გადასახადის თანხა, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლას

შინაარსიშინაარსი ლარილარი
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

 

ჩასათვლელი თანხა (სტ.1*სტ.2/(სტ.3-სტ.4))  
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დანართი 1¹

  

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

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

NN
თვე/წელითვე/წელი

25.1 25.1 
სტრიქონის სტრიქონის 
მონაცემიმონაცემი

16.1.1 16.1.1 
სტრიქონის სტრიქონის 
მონაცემიმონაცემი

1 2 3

1    

2    

3    

ჯამიჯამი   
ნაწილი IIნაწილი II

NN შინაარსიშინაარსი ლარილარი

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 IIIნაწილი 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 12

შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშებაშესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშება
შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშებაშესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშება

საანგარიშო საანგარიშო 
პერიოდი, რომელშიც პერიოდი, რომელშიც 

დაიბეგრა თანხადაიბეგრა თანხა

შესაბამისი შესაბამისი 
დეკლარაციის დეკლარაციის 

გრაფა, რომელშიც გრაფა, რომელშიც 
დაიბეგრა თანხადაიბეგრა თანხა

დაბეგრილი თანხა, რომლის დაბეგრილი თანხა, რომლის 
შესაბამისი მოგების გადასახადიც შესაბამისი მოგების გადასახადიც 

ექვემდებარება შემცირებას ექვემდებარება შემცირებას 
(დაბრუნებას)(დაბრუნებას)

1 2 3
   

დანართი 1³

 

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

N შინაარსიშინაარსი ლარილარი

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 2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 94-ე 
ნაწილით გათვალისწინებული პირის სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში ნაწილით გათვალისწინებული პირის სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში 
მიღებული წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილებისას ამ პერიოდების მიხედვით მიღებული წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილებისას ამ პერიოდების მიხედვით 
დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის 
კორექტირებაკორექტირება

ნაწილი Iნაწილი I

მო გე ბის გა და სა ხა დის ყო ველ თ ვი უ რი დეკ ლა რა ცი ის სა ან გა რი შო პე რი ო დი, რო მელ შიც გა-მო გე ბის გა და სა ხა დის ყო ველ თ ვი უ რი დეკ ლა რა ცი ის სა ან გა რი შო პე რი ო დი, რო მელ შიც გა-
ნა წი ლე ბუ ლი  დი ვი დენ დის მი ხედ ვით ჩა სათ ვ ლე ლი თან ხის კო რექ ტი რე ბა ხორ ცი ელ დე ბა ნა წი ლე ბუ ლი  დი ვი დენ დის მი ხედ ვით ჩა სათ ვ ლე ლი თან ხის კო რექ ტი რე ბა ხორ ცი ელ დე ბა 

NN
თვე/წელითვე/წელი

25.3 25.3 
სტრიქონის სტრიქონის 
მონაცემიმონაცემი

16.1.2 16.1.2 
სტრიქონის სტრიქონის 
მონაცემიმონაცემი

1 2 3
1    
2    
3    
ჯამი ჯამი   
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ნაწილი IIნაწილი II
N შინაარსი ლარი

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  

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 IIIნაწილი 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 15

შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშება საგადასახადო შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშება საგადასახადო 
შემოწმების შედეგად დარიცხული მოგების გადასახადის მიხედვით შემოწმების შედეგად დარიცხული მოგების გადასახადის მიხედვით 
შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშებაშესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშება
საგადასახადო საგადასახადო 
მოთხოვნის მოთხოვნის 
ნომერინომერი

საგადასახადო საგადასახადო 
მოთხოვნის მოთხოვნის 
თარიღი თარიღი 

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

1 2 3
   

დანართი 16

საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე საწარმოს მოგების გადასახადით დასაბეგრი საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე საწარმოს მოგების გადასახადით დასაბეგრი 
განაწილებული მოგების თანხის გაანგარიშებაგანაწილებული მოგების თანხის გაანგარიშება

NN კა ლენ და-კა ლენ და-
რუ ლი წე ლირუ ლი წე ლი

წმინდა წმინდა 
მოგების მოგების 
ოდენობაოდენობა

გა ნა წი ლე ბუ-გა ნა წი ლე ბუ-
ლი დი ვი-ლი დი ვი-

დენ დიდენ დი

გაწეული ხარჯიგაწეული ხარჯი
მო გე ბის გა და-მო გე ბის გა და-
სა ხა დით და სა-სა ხა დით და სა-

ბეგ რი გა ნა წი ლე-ბეგ რი გა ნა წი ლე-
ბუ ლი მო გე ბის ბუ ლი მო გე ბის 

თან ხათან ხა

სულსულ

თან ხის ოდე-თან ხის ოდე-
ნო ბა, რომ ლი-ნო ბა, რომ ლი-
თაც მცირ დე ბა თაც მცირ დე ბა 
გა ნა წი ლე ბუ ლი გა ნა წი ლე ბუ ლი 

მო გე ბამო გე ბა
 1 2 3 4 5 6
1       
2       
ჯამი      

დანართი 2
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი საშუალებების ნაშთისასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი საშუალებების ნაშთი

NN შინაარსიშინაარსი ლარილარი

1 სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ნაშთი წლის ბოლოს  

2 ძირითადი საშულებების ნაშთი წლის ბოლოს  
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ვებ გ ვერ დი, 02/02/2022
სა რე გის ტ რა ციო კო დი 
240090000.10.003.023253
 

სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბისსა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის
დად გე ნი ლე ბა №45დად გე ნი ლე ბა №45

2022 წლის 31 იან ვა რი ქ. თბი ლი სი2022 წლის 31 იან ვა რი ქ. თბი ლი სი

„საბაჟო საწყო ბი სა და თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის პუნ ქ ტის  „საბაჟო საწყო ბი სა და თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის პუნ ქ ტის  
საქ მი ა ნო ბის ნე ბარ თ ვე ბის გა ცე მის წე სე ბი სა და პი რო ბე ბის შე სა ხებ  საქ მი ა ნო ბის ნე ბარ თ ვე ბის გა ცე მის წე სე ბი სა და პი რო ბე ბის შე სა ხებ  

ინ ს ტ რუქ ცი ის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2019 წლის ინ ს ტ რუქ ცი ის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2019 წლის 
16 სექ ტემ ბ რის №455 დად გე ნი ლე ბა ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის შე სა ხებ16 სექ ტემ ბ რის №455 დად გე ნი ლე ბა ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის შე სა ხებ

მუხ ლი 1მუხ ლი 1
„ნორმატიული აქ ტე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე-20 მუხ ლის მე-4 

პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად, „საბაჟო საწყო ბი სა და თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის პუნ ქ ტის საქ მი ა ნო ბის 
ნე ბარ თ ვე ბის გა ცე მის წე სე ბი სა და პი რო ბე ბის შე სა ხებ ინ ს ტ რუქ ცი ის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“ 
სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2019 წლის 16 სექ ტემ ბ რის №455 დად გე ნი ლე ბა ში (www.matsne.
gov.ge, 19/09/2019, 240090000.10.003.021475) შე ტა ნილ იქ ნეს ცვლი ლე ბა და დად გე ნი ლე ბით 
დამ ტ კი ცე ბუ ლი „საბაჟო საწყო ბი სა და თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის პუნ ქ ტის საქ მი ა ნო ბის ნე ბარ-
თ ვე ბის გა ცე მის წე სე ბი სა და პი რო ბე ბის შე სა ხებ ინ ს ტ რუქ ცი ის“:

1. მე-2 მუხ ლის:
ა) „ვ.ბ“ ქვე პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„ვ.ბ) სა ქარ თ ვე ლოს სა ბა ჟო კო დექ სის 213-ე მუხ ლის მე-6 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, 2023 

წლის 1 იან ვ რამ დე, ამ მუხ ლის „ვ.ა“ ქვე პუნ ქ ტის გარ და, სხვა ად გილ ზე გან თავ სე ბულ ობი-
ექ ტ ში − უცხო ე თის დიპ ლო მა ტი უ რი და მას თან გა თა ნაბ რე ბუ ლი წარ მო მად გენ ლო ბე ბის სამ-
სა ხუ რებ რი ვი სარ გებ ლო ბი სათ ვის, ამ წარ მო მად გენ ლო ბე ბი სა და დიპ ლო მა ტი უ რი მი სი ე ბის 
წევ რებ ზე (მათთან მცხოვ რებ ოჯა ხის წევ რ თა ჩათ ვ ლით) − პი რა დი სარ გებ ლო ბი სათ ვის;“;

ბ) „ზ.ბ“ ქვე პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„ზ.ბ) სა ქარ თ ვე ლოს სა ბა ჟო კო დექ სის 213-ე მუხ ლის მე-6 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, 2023 

წლის 1 იან ვ რამ დე, ამ მუხ ლის „ზ.ა“ ქვე პუნ ქ ტის გარ და, სხვა ად გილ ზე გან თავ სე ბუ ლი სა-
ვაჭ რო დარ ბაზ (ებ )ი, თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის პუნ ქ ტის საწყობ (ებ )ი და ნე ბარ თ ვის მა ძი ებ ლის 
სურ ვი ლის შემ თხ ვე ვა ში – სხვა და ნიშ ნუ ლე ბის შე ნო ბა- ნა გე ბო ბა, რომ ლის ფარ გ ლებ შიც ხორ-
ცი ელ დე ბა ან გან ხორ ცი ელ დე ბა თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის პუნ ქ ტის ნე ბარ თ ვით გან საზღ ვ რუ-
ლი საქ მი ა ნო ბა. აღ ნიშ ნუ ლი ტე რი ტო რია უნ და იყოს ერ თი ა ნი და იზო ლი რე ბუ ლი;“.

2. მე-5 მუხ ლის მე-4 პუნ ქ ტის:
ა) „ა“ ქვე პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„ა) თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის პუნ ქ ტი სათ ვის გან კუთ ვ ნი ლი შე ნო ბა- ნა გე ბო ბის ან / და ასა-

შე ნე ბე ლი შე ნო ბა- ნა გე ბო ბის, მი წის ნაკ ვე თის კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბით 
შედ გე ნი ლი, ქა ღალ დ ზე ამო ბეჭ დი ლი ან / და ელექ ტ რო ნუ ლი დე ტა ლუ რი სი ტუ ა ცი უ რი გეგ მა 
(ნახაზი),  შე სა ბა მი სი გან მარ ტე ბე ბით (დამოწმებული ნა ხა ზის შემ დ გენ ლის ხელ მო წე რი თა 
და, არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში, ასე ვე ორ გა ნი ზა ცი ის ბეჭ დით) და ტექ ნო ლო გი უ რი სქე მა, რომ-
ლე ბი თაც დას ტურ დე ბა, რომ თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის პუნ ქ ტი მდე ბა რე ობს ან გან თავ ს დე ბა 
სა ბა ჟო კონ ტ რო ლის ზო ნა ში (გარდა ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის მე-2 მუხ ლის „ზ.ბ“ ქვე პუნ ქ ტით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი ობი ექ ტი სა (2023 წლის 1 იან ვ რამ დე) ან მე-6 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის შემ თხ ვე ვი სა);“;

ბ) „გ“ ქვე პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„გ) წე რი ლო ბი თი ინ ფორ მა ცია ობი ექ ტის სა ვაჭ რო დარ ბაზ (ებ )ის გა მო სა ხუ ლე ბის ვი დე-

ო ჩამ წე რი სა შუ ა ლე ბე ბით აღ ჭურ ვის შე სა ხებ, რომ ლი თაც და ფიქ სირ დე ბა თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ-
რო ბის პუნ ქ ტ ში მო თავ სე ბუ ლი სა ქონ ლის კონ კ რე ტულ ფი ზი კურ პირ ზე რე ა ლი ზა ცი ის პრო-
ცე სი, აგ რეთ ვე თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის პუნ ქ ტის საწყობ (ებ )ი სა და 2023 წლის 1 იან ვ რამ დე ამ 
ინ ს ტ რუქ ცი ის მე-2 მუხ ლის „ზ.ბ“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ობი ექ ტ თან და კავ ში რე ბუ-
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ლი საქ მი ა ნო ბის შემ თხ ვე ვა ში – ობი ექ ტის შე სას ვ ლე ლი სა და გა სას ვ ლე ლის გა მო სა ხუ ლე ბის 
ვი დე ო ჩამ წე რი სა შუ ა ლე ბე ბით აღ ჭურ ვის შე სა ხებ წე რი ლო ბი თი ინ ფორ მა ცი ა, რომ ლი თაც 
და ფიქ სირ დე ბა სა ბა ჟო კონ ტ როლს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სა ქონ ლის თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის 
პუნ ქ ტ ში შე ტა ნა/ გა მო ტა ნა და, შე საძ ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, ასე თი სა ქონ ლის გა დამ ზი და ვი 
სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის სა რე გის ტ რა ციო ნო მე რი (სანომრე ნი შა ნი);“.

3. მე-11 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„1. თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის პუნ ქ ტის სა ვაჭ რო დარ ბაზ (ებ )ი (საქართველოს სა ბა ჟო კო-

დექ სის 213-ე მუხ ლის მე-6 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, 2023 წლის 1 იან ვ რამ დე, ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 
მე-2  მუხ ლის „ზ.ბ“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ობი ექ ტის გარ და) უნ და მდე ბა რე ობ-
დეს სა საზღ ვ რო- სა მიგ რა ციო კონ ტ რო ლის გავ ლის ად გი ლის შემ დეგ და მა თი გან ლა გე ბა უნ-
და გა მო რიცხავ დეს მათ ში იმ ფი ზი კუ რი პი რე ბის მოხ ვედ რას, რომ ლებ საც სა ბა ჟო საზღ ვ რის 
გა დაკ ვე თას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა თა ნა დო პრო ცე დუ რე ბი არ გა უვ ლი ათ.“.

4. მე-13 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„1. სა ქარ თ ვე ლოს სა ბა ჟო კო დექ სის 213-ე მუხ ლის მე-6 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, 2023 წლის 

1 იან ვ რამ დე, ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის მე-2 მუხ ლის „ზ.ბ“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ობი ექ-
ტ თან და კავ ში რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბის შემ თხ ვე ვა ში – უცხო ე თის დიპ ლო მა ტი უ რი და მათ თან 
გა თა ნაბ რე ბუ ლი წარ მო მად გენ ლო ბე ბის სამ სა ხუ რებ რი ვი სარ გებ ლო ბი სათ ვის, ამ წარ მო მად-
გენ ლო ბე ბი სა და დიპ ლო მა ტი უ რი მი სი ე ბის წევ რ თა (მათთან მცხოვ რებ ოჯა ხის წევ რ თა ჩათ-
ვ ლით) პი რა დი სარ გებ ლო ბი სათ ვის სა ცა ლო წე სით სა ქონ ლის რე ა ლი ზა ცია ხორ ცი ელ დე ბა:

ა) სა ქარ თ ვე ლოს სა გა რეო საქ მე თა სა მი ნის ტ როს დიპ ლო მა ტი უ რი პრო ტო კო ლის დე პარ-
ტა მენ ტის მი ერ გა ცე მუ ლი პი რა დო ბი სა და ოფი ცი ა ლუ რი სტა ტუ სის და მა დას ტუ რე ბე ლი შე-
სა ბა მი სი სა აკ რე დი ტა ციო ბა რა თის წარ დ გე ნი სას; ან

ბ) უცხო ე თის დიპ ლო მა ტი უ რი და მათ თან გა თა ნაბ რე ბუ ლი წარ მო მად გენ ლო ბე ბის უფ-
ლე ბა მო სი ლი პი რის მი ერ გა ცე მუ ლი მი მარ თ ვის წე რი ლის წარ დ გე ნი სას. აღ ნიშ ნუ ლი მი მარ-
თ ვის წე რი ლით უნ და დას ტურ დე ბო დეს, რომ კონ კ რე ტუ ლი პი რის მი ერ შე სა ბა მი სი სა ქონ-
ლის შე ძე ნა ხორ ცი ელ დე ბა ამ წარ მო მად გენ ლო ბის სამ სა ხუ რებ რი ვი სარ გებ ლო ბი სათ ვის.“

მუხ ლი 2მუხ ლი 2
დად გე ნი ლე ბა ამოქ მედ დეს გა მოქ ვეყ ნე ბის თა ნა ვე და მი სი მოქ მე დე ბა გავ რ ცელ დეს 2022 

წლის 1 იან ვ რი დან წარ მო შო ბილ სა მარ თ ლებ რივ ურ თი ერ თო ბებ ზე.
 
პრე მი ერ - მი ნის ტ რი                                            ირაკ ლი ღა რი ბაშ ვი ლი ირაკ ლი ღა რი ბაშ ვი ლი
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

kiTxva:

ro gorc cno bi li a, me war me Ta Se sa xeb axa li ka no nis Ta nax mad, Sps-s ka pi tal Si 
dam fuZ neb lis mi er Tan xis Se ta na no ta ri u lad da mow me bu li sa bu Tis ga re Se Se-
uZ le be li a. ase ve sa ub ro ben, rom Tu es Se na ta ni no ta ri u lad ar ga for m da, Se mo-
sav le bis sam sa xu ri mas da sa beg ri ope ra ci is for mu li re bas aZ levs da beg ravs. 
gTxovT gan g vi mar toT, ra sa xis ga da sa xiT ibeg re ba Se na ta ni no ta ri u lad da mow-
me bu li sa bu Tis ga re Se?

pasuxi:

dam fuZ neb lis mi er Sps-is T vis Tan xis (an sxva qo ne bis) ga da ce ma Se iZ le ba iyos:

a) Se na ta ni sa wes de bo/ sa e mi sio ka pi tal Si;

b) ses xi (pro cen ti a ni an up ro cen to);

g) sa Cu qa ri.

amaT gan, mim Reb mxa res Tan mi mar Te ba Si, da beg v ris sa kiTxi Se iZ le ba war mo iq m nas 
mxo lod „g“ Sem Tx ve va Si. am dros sa war mo ebs war mo e So baT fi nan su ri mo ge ba, ro me-
lic „es to nu ri mo de lis“ sa war mo ebs da e beg re baT mxo lod am mo ge bis di vi den dad 
ga na wi le bi sas, xo lo da nar Cen sa war mo ebs - wli u ri mo ge bis dek la ra ci iT.

rac Se e xe ba ka pi ta lis Sem ta ni mxa ris da beg v ras, igi  bevr sxva das x va faq tor zea 
da mo ki de bu li (ro mel ga da sa xad zea sa u ba ri, ra iq na Se ta ni li ka pi tal Si, ram de ni 
% wi lis sa nac v lod da a.S.). ami tom am sa kiTx Tan da kav Si re biT ga ci le biT uf ro 
me tad da kon k re te baa sa Wi ro.

kiTxva:

2019 wels pir ma Se i Zi na av to fa re xi, ro mel sac biz nes Si pu ris sacxo bad iye neb da 
da mi ni We bu li aqvs mci re biz ne sis sta tu si. es fa re xi ga yi da 2 wlis Sem deg,  2021 
wels 50 000 la rad. ra sa xis ga da sa xa diT da i beg re ba mci re me war mis sta tu sis mqo-
ne pi ri?

pasuxi:

vi na i dan av to fa re xi ar aris sacxov re be li bi na/ sax li da am qo ne bas pi ri eko-
no mi ku ri saq mi a no bis T vis iye neb da, e.w. „or w li an Se Ra vaTs“ fi zi ku ri pi ri ver 
mi i Rebs da da i beg re ba sa Se mo sav lo ga da sa xa dis 20 %-i a ni ga nak ve TiT (ga yid vis 
Ri re bu le ba sa da Se Ze nis Ri re bu le bas So ris sxva o bis Tan xi dan), xo lo Se sa ba mi si 
pi ro be bis ar se bo bi sas (mag. ope ra ci e bis sa er To Tan xis 100 000 lar ze ga da War-
be bis Sem Tx ve va Si) - dRg-i Tac.
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kiTxva:

sas yid li a ni (mxo lod mi wis) aR na go bis xel Sek ru le bis far g leb Si, ope ra cia 
ibeg re ba Tu ara da ma te bi Ti Ri re bu le bis ga da sa xa diT?

pasuxi:

di ax, ibeg re ba.

kiTxva:

mci re me war mem, ro me lic ar aris dRg-is ga dam x de li, ga mi wia mom sa xu re ba da ga-
da vu ricxe mom sa xu re bis Ri re bu le ba, mi Re ba- Ca ba re bis aq tis sa fuZ vel ze. ma in-
te re sebs sa Se mo sav lo Ti da beg v ris val de bu le bis sa kiTxi ga dax dis wya ros Tan, 
rad gan, mi si gan mar te biT, is ix dis ga da sa xa debs sxva re Jim Si da ami tom me ar un da 
dav beg ro.  ram de nad swo ria mi si moTxov na?

pasuxi:

Tu es pi ri in d me war med re gis t ri re bu li a, an aqvs mci re biz ne sis sta tu si da am 
ope ra ci iT mi zan mi mar Tu lad ar airi da Ta vi dan sa Se mo sav lo ga da sa xa dis ga dax da, 
ma Sin mi si moTxov na swo ri a.

Sps-sa da mci re me war mis ur Ti er To ba, zo ga dad, Se saZ loa ga mo ye ne bu li iq nes 
ga da sa xa de bis gan mi zan mi mar Tu lad Ta vis ari de ba Si, ma ga li Tad, im Sem Tx ve va Si, 
ro de sac kom pa ni a Si 10 wlis gan mav lo ba Si da saq me bu li pi ri (Ta nam S ro me li) xde-
ba mci re me war me, ro me lic mxo lod am Sps-s em sa xu re ba da am gziT xor ci el de ba 
20%-i a ni ga da sa xa dis ga dax dis gan Ta vis ari de ba. ami tom ase Ti sa eW vo ope ra ci e bis 
dros, ro de sac aS ka raa sa Se mo sav lo ga da sa xa dis gan Ta vis ari de bis mcde lo ba, 
Se mo sav le bis sam sa xur ma Se saZ loa ga mo i ye nos sa Se mo sav lo ga da sa xa diT da beg v-
ris mid go mac. Tum ca im Sem Tx ve va Si, Tu ar ar se bobs ase Ti an sxva msgav si sa eW vo 
ga re mo e ba, sa Se mo sav lo ga da sa xa diT da beg v ris sa fuZ ve li ar ar se bobs.

kiTxva:

ga mar jo ba, gva in te re sebs ase Ti sa kiTxi: kom pa ni am sxva kom pa ni as rom ases xos fu-
li, pro cen tis da ricx vis ga re Se, Zi ri  Tan xis dab ru ne biT, anu mom sa xu re ba ga u-
wi os usas yid lod, ibeg re ba Tu ara ra i me ga da sa xa diT?

pasuxi:

ar da i beg re ba, Tu ses xis mim Re bi re zi den ti kom pa nia ar aris mo ge bis ga da sa xa dis-
gan ga Ta vi suf le bu li pi ri da amav d ro u lad, ga da su lia e.w. es to nur mo del ze.

kiTxva:

mci re me war mes, ro mel sac dro e biT Se Ce re bu li aqvs mu Sa o ba da sa in for ma cio 
ba raT Si mo niS nu li aqvs „u moq me do“, ma inc eva le ba nu lo va ni dek la ra ci is war-
d ge na  Tu ara?

pasuxi:

Cve ni az riT, ar eva le ba.
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kiTxva:

fi zi kur ma pir ma, ro me lic ar aris ga da sa xa dis ga dam x de li, sa ku Ta ri bi na usas-
yi dod mi a qi ra va iuri di ul pirs, re gis t ri re bul - Sps-s. gva in te re sebs, ibeg re ba 
Tu ara fi zi ku ri pi ri, ro mel sac qi ris sazRa u ri ar mi u Ria da, Tu ibeg re ba, ra 
ga da sa xa diT? 

pasuxi:

Tu es pi ri ar aris me war me fi zi ku ri pi ri da arc ga aC nia ase Tad re gis t ra ci is 
val de bu le ba - ara, ar da i beg re ba.

kiTxva:

Sps-m li zin giT Se i Zi na msu bu qi man qa na. ro ca iyi da, ar iyo dRg-ga dam x de li, ax-
la da re gis t ri re bu lia dRg-ga dam x de lad, li zin gis va da 2023 wels ga dis. ro gor 
xde ba qo ne bis ga da sa xa dis ga an ga ri Se ba da ase ve, dRg-iT da beg v ra?

pasuxi:

li zin gis Sem Tx ve va Si, qo ne bis ga da sa xa dis ga dam x de lia li zin giT gam ce mi, sa li-
zin go xel Sek ru le bis moq me de bis pe ri od Si.

rac Se e xe ba li zin giT gam ce mis dRg-iT da beg v ras, mniS v ne lo va nia vi co deT, ro-
dis ga for m da aR niS nu li li zin gis xel Sek ru le ba, vi na i dan, li zin giT da beg v ris 
we si gan s x va ve bu lia 2022 wlam de da 2022 wlis Sem d gom xel Sek ru le beb ze. ami tom 
am sa kiTx Tan da kav Si re biT ga ci le biT uf ro me ti de ta lis cod na gve sa Wi ro e ba.

Tu dRg-is ga dam x de lis T vis sa li zin go ga da sax de le bi Se i cavs dRg-s, ma Sin mim-
Reb mxa res Se uZ lia am dRg-is CaT v lac (ssk-iT dad ge ni li Se sa ba mi si SezRud ve bis 
gaT va lis wi ne biT).

kiTxva:

sa qar T ve los mo qa la qe aris ucxo u ri ara sam Tav ro bo or ga ni za ci is kon t raq-
to ri da uwevs eleq t ro nul mom sa xu re bas sa qar T ve lo dan, on la in for ma tiT, 
dis tan ci u rad. ga we u li mom sa xu re ba mo ix ma re ba sazR var ga reT, rek la mis sa xiT. 
mi Re bu li Se mo sa va li ibeg re ba Tu ara 20%-iT da aris Tu ara sa val de bu lo sa pen-
sio Se na ta nis ga ke Te ba?

pasuxi:

kar gi iq ne bo da mom sa xu re bis Se sa xeb uf ro me ti de ta lis cod na, Tum ca zo ga dad, 
sa qar T ve los te ri to ri i dan ara re zi den ti dam k ve Tis T vis ga we u li mom sa xu re ba 
iT v le ba sa qar T ve lo Si ar se bu li wya ro dan mi Re bul Se mo sav lad (ssk-is 104 mux li), 
Se sa ba mi sad, aR niS nu li Tan xe bi ibeg re ba sa Se mo sav lo ga da sa xa diT. am Se mo sav li-
dan sa pen sio Se na ta nis ga ke Te ba ne ba yof lo bi Tia da sa val de bu lo iq ne ba mxo lod 
im Sem Tx ve va Si, Tu fi zi kur ma pir ma air Cia e.w. TviT da saq me bu li sa pen sio sqe ma.

kiTxva:

fi zi ku ri pi ri, ro de sac sacxov re be li far Tis ga qi ra ve bis ga mo ibeg re ba 20%-iT, 
ker Zod, - amor ti za ci a, ko mu na lu ri ga da sa xa de bi, te le vi zi is da in ter ne tis ga-
da sa xa di - tar de ba Tu ara ga da sa xa dis ga dam x de lis xar jeb Si?
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pasuxi:

Tu far Tis dam qi ra ve bel Tan da de bu li Se Tan x me bis mi xed viT, Tqven xarT val de-
bu li, gas wi oT ase Ti xar je bi da aR niS nu li xar ji Se dis sa i ja ro ga da sax de lis 
Tan xa Si. Se giZ li aT ga moq vi ToT am Se mo sav lis mi Re bas Tan uSu a lod da kav Si re bu li 
da do ku men tu rad da das tu re bu li xar je bi, gar da amor ti za ci i sa.

kiTxva:

in di vi du a lur me war med re gis t ri re bul ma pir ma win s w re biT Se i ta na sa Se mo sav-
lo ga da sa xa di bi u jet Si. 2017 wlis Sem d gom aRar fun q ci o ni rebs da Tan xa sac ar 
ub ru ne ben, mi nus Si a, xan daz mu lo bis ga mo (3 we li). 2009 wlis 30 de kem b ris fi nan-
s Ta mi nis t ris brZa ne bis Ta nax mad, eT q va uari (in s t ruq ci is me eq v se pri ma Ta vis 
13.5 mux lis “b” qve pun q ti). gva in te re sebs, da ve bis sab Wo Si sa kiTxis ga sa Civ re bis 
Sem Tx ve va Si, ram de nad aris San si,   sa kiTxi me war mis sa sar geb lod ga dawy des? 

pasuxi:

Tu Tan xis dab ru ne bis uf le ba war mo iS va 2017 wels, mi si moTxov nis xan daz mu lo-
bis va da das rul da 2020 wlis 31 de kem bers. am de nad, Tu dab ru ne bis moTxov na 
war d ge ni lia am va dis gas v lis Sem d gom, Tan xas ve Rar da ib ru nebT.

kiTxva:

ibeg re ba Tu ara ga ran ti is sa fuZ vel ze wi nas war (a van sad) mi Re bu li Tan xa dRg-
iT? avan sis sa nac v lod mi sa Re bi sa qo ne li/ mom sa xu re bis mo cu lo ba da Ri re bu le-
ba iden ti fi ci re bu li a. 

pasuxi:

di ax, da i beg re ba, Tu Se sa ba mi si sa qo ne li/ mom sa xu re ba ibeg re ba dRg-iT.

kiTxva:

sa war mos sa la ro Si, go niv rul naS T Tan da kav Si re biT, 2022 wli dan aris SezRud-
ve bi. gva in te re sebs, ram de nad Se uZ lia Se mo sav le bis sam sa xurs wi na wle bis ana-
lo gi ur Sem Tx ve veb ze ga av r ce los sa ga da sa xa do san q ci e bi?

pasuxi:

am k r Za lav / Sem zRud vel nor mebs ukuq ce vi Ti Za la ver mi e ni We ba, xo lo, Tu sa ga-
da sa xa do or ga nom es ma inc ga a ke Ta, Se giZ li aT, pir da pir mi mar ToT sa sa mar T los 
an sa kon s ti tu cio sa sa mar T los.

kiTxva:

var ker Zo fi zi ku ri pi ri, yur Z nis mo sav lis aRe bis Sem deg, Rvi no sa da  Wa Wis ga-
yid vis Sem Tx ve va Si, ro gor un da mo viq ce, ra sta tu si un da mo me ni Wos sa ga da sa xa-
do Si da ra ga da sa xa de bi un da ga da vi xa do?

pasuxi:

al baT, un da da re gis t rir deT in d me war med da ga da i xa doT sa Se mo sav lo ga da sa xa-
di, dRg da, Se sa ba mi si pi ro be bis ar se bo bi sas, aq ci zi.
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kiTxva:

im por ti re bu li sa qon lis sa fa su ri ga dax di li gvaqvs mo wo de bis Sem deg, sa qo ne-
li gan ba Je bu li a. sa ga da sa xa do miz ne biT, ro me li dRis  kur si un da ga mo vi ye noT, 
im Sem Tx ve va Si, Tu mi wo de bis pi ro ba iyo CIF Tbi li si?

pasuxi:

Tu ga dax da mo wo de bis Sem d gom gan xor ci el da, ma Sin sa qo ne li un da aR ricxoT 
Tqvens sa kuT re ba Si mi si gad mos v lis mo men t Si ar se bu li kur siT.

kiTxva:

kom pa ni is er T -erT saq mi a no bas war mo ad gens sazR vao nav sad gur Si ge me bis agen ti-
re bis mom sa xu re ba.

ge me bis agen ti re ba kom p leq su ri mom sa xu re ba a, ro me lic gu lis x mobs kom pa ni-
is sa xe liT mom sa xu re bis ga we vas sazR vao nav sad gur Si ucxo qvey nis dro Sis qveS 
mcu ra vi ne bis mi e ri sa xis da te va do bis ge me bi saT vis, ro mel Ta tvir Te bi Cven Sem-
Tx ve va Si gan kuT v ni lia im por ti sa da tran zi tis re Jim Si ga da zid vi saT vis.

kon k re tu lad, agen ti re bis mom sa xu re ba mo i cavs Cvens kom pa ni a sa da sazR vao nav-
sad gurs, sa qar T ve los sa xel m wi fo hid rog ra fi ul sam sa xurs, sa loc ma no sam-
sa xurs, sazR vao tran s por tis sa a gen tos So ris da de bu li xel Sek ru le be bis sa-
fuZ vel ze war mod ge ni li mo sak reb le bis ga dax das. ase ve - dam k ve Tis moTxov nis 
mi xed viT, sxva ser vi se bis mi wo de bas. Ses ru le bu li sa mu Sa os mi xed viT, an ga riS-
s wo re bis Sem deg sa fi na lo in vo i se bis Seg ro ve bas da gem T m f lo be li sad mi sa dis-
bur s men to an ga ri Sis war d ge nas, ro mel Sic amo na ge bis (kom pen sa ci is) sa xiT Se dis 
kom pa ni is sa a gen to mom sa xu re bis Tan xa.

sa qar T ve los sa ga da sa xa do ko deq sis 172-e mux lis pir ve li na wi lis „T“ pun q ti Ta 
da ama ve mux lis me-4 na wi lis „e“ da „z“ pun q te bis Ta nax mad, sa ba Jo pro ce du ra-
Si moq ce u li an pro ce du ra Si moq ce vam de tvir Teb ze nav sad gu reb Si agen ti re bis 
mom sa xu re ba, CaT v lis uf le biT, dRg-sgan ga Ta vi suf le bu li a.

Cve ni kiTx va a, dRg-is CaT v liT uf le biT ga Ta vi suf l de ba Tu ara kom pa ni is mi er 
sa dis bur s men to in vo is Si asa xu li sa a gen to mom sa xu re biT mi Re bu li Se mo sa va li.

pasuxi:

Tqvens kiTx va ze (Tqve ni kon k re tu li Sem Tx ve vi dan ga mom di na re) pa su xis ga sa ce-
mad kom p leq su ri sa mu Saoa Ca sa ta re be li da, am de nad, um jo be si a, Tu mi mar TavT 
kon sul tants.

sa zo ga dod ki, Cve ni az riT, swo red Tqven mi er ga mo yo fil Se mo sa vals exe ba „nav-
sad gu reb Si agen ti re bis mom sa xu re bis CaT v lis uf le biT dRg-is gan ga Ta vi suf le ba“, 
vi na i dan, swo red es aris agen ti re bis mom sa xu re bis sa fa su ri. Tum ca, Ta vad es 
mom sa xu re ba Se iZ le ba mo i cav des iseT mom sa xu re beb sac, rom le bic, Ta vis mxriv, 
ar aris dRg-is gan ga Ta vi suf le bu li (Se re u li ope ra ci a). amis gaT va lis wi ne ba, 
Cve ni az riT, auci le be li a.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.02.21 1,7437 4,5822 3,4104 4,1028 2,3781 2,9001 3,4083 7,4197 6,8935 0,9524 3,2530 3,2727 1,3964 3,0518

02.02.21 1,7527 4,6076 3,4282 4,1112 2,3874 2,9154 3,4412 7,4789 6,9306 0,9633 3,2819 3,3006 1,4100 3,0451

03.02.21 1,7503 4,6048 3,4250 4,1031 2,3853 2,9124 3,4479 7,5325 6,9246 0,9637 3,2905 3,2941 1,4109 3,0286

04.02.21 1,7410 4,5766 3,4042 4,0880 2,3938 2,8953 3,4124 7,4984 6,8831 0,9609 3,2728 3,2729 1,4103 3,0179

05.02.21 1,7505 4,6025 3,4248 4,0488 2,3984 2,9134 3,4202 7,5340 6,9244 0,9677 3,2754 3,2383 1,4063 2,9867

06.02.21 1,7505 4,6025 3,4248 4,0488 2,3984 2,9134 3,4202 7,5340 6,9244 0,9677 3,2754 3,2383 1,4063 2,9867

07.02.21 1,7505 4,6025 3,4248 4,0488 2,3984 2,9134 3,4202 7,5340 6,9244 0,9677 3,2754 3,2383 1,4063 2,9867

08.02.21 1,7219 4,5229 3,3669 3,9810 2,3481 2,8632 3,3336 7,3994 6,8075 0,9536 3,2178 3,1905 1,3895 2,9480

09.02.21 1,7033 4,4790 3,3338 3,9566 2,3429 2,8346 3,3161 7,3631 6,7410 0,9439 3,1969 3,1629 1,3771 2,9200

10.02.21 1,7140 4,5069 3,3546 3,9840 2,3525 2,8525 3,3375 7,4352 6,7828 0,9501 3,2210 3,1750 1,3817 2,9331

11.02.21 1,7288 4,5429 3,3801 4,0079 2,3837 2,8751 3,3502 7,5281 6,8351 0,9556 3,2278 3,1991 1,3851 2,9544

12.02.21 1,7186 4,5184 3,3622 4,0028 2,3711 2,8594 3,3336 7,4362 6,7989 0,9502 3,1688 3,1833 1,3777 2,9506

13.02.21 1,7186 4,5184 3,3622 4,0028 2,3711 2,8594 3,3336 7,4362 6,7989 0,9502 3,1688 3,1833 1,3777 2,9506

14.02.21 1,7186 4,5184 3,3622 4,0028 2,3711 2,8594 3,3336 7,4362 6,7989 0,9502 3,1688 3,1833 1,3777 2,9506

15.02.21 1,7178 4,5144 3,3594 4,0149 2,3691 2,8571 3,3309 7,3601 6,7927 0,9430 3,1482 3,2104 1,3705 2,9687

16.02.21 1,7560 4,6150 3,4348 4,1030 2,4326 2,9216 3,4056 7,6158 6,9482 0,9656 3,2482 3,2727 1,4045 3,0276

17.02.21 1,7416 4,5778 3,4065 4,0602 2,4160 2,8971 3,3665 7,5874 6,8944 0,9598 3,2264 3,2361 1,3981 2,9934

18.02.21 1,7435 4,5849 3,4113 4,0838 2,4091 2,9004 3,3696 7,5680 6,8998 0,9584 3,2244 3,2568 1,4000 3,0008

19.02.21 1,7310 4,5502 3,3843 4,0546 2,4005 2,8782 3,3357 7,4840 6,8444 0,9481 3,1966 3,2332 1,3915 2,9778

20.02.21 1,7310 4,5502 3,3843 4,0546 2,4005 2,8782 3,3357 7,4840 6,8444 0,9481 3,1966 3,2332 1,3915 2,9778

21.02.21 1,7310 4,5502 3,3843 4,0546 2,4005 2,8782 3,3357 7,4840 6,8444 0,9481 3,1966 3,2332 1,3915 2,9778

22.02.21 1,7295 4,5459 3,3821 4,0578 2,3919 2,8759 3,3263 7,4864 6,8395 0,9496 3,1819 3,2453 1,3921 2,9769

23.02.21 1,7411 4,5787 3,4063 4,0745 2,4022 2,8965 3,3761 7,4979 6,8875 0,9559 3,2142 3,2680 1,3919 3,0030

24.02.21 1,7504 4,6040 3,4249 4,1002 2,4254 2,9122 3,4061 7,5424 6,9239 0,9588 3,2376 3,2806 1,3987 3,0162

25.02.21 1,7918 4,7080 3,5031 4,2059 2,4705 2,9792 3,4667 7,5575 7,0782 0,9564 3,2782 3,3930 1,4017 3,1331

26.02.21 1,8025 4,7373 3,5255 4,2194 2,4897 2,9969 3,5148 7,5879 7,1253 0,9578 3,3179 3,4053 1,4218 3,1540

27.02.21 1,8025 4,7373 3,5255 4,2194 2,4897 2,9969 3,5148 7,5879 7,1253 0,9578 3,3179 3,4053 1,4218 3,1540

28.02.21 1,8025 4,7373 3,5255 4,2194 2,4897 2,9969 3,5148 7,5879 7,1253 0,9578 3,3179 3,4053 1,4218 3,1540

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

01.02.21 2,3956 2,1521 1,9423 0,2271 2,6420 8,3087 0,7266 9,5806 2,2531 10,0719 4,7975 3,9135 4,0897 2,0072

02.02.21 2,4023 2,1571 1,9348 0,2274 2,6548 8,2905 0,7250 9,5948 2,2566 10,0631 4,7870 3,9060 4,0709 2,0079

03.02.21 2,3891 2,1661 1,9277 0,2251 2,6478 8,2456 0,7211 9,5896 2,2472 10,0086 4,7611 3,8860 4,0468 2,0122

04.02.21 2,3752 2,1481 1,9185 0,2221 2,6295 8,2164 0,7185 9,4632 2,2376 9,9765 4,7442 3,8719 4,0314 2,0039

05.02.21 2,3475 2,1200 1,8982 0,2200 2,5985 8,1315 0,7111 9,3381 2,2211 9,8767 4,6952 3,8349 3,9985 1,9820

06.02.21 2,3475 2,1200 1,8982 0,2200 2,5985 8,1315 0,7111 9,3381 2,2211 9,8767 4,6952 3,8349 3,9985 1,9820

07.02.21 2,3475 2,1200 1,8982 0,2200 2,5985 8,1315 0,7111 9,3381 2,2211 9,8767 4,6952 3,8349 3,9985 1,9820

08.02.21 2,3160 2,0910 1,8752 0,2173 2,5630 8,0261 0,7019 9,2019 2,1915 9,7551 4,6349 3,7830 3,9470 1,9489

09.02.21 2,3001 2,0811 1,8587 0,2141 2,5334 7,9499 0,6952 9,0884 2,1716 9,6657 4,5872 3,7461 3,9065 1,9389

10.02.21 2,3124 2,1048 1,8670 0,2158 2,5406 7,9856 0,6984 9,1306 2,1853 9,7058 4,6099 3,7639 3,9210 1,9599

11.02.21 2,3311 2,1254 1,8786 0,2180 2,5513 8,0436 0,7034 9,1849 2,2025 9,7763 4,6467 3,7905 3,9420 1,9800

12.02.21 2,3187 2,1050 1,8779 0,2190 2,5436 8,0332 0,7025 9,1158 2,1949 9,7540 4,6400 3,7824 3,9144 1,9621

13.02.21 2,3187 2,1050 1,8779 0,2190 2,5436 8,0332 0,7025 9,1158 2,1949 9,7540 4,6400 3,7824 3,9144 1,9621

14.02.21 2,3187 2,1050 1,8779 0,2190 2,5436 8,0332 0,7025 9,1158 2,1949 9,7540 4,6400 3,7824 3,9144 1,9621

15.02.21 2,3251 2,1081 1,8889 0,2188 2,5768 8,0825 0,7068 9,1009 2,2031 9,8139 4,6683 3,8052 3,9268 1,9611

16.02.21 2,3819 2,1605 1,9239 0,2219 2,6186 8,2429 0,7209 9,3766 2,2495 10,0053 4,7666 3,8802 4,0187 2,0055

17.02.21 2,3607 2,1463 1,9015 0,2194 2,5870 8,1497 0,7127 9,3591 2,2267 9,8923 4,7221 3,8371 3,9872 1,9888

18.02.21 2,3625 2,1627 1,9059 0,2202 2,6069 8,1699 0,7145 9,3904 2,2327 9,9233 4,7340 3,8466 3,9952 2,0129

19.02.21 2,3451 2,1464 1,8928 0,2184 2,5853 8,1073 0,7090 9,3179 2,2160 9,8440 4,7056 3,8178 3,9883 2,0002

20.02.21 2,3451 2,1464 1,8928 0,2184 2,5853 8,1073 0,7090 9,3179 2,2160 9,8440 4,7056 3,8178 3,9883 2,0002

21.02.21 2,3451 2,1464 1,8928 0,2184 2,5853 8,1073 0,7090 9,3179 2,2160 9,8440 4,7056 3,8178 3,9883 2,0002

22.02.21 2,3357 2,1446 1,8908 0,2183 2,5927 8,1048 0,7088 9,2996 2,2122 9,8442 4,7000 3,8163 3,9950 2,0002

23.02.21 2,3590 2,1691 1,9075 0,2179 2,6138 8,1759 0,7150 9,3232 2,2316 9,9273 4,7427 3,8485 4,0107 2,0222

24.02.21 2,3729 2,1901 1,9178 0,2185 2,6214 8,2118 0,7181 9,3697 2,2432 9,9742 4,7743 3,8648 4,0450 2,0483

25.02.21 2,4432 2,2499 1,9951 0,2180 2,7318 8,5301 0,7460 9,5940 2,3152 10,3437 4,9541 4,0123 4,1414 2,1001

26.02.21 2,4621 2,2702 2,0035 0,2238 2,7340 8,5870 0,7510 9,6933 2,3289 10,4058 4,9938 4,0391 4,1890 2,1166

27.02.21 2,4621 2,2702 2,0035 0,2238 2,7340 8,5870 0,7510 9,6933 2,3289 10,4058 4,9938 4,0391 4,1890 2,1166

28.02.21 2,4621 2,2702 2,0035 0,2238 2,7340 8,5870 0,7510 9,6933 2,3289 10,4058 4,9938 4,0391 4,1890 2,1166



66

თ
ა

რ
ი

ღ
ი

რ
უს

ულ
ი 

რ
უბ

ლ
ი

აზ
ერ

ბა
იჯ

ან
ულ

ი 
მა

ნა
თ

ი

ბე
ლ

ო
რ

უს
ულ

ი 
რ

უბ
ლ

ი

თ
ურ

ქმ
ენ

ულ
ი 

მა
ნა

თ
ი

მო
ლ

დ
ავ

ურ
ი 

ლ
ეი

სო
მხ

ურ
ი 

დ
რ

ამ
ი

ტ
აჯ

იკ
ურ

ი 
სო

მო
ნი

უზ
ბე

კუ
რ

ი 
სუ

მი

უკ
რ

აი
ნუ

ლ
ი 

გრ
ივ

ნა

ყა
ზ

ახ
ურ

ი 
თ

ენ
გე

ყი
რ

გი
ზ

ულ
ი 

სო
მი

სა
მხ

რ
ეთ

 ა
ფ

რ
იკ

ულ
ი 

რ
ან

დ
ი

ბრ
აზ

ილ
იუ

რ
ი 

რ
ია

ლ
ი

100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.02.21 3,9312 1,7920 1,1731 8,7194 1,6954 6,3184 2,7100 0,2820 1,0733 0,7037 3,5989 1,9664 0,5671

02.02.21 3,9634 1,7904 1,1752 8,7003 1,6896 6,2963 2,7036 0,2818 1,0749 0,7014 3,5934 1,9919 0,5734

03.02.21 3,9788 1,7810 1,1701 8,6531 1,6760 6,2696 2,6890 0,2802 1,0667 0,6985 3,5779 1,9828 0,5748

04.02.21 3,9435 1,7795 1,1630 8,6226 1,6715 6,2599 2,6819 0,2788 1,0675 0,6941 3,5609 1,9658 0,5731

05.02.21 3,9367 1,7541 1,1587 8,5334 1,6667 6,1939 2,6556 0,2757 1,0615 0,6916 3,5262 1,9448 0,5648

06.02.21 3,9367 1,7541 1,1587 8,5334 1,6667 6,1939 2,6556 0,2757 1,0615 0,6916 3,5262 1,9448 0,5648

07.02.21 3,9367 1,7541 1,1587 8,5334 1,6667 6,1939 2,6556 0,2757 1,0615 0,6916 3,5262 1,9448 0,5648

08.02.21 3,9079 1,7364 1,1489 8,4229 1,6455 6,1191 2,6186 0,2717 1,0528 0,6847 3,4782 1,8985 0,5535

09.02.21 3,8826 1,7218 1,1335 8,3429 1,6299 6,0849 2,5930 0,2690 1,0437 0,6825 3,4457 1,8902 0,5556

10.02.21 3,9253 1,7293 1,1452 8,3803 1,6386 6,1201 2,6083 0,2707 1,0475 0,6884 3,4608 1,9181 0,5577

11.02.21 3,9513 1,7419 1,1551 8,4411 1,6544 6,1639 2,6271 0,2727 1,0604 0,6911 3,4859 1,9568 0,5645

12.02.21 3,9339 1,7329 1,1531 8,4303 1,6558 6,1553 2,6197 0,2721 1,0524 0,6864 3,4856 1,9477 0,5621

13.02.21 3,9339 1,7329 1,1531 8,4303 1,6558 6,1553 2,6197 0,2721 1,0524 0,6864 3,4856 1,9477 0,5621

14.02.21 3,9339 1,7329 1,1531 8,4303 1,6558 6,1553 2,6197 0,2721 1,0524 0,6864 3,4856 1,9477 0,5621

15.02.21 3,8722 1,7430 1,1437 8,4820 1,6608 6,1912 2,6406 0,2734 1,0404 0,6880 3,5011 1,9513 0,5657

16.02.21 3,9970 1,7798 1,1777 8,6503 1,6897 6,3428 2,6896 0,2792 1,0725 0,7036 3,5728 2,0053 0,5801

17.02.21 3,9877 1,7600 1,1684 8,5526 1,6674 6,2452 2,6524 0,2762 1,0653 0,6993 3,5319 1,9829 0,5790

18.02.21 3,9603 1,7637 1,1654 8,5737 1,6669 6,2598 2,6640 0,2765 1,0596 0,6995 3,5387 2,0026 0,5851

19.02.21 3,9314 1,7546 1,1593 8,5080 1,6548 6,2118 2,6435 0,2744 1,0506 0,6954 3,5134 1,9791 0,5760

20.02.21 3,9314 1,7546 1,1593 8,5080 1,6548 6,2118 2,6435 0,2744 1,0506 0,6954 3,5134 1,9791 0,5760

21.02.21 3,9314 1,7546 1,1593 8,5080 1,6548 6,2118 2,6435 0,2744 1,0506 0,6954 3,5134 1,9791 0,5760

22.02.21 3,8632 1,7483 1,1590 8,5054 1,6591 6,2083 2,6431 0,2746 1,0454 0,6969 3,5105 1,9672 0,5794

23.02.21 3,8131 1,7695 1,1568 8,5800 1,6772 6,2676 2,6647 0,2770 1,0368 0,6877 3,5455 1,9805 0,5881

24.02.21 3,7919 1,7737 1,1398 8,6177 1,6792 6,2944 2,6797 0,2778 1,0321 0,6902 3,5586 2,0062 0,5961

25.02.21 3,7224 1,8454 1,1310 8,9517 1,7382 6,5137 2,7825 0,2890 1,0291 0,6734 3,6971 2,0520 0,6258

26.02.21 3,7416 1,8596 1,1482 9,0114 1,7188 6,5572 2,8002 0,2908 1,0452 0,6872 3,7212 2,0604 0,6163

27.02.21 3,7416 1,8596 1,1482 9,0114 1,7188 6,5572 2,8002 0,2908 1,0452 0,6872 3,7212 2,0604 0,6163

28.02.21 3,7416 1,8596 1,1482 9,0114 1,7188 6,5572 2,8002 0,2908 1,0452 0,6872 3,7212 2,0604 0,6163
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biznesSi dasaqmebuli profesionali buRalteri, rome-
lic pasuxismgebelia damqiravebeli organizaciis saer-

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

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

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