
##11(264)(264)
ianvariianvari

20192019
## 44  (304)(304)
apriliaprili
20222022

samecniero-praqtikuli Jurnali

IS
SN

 1
51

2-
08

05

ბუღალტრული
აღრიცხvა

finansuri  
angariSgeba

finansuri  
angariSgeba

finansuri aRricxva

strategiuli  
bizneslideri

(sbl)



25 weli erTad...



saqarTvelos profesional buRalterTa  
da auditorTa federacia

ბუღალტრული 

აღრიცხვა

saredaqcio kolegia: saredaqcio kolegia: babi alaverdaSvili; konstantine daTiaSvili;  
nadeJda kvataSiZe; dali soloRaSvili; rusudan quTaTelaZe;  
revaz ZaZamia; izolda WilaZe.

yovelTviuri samecniero-praqtikuli JurnaliyovelTviuri samecniero-praqtikuli Jurnali

referirdeba `qarTul referirebul JurnalSi~ referirdeba `qarTul referirebul JurnalSi~ 

stu, teqinformi stu, teqinformi ISSN 1512-0775

redaqcia SeiZleba ar iziarebdes avtoris azrs. Semosuli masalebi avtorebs ar  
ubrundebaT. avtorebi Tavad ageben pasuxs faqtebis, cifrebisa da citatebis sizusteze.

redaqtori redaqtori lavrenti WumburiZelavrenti WumburiZe

gamocemis redaqtori gamocemis redaqtori saba ZaZamiasaba ZaZamia

#4(303)
aprili

2022



informacia federaciidan   ...................................................................   3

profesiuli sertificirebis pretendentTa dasaxmareblad

rubrikas uZRveba babi alaverdaSvili 

fas dad ge na _ praqtikuli sakiTxe bi

mo du li _ „saqmianobis Se de ge bis mar T va“  .........................................   4

sawarmos strategiuli angariSgeba

gamocdis Cabarebis teqnika  ................................................................. 11

saba ZaZamia 

bu Ral te ria sa si cocx lod mniS v ne lo va nia glo ba lu ri 
eko no mi kis mo mav lis T vis  ..................................................................... 18

stu den te bi da dam saq meb le bi swav le bi sa da gan vi Ta re bis 
pro ces Si ino va ci ebs mo iTxo ven  ........................................................... 20

oficialuri masalebi  ............................................................................ 22

kiTxva-pasuxi  ........................................................................................... 32

informacia birJebidan  .......................................................................... 38

redaqciis misamarTi: 380054, q. Tbilisi
wereTlis gamziri #61. tel./faqsi: 235-01-57; 235-67-56; 235-43-97

rekvizitebi: `Ti-bi-si banki~: ა/ა  GE40TB0600000007467286 საიდენტიფიკაციო კოდი 203 855 220

Jurnali aawyo da daakabadona n. yavelaSvilma

gadaeca warmoebas 13.05.2022. xelmowerilia dasabeWdad 14.05.2022. 
formati 70x108 1/16. pirobiTi nabeWdi Tabaxi 3,75. tiraJi 1500

fasi 6 lari

ჟურნალი რეგისტრირებულია ქ. თბილისის მთაწმინდის რაიონის სასამართლოში 

18.09.1997 წ. რეგისტრაციის № 4/4-1236

 ბაფი 2021 წელი



3

ბაფისგამოცდებისცხრილი
2022წლისივლისი

1.  გა მოც დე ბი ყვე ლა მო დულ ში ჩა ტარ დე ბა  პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა ინ ს ტი ტუ ტის 
შე ნო ბა ში მი სა მარ თ ზე: ქ. თბი ლი სი, დი დუ ბე, ბაქ რა ძის ქ. N6ა

2.   გა მოც დე ბი და იწყე ბა 1000-დან -1100 სთ-მდე (ოთახების შევ სე ბის თა ნა ვე) ცხრილ ში 
მო ცე მუ ლი გრა ფი კით.

3.  რე გის ტ რა ცია და იწყე ბა 1000  სთ-ზე. ბა ფის წევ რო ბის მოწ მო ბი სა და პი რა დო ბის მოწ-
მო ბის გა რე შე კან დი და ტი არ და იშ ვე ბა გა მოც და ზე. 

4.  გა მოც დის შე დე გე ბი გა მოქ ვეყ ნ დე ბა რე გის ტ რა ცი ის ნომ რე ბის მი ხედ ვით ვებ გ ვერ დ-
ზე www.gfpaa.ge გა ნათ ლე ბა და სერ ტი ფი ცი რე ბა/სერტიფიცირებული პროგ რა მა/ 
გა მოც დე ბი /გამოცდის შე დე გე ბი  – 20 ივ ლისს ყვე ლა გა მოც დის დას რუ ლე ბის შემ დეგ. 

მოდული გამოცდის
თარიღი

გამოცდაზე 
რეგისტრაციის ვადები

გამოცდის 
დაწყების 

დრო
დაიცავით

F1/ბბ 4.07.2022 01.06.2022-30.06.2022 1000-1100 სთ  y გთხოვთ გა მოც დებ
ზე ონ ლა ინ და რე
გის ტ რირ დეთ მი თი
თე ბულ ვა დებ ში. 

 y ონ ლა ინ და რე გის
ტ რი რე ბის გა რე შე 
პი რი გა მოც და ზე არ 
და იშ ვე ბა. 

 y გა მოც დის ონ ლა ინ 
რე გის ტ რა ცი ის გა
ნაცხა დი შე გიძ ლი ათ 
გა ა უქ მოთ გა მოც
დამ დე მი ნი მუმ   
3 დღით  ად რე.

 y აუცი ლებ ლად გა
ე ცა ნით გა მოც დის 
გა მოქ ვეყ ნე ბულ წე
სებს.

 y ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ
ლი სი ტუ ა ცი ი დან  
გა მომ დი ნა რე, გა
მოც დის თა რი ღი
სათ ვის გა მოც დის 
წე სებ ში შე საძ ლე
ბე ლია  შე ვი დეს 
ცვლი ლე ბე ბი.

F2/მა 6.07.2022 01.06.2022-30.06.2022 1000-1100 სთ

F3/ფა 2.07.2022 01.06.2022-27.06.2022 1000-1100 სთ

F4/ქბს 8.07.2022 01.06.2022-01.07.2022 1000-1100 სთ

F4/GBL 8.07.2022 up to May 28th  1000-1100 სთ

F5/სშმ 6.07.2022 01.06.2022-30.06.2022 1000-1100 სთ

F6/სდ 10.07.2022 01.06.2022-03.07.2022
1000-1100 სთ
(კალკულატორი
სავალდებულოა) 

F6/BT 10.07.2022 up to May 28th 1000-1100 სთ

F7/ფან 2.07.2022 01.06.2022-28.06.2022 1000-1100 სთ

F8/ამმ 4.07.2022 01.06.2022-28.06.2022 1000-1100 სთ

F9/ფმ 6.07.2022 01.06.2022-30.06.2022 1000-1100 სთ

P2/სსა 4.07.2022 01.06.2022-28.06.2022 1000-1100 სთ

P4/უფმ 8.07.2022 01.06.2022-01.07.2022 1000-1100 სთ

P7/უამმ 2.07.2022 01.06.2022-27.06.2022 1000-1100 სთ

სბლ 6.07.2022 01.06.2022-30.06.2022 1000-1100 სთ

გა მოც დებ ზე რე გის ტ რა ცია შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა მხო ლოდ მი თი თე ბულ ვა დებ ში!

F3/ფა – F7/ფან – P7/უამმ                       2.07 F4/ქბს – P4/უფმ – F4/GBL            8.07
F1/ბბ – F8/ამმ – P2/ სსა                          4.07 F6/სდ – F6/ BT                          10.07         
F2/მა – F5/სშმ – F9/ ფმ – სბლ                6.07

შენიშვნა:გთხოვთგაითვალისწინეთ,რომ2023წლისიანვრიდანIდაIIეტაპისმოდულებისგა
მოცდისსაფასურიიქნება250ლარი.
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rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili

ფასდადგენა_პრაქტიკულისაკითხები
მო დუ ლი _ „საქმიანობის შე დე გე ბის მარ თ ვა“

ამ სტა ტი ის პირ ვე ლი ნა წილ ში, რო გორც გახ სოვთ, გან ვი ხი ლეთ ფას დად გე ნის გა დაწყ
ვე ტი ლე ბე ბის თე ო რი უ ლი ას პექ ტე ბი, ხო ლო ამ სტა ტი ა ში გან ვი ხი ლავთ ამ გა დაწყ ვე ტი
ლე ბებ თან და კავ ში რე ბულ ძი რი თად პრაქ ტი კულ მიდ გო მებს.

გავ ლე ნა პრო დუქ ცი ის ფა სის გან საზღ ვ რა ზე

ფას დად გე ნის გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ ზე ზე მოქ მედ ფაქ ტო რებს ხში რად შემ დეგ კა ტე გო რი
ე ბად ყო ფენ:

 y და ნა ხარ ჯე ბი – სა რე ა ლი ზა ციო ფა სი უნ და ფა რავ დეს წარ მო ე ბის და ნა ხარ ჯებს. 
და ნა ხარ ჯე ბის გა მოთ ვ ლა შე საძ ლე ბე ლია რამ დე ნი მე გზით: ზღვრუ ლი და ნა ხარ
ჯი, გა წე უ ლი მთლი ა ნი (სრული) და ნა ხარ ჯე ბი, სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის და ნა ხარ ჯე ბი 
და რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯე ბი. ამის შემ დეგ ფა სის და სად გე ნად  გა მო ი ყე ნე ბა 
„დანახარჯებს პლუს ფას ნა მა ტის“ მიდ გო მა, ანუ ფას ნა მა ტი და ე მა ტე ბა პრო დუქ ცი ის 
ერე თუ ლის და ნა ხარჯს. არ ცერ თი კომ პა ნია არ უგუ ლე ბელ ყოფს და ნა ხარ ჯებს პლუს 
ფას ნა მა ტის მიდ გო მას, მაგ რამ რო გორც ვნა ხავთ, აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა ყო ველ თ
ვის არ იძ ლე ვა სა უ კე თე სო პა სუხს ფას დად გე ნის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის  მი სა ღე ბად;

 y მომ ხ მა რებ ლე ბი – რამ დე ნად არი ან მზად იმის თ ვის, რომ გა და ი ხა დონ მო ცე მუ ლი 
პრო დუქ ტის თ ვის? ფაქ ტობ რი ვად, ეს ეხე ბა პრო დუქ ტ ზე მოთხოვ ნის ფა სის ელას ტი
უ რო ბას და მის მოთხოვ ნის ფუნ ქ ცი ას, რო გორც ეს გან ვი ხი ლეთ  სტა ტი ის პირ ველ 
ნა წილ ში. თუ და ნა ხარ ჯე ბი ძა ლი ან მა ღა ლი ა, არა ვინ იყი დის პრო დუქტს, ან არ 
იყი დის საკ მა რი სად დი დი მო ცუ ლო ბით;

 y კონ კუ რენ ტე ბი – არ სე ბო ბენ? რა არის კონ კუ რენ ცი ის სიძ ლი ე რე? რას უხ დი
ან? თუ ბევ რი კონ კუ რენ ტი ყი დის ძა ლი ან მსგავს პრო დუქ ტებს, მა შინ კომ პა
ნი ებს მცი რე მოქ ნი ლო ბა აქვთ ფას დად გე ნის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი
ღე ბა ში: ყვე ლა მათ გა ნი უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს მიმ დი ნა რე სა ბაზ რო ფასს. 
თუ კომ პა ნია მო ნო პო ლი უ რი მომ წო დე ბე ლი ა, მას გა ცი ლე ბით მე ტი თა ვი სუფ
ლე ბა აქვს თა ვი სი სა რე ა ლი ზა ციო ფა სის არ ჩე ვან ში. მი აქ ცი ეთ ყუ რადღე ბა, 
რომ მო ნო პო ლის ტებს არ სჭირ დე ბათ მო გე ბის მი ღე ბის გა რან ტი ა: მათ შე უძ
ლი ათ სცა დონ ისე თი პრო დუქ ტის გა ყიდ ვა, რო მე ლიც არა ვის სჭირ დე ბა.  

არ სე ბობს რამ დე ნი მე გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მიდ გო მა ფა სე ბის და სად გე ნად, რომ ლის 
გა მო ყე ნე ბა კომ პა ნი ას შე უძ ლი ა. 

ამ სტა ტი ის და ნარ ჩენ ნა წილ ში ჩვენ გან ვი ხი ლავთ სწო რედ ამ გან ს ხ ვა ვე ბულ მიდ გო მებს.
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და ნა ხარ ჯებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ფა სე ბი

ზღვრუ ლი და ნა ხარ ჯი

თუ პრო დუქ ტის ზღვრუ ლი და ნა ხარ ჯი იყო $120 და კომ პა ნი ას ჰქონ და პო ლი ტი კა, და
ე მა ტე ბი ნა  25% ფას ნა მა ტი, მა შინ გა სა ყი დი ფა სი იქ ნე ბო და $150. შე დე გად კომ პა ნია 
მი ი ღებ და პრო დუქ ცი ის ერ თე ულ ზე $30 ზღვრულ მო გე ბას. ის მის კითხ ვა: ფა რავს მთლი
ა ნი ზღვრუ ლი მო გე ბა მუდ მივ და ნა ხარ ჯებს ისე, რომ კომ პა ნი ის მო გე ბა და მო კი დე ბუ ლი 
იყოს მუდ მივ და ნა ხარ ჯებ სა და გა ყი დუ ლი პრო დუქ ცი ის მო ცუ ლო ბა ზე?

აზ რი არა აქვს ცვლად და ნა ხარ ჯებ ზე და ბა ლი სა რე ა ლი ზა ციო ფა სის და წე სე ბას, თუ კომ
პა ნია  ხელ შეკ რუ ლე ბის გა მო არ იქ ნე ბა იძუ ლე ბუ ლი,  ასე რომ  მო იქ ცეს (მაგალითად, 
თუ  და ნა ხარ ჯე ბი გა ი ზარ და რე ა ლი ზა ცი ის ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ მო წე რის შემ დეგ), ან 
კომ პა ნია თა ვი დან ვე არ იყო მზად, და ე კარ გა ფუ ლი იმის გა მო, რომ შე სუ ლი ყო ახალ 
ბა ზარ ზე მაგ., სა რეკ ლა მო ფას დათ მო ბე ბი.

მთლი ა ნი და ნა ხარ ჯე ბი

თუ ზღვრუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი იყო  $120 და მუდ მი ვი ზედ ნა დე ბი ხარ ჯე ბის შთან თ ქ მის 
გა ნაკ ვე თი $40 ერ თე ულ ზე, მა შინ მთლი ა ნი და ნა ხარ ჯე ბი იქ ნე ბა $160. 20%იანი 
ფას ნა მა ტის და მა ტე ბის შე დე გად სა რე ა ლი ზა ციო ფა სი გახ დე ბა $192. მა შა სა და მე, პო
ტენ ცი უ რად კომ პა ნია პრო დუქ ცი ის  ერ თე ულ ზე მი ი ღებს  $32 მო გე ბას.

ამ მიდ გო მის უპი რა ტე სო ბა ის არის, რომ თუ პრო დუქ ტი კარ გად არ იყი დე ბო და $192
ად, კომ პა ნი ას შე ეძ ლო ფა სის შემ ცი რე ბის სა კითხის გან ხილ ვა. თუ კომ პა ნი ას სურ და 
20%იანი ფას ნა მა ტის შე ნარ ჩუ ნე ბა, მას უნ და მო ე ძებ ნა პრო დუქ ტის და ნა ხარ ჯე ბის 
($160ის) შემ ცი რე ბის გზე ბი. მთლი ა ნი და ნა ხარ ჯე ბი მო ი ცავს რო გორც ცვლად, ისე 
მუდ მივ და ნა ხარ ჯებს, ამი ტომ კომ პა ნი ა, სა ვა რა უ დოდ, ვერ უგუ ლე ბელ ყოფს მუდ მი ვი 
სა წარ მოო და ნა ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბის მცდე ლო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას, ვერც ცვლა დი სა
წარ მოო და ნა ხარ ჯე ბის შემ ცი რე ბას.

სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის და ნა ხარ ჯე ბი

და ნა ხარ ჯე ბის კალ კუ ლა ცია სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის მი ხედ ვით ით ვა ლის წი ნებს პრო დუქ
ტის სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის გან მავ ლო ბა ში გა წე ულ ყვე ლა ნა ირ და ნა ხარჯს: წარ მო ე ბის 
დაწყე ბამ დე გა წე ულ გარ და უ ვალ და ნა ხარ ჯებს, წარ მო ე ბის და ნა ხარ ჯებს და წარ მო ე ბის 
შემ დ გომ და ნა ხარ ჯებს. გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში პრო დუქ ტი დან მი ღე ბუ ლი მთლი ა ნი 
ამო ნა გე ბი არ უნ და იყოს მთლი ან და ნა ხარ ჯებ ზე ნაკ ლე ბი, რომ ლე ბიც აუცი ლე ბე ლია 
პრო დუქ ტის შექ მ ნის, მი სი წარ მო ე ბი სა და წარ მო ე ბის შეწყ ვე ტის თ ვის.

მა გა ლი თად:

პრო დუქ ტის შექ მ ნის საწყი სი  და ნა ხარ ჯე ბი და სა წარ მოო ხა ზის თ ვის სა ჭი რო მან ქა ნა 
და ნად გა რე ბის შე ძე ნა = $2 მლნ

ცვლა დი სა წარ მოო და ნა ხარ ჯე ბი და მუდ მი ვი და ნა ხარ ჯე ბი, რომ ლე ბიც გა წე უ ლია პრო
დუქ ტის სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის გან მავ ლო ბა ში = $10 მლნ

პრო დუქ ტის წარ მო ე ბის  შეწყ ვე ტის და ნა ხარ ჯე ბი (მაგ., რე ა ბი ლი ტა ცი ის და ნა ხარ ჯე ბი 
+ თა ნამ შ რო მელ თა შემ ცი რე ბის პო ტენ ცი უ რი და ნა ხარ ჯე ბი – მან ქა ნა და ნად გა რე ბის 
სა ლიკ ვი და ციო და ნა ხარ ჯე ბი) = $1 მლნ

ასე, რომ პრო დუქ ტის სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის და ნა ხარ ჯე ბი $13 მლნი ა. 
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თუ კომ პა ნი ამ შე ა ფა სა, რომ ის აწარ მო ებს და გა ყი დის 2 მლნ ერ თე ულ პრო დუქტს, 
პრო დუქ ტის ერ თე უ ლის სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის და ნა ხარ ჯე ბი იქ ნე ბა $6,50, ხო ლო თუ 
კომ პა ნი ას გრძელ ვა დი ა ნი მო გე ბის მი ღე ბა სურს, სა რე ა ლი ზა ციო ფა სი უნ და და წეს დეს 
ამ თან ხა ზე მე ტი.

და ნა ხარ ჯ თა კალ კუ ლა ცია სა სი ცოცხ ლო ციკ ლის მი ხედ ვით ხაზს უს ვამს ყვე ლა ნა ი რი 
და ნა ხარ ჯის გათ ვა ლის წი ნე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას იმის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, რომ ისი ნი და ი
ფა როს ახა ლი პრო დუქ ტის წარ მო ე ბის შე სა ხებ მი ღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბით. კერ ძოდ, 
ამ მიდ გო მის დროს  შე საძ ლე ბე ლია ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბა წი ნას წა რი და ნა ხარ ჯე ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე, რად გან პრო დუქ ტის შექ მ ნა ზე მე ტი ხარ ჯე ბის გა წე ვით შე იძ ლე ბა ბევ რად 
მე ტი ფუ ლი და ზო გოს შემ დ გომ ში მი სი წარ მო ე ბის დროს. ეს შე ამ ცი რებს  სა სი ცოცხ ლო 
ციკ ლის სა ერ თო და ნა ხარ ჯებს და მო გე ბის მი ღე ბა შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა უფ რო და ბა ლი 
და უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი სა რე ა ლი ზა ციო ფა სის პი რო ბებ ში.

კალ კუ ლა ცია რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯე ბით

რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯე ბით კალ კუ ლა ცი ის დროს პრო დუქ ტის ან ხელ შეკ რუ ლე ბის 
და ნა ხარ ჯე ბის შე სა ფა სებ ლად გა მო ი ყე ნე ბა რე ლე ვან ტუ რი ფუ ლა დი ნა კა დე ბი. ეს არის 
მო მა ვა ლი ფუ ლა დი ნა კა დე ბი, რომ ლე ბიც წარ მო იქ მ ნე ბა პრო დუქ ცი ის წარ მო ე ბის  ან 
ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბის შე დე გად.

მა გა ლი თად, ხელ შეკ რუ ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად აუცი ლე ბე ლი ა:

1. კომ პო ნენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ამ ჟა მად მა რაგ ში იმ ყო ფე ბა, რო მელ თა თვით ღი რე ბუ ლე
ბა შე ად გენ და $12,000ს. ისი ნი ამ ჟა მად არ გა მო ი ყე ნე ბა ბიზ ნეს ში, მაგ რამ მა თი 
გა ყიდ ვა შე საძ ლე ბე ლია $10,500ად.

2. ახა ლი კომ პო ნენ ტე ბი, რო მე ლიც უნ და იყი დონ $15000ად.

3. და მა ტე ბი თი თა ნამ შ რომ ლე ბის ჩარ თ ვა  ერ თი წლით, $20,000ის ოდე ნო ბის ხელ
ფა სით.

4. ამ ჟა მად უმოქ მე დო პერ სო ნა ლის მო ნა წი ლე ო ბა, რომ ლე ბიც ახალ ხელ შეკ რუ ლე
ბა ზე იმუ შა ვე ბენ  $16,000  ხელ ფა სი.

ეს ელე მენ ტე ბი და მუ შავ დე ბა შემ დეგ ნა ი რად:

1. $12,000 არის და უბ რუ ნე ბა დი/ წარ სუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი და არ არის რე ლე ვან ტუ რი. 
თუმ ცა, კომ პა ნია და კარ გავს $10,500ის ოდე ნო ბის ფუ ლად სახ ს რებს, თუ გა ყიდ ვის 
ნაც ვ ლად კომ პო ნენ ტებს გა მო ი ყე ნე ბენ წარ მო ე ბა ში. ეს არის ხელ შეკ რუ ლე ბის თ ვის 
რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯე ბი;

2. ეს რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯე ბი ა. ეს არის ხელ შეკ რუ ლე ბით გა მოწ ვე უ ლი ფუ ლა დი 
სახ ს რე ბის  და მა ტე ბი თი გა დი ნე ბა;

3. ეს რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯე ბი ა. ეს არის ხელ შეკ რუ ლე ბით გა მოწ ვე უ ლი ფუ ლა დი 
სახ ს რე ბის და მა ტე ბი თი გა დი ნე ბა;

4. ეს არ არის რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯე ბი, რად გან მას არ გა აჩ ნია და მა ტე ბი თი ფუ
ლა დი ნა კა დე ბის წარ მოქ მ ნის ეფექ ტი. თა ნამ შ რომ ლებს უხ დი ან და შემ დ გომ შიც 
გა აგ რ ძე ლე ბენ მათ ანაზღა უ რე ბას, მაგ რამ მათ უბ რა ლოდ მოს თხო ვენ დრო ის და
ხარ ჯ ვას ახალ ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე სა მუ შა ოდ.
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ამ გ ვა რად, მთლი ა ნი რე ლე ვან ტუ რი და ნა ხარ ჯე ბი შე ად გენს: $10,500 + $15,000 + 
$20,000 = $45,500.

ეს არის მი ნი მა ლუ რი ფა სი, რო მე ლიც უნ და მო ითხო ვონ ხელ შეკ რუ ლე ბის თ ვის. ამა ზე 
ნაკ ლე ბი ნე ბის მი ე რი თან ხის დროს კომ პა ნია უარეს მდგო მა რე ო ბა ში აღ მოჩ ნ დე ბა.

„დანახარჯებს პლუს “  ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ფას დად გე ნის ყვე ლა მიდ გო მის დი დი ნაკ
ლი მდგო მა რე ობს შემ დეგ ში: უბ რა ლოდ იმის გა მო, რომ არ სე ბობს სა რე ა ლი ზა ციო 
ფა სის გან საზღ ვ რის მე ქა ნიზ მი, ეს არ ნიშ ნავს, რომ ყვე ლა წარ მო ე ბუ ლი ერ თე უ ლი 
სა ერ თოდ გა ი ყი დე ბა ამ ფა სად. კომ პა ნია შე იძ ლე ბა იყოს ძა ლი ან არა ე ფექ ტუ რი, 
ასე რომ, შე საძ ლე ბე ლია და ნა ხარ ჯე ბი და, აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა რე ა ლი ზა ციო 
ფა სე ბი იმ დე ნად აღ მაშ ფო თებ ლად მა ღა ლი იყოს, რომ არ ცერ თი მომ ხ მა რე ბე ლი არ 
იყი დის სა ქო ნელს. მა ში ნაც კი, თუ ამ მიდ გო მის შე დე გად გან საზღ ვ რუ ლი ფა სე ბი არ 
იქ ნე ბა ძა ლი ან მა ღა ლი, კონ კუ რენ ტებ მა შე იძ ლე ბა სა ქო ნე ლი უფ რო და ბალ ფა სად 
შეს თა ვა ზონ ბა ზარს.

და ნა ხარ ჯებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ყვე ლა მე თო დი მთლი ა ნად სა კუ თარ თავ ზე/ კომ პა ნი ა ზეა 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი და ყუ რადღე ბას არ აქ ცევს მომ ხ მა რებ ლებს და კონ კუ რენ ტებს. ამ 
მიდ გო მის  გა მო ყე ნე ბა მარ ტი ვია და ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა პრაქ ტი კა ში, მაგ რამ კომ პა
ნი ამ აუცი ლებ ლად უნ და შე ხე დოს მის მი ერ გან საზღ ვ რულ ფასს და გა ა ა ნა ლი ზოს, არის 
თუ არა ის რე ა ლუ რი.

ასე ვე აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ფა სე ბის და სად გე ნად და ნა ხარ ჯე ბის გა მო ყე ნე ბამ ზოგ ჯერ 
შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს სი ცოცხ ლი სუ ნა რი ან სა რე ა ლი ზა ციო ფას ზე და ბა ლი ფა სის და წე
სე ბა. მა გა ლი თად, ბამ ბის მა ი სუ რის დამ ზა დე ბა შე იძ ლე ბა $3  დაჯ დეს, მაგ რამ თუ მას ზე 
მო დუ რი ბრენ დის ლო გოს მი კუთ ვ ნე ბა შე საძ ლე ბე ლი ა, პო ტენ ცი უ რი სა რე ა ლი ზა ციო ფა სი 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა იზ რ დე ბა, ბრენ დ თან და კავ ში რე ბის გა მო, თუნ დაც ლო გოს და ტა ნე ბა 
მა ი სურ ზე თით ქ მის არა ფე რი ღირ დეს. ამ შემ თხ ვე ვა ში „დანახარჯებსპლუს“ მიდ გო მის 
გა მო ყე ნე ბით გან საზღ ვ რუ ლი სა რე ა ლი ზა ციო ფა სი იმა ზე უფ რო და ბა ლი იქ ნე ბო და, რის 
გა დახ და ზეც მომ ხ მა რებ ლე ბი თა ნახ მა იქ ნე ბოდ ნენ.

ფას დად გე ნა ბა ზარ ზე „ნაღების მოხ ს ნით“ და ფას დად გე ნა  
ბა ზარ ზე შეღ წე ვის მიზ ნით

ბა ზარ ზე „ნაღების მოხ ს ნის“ სტრა ტე გია გუ ლის ხ მობს ახა ლი პრო დუქ ტის ბა ზარ ზე გა ტა
ნას თავ და პირ ვე ლად ძა ლი ან მა ღალ ფა სად. გამ ყიდ ვე ლი ვა რა უ დობს, რომ პირ ველ 
ეტაპ ზე საკ მა რი სი იქ ნე ბი ან ისე თი მომ ხ მა რებ ლე ბი, რომ ლებ საც მო ე სურ ვე ბათ ბევ რის 
გა და ხა და, რა თა  ერ თ ერ თი პირ ვე ლე ბი იყ ვ ნენ მათ შო რის, ვი საც ექ ნე ბა ეს ახა ლი 
პრო დუქ ტი. მარ თა ლი ა, ახა ლი პრო დუქ ტის წარ მო ე ბა ში გაშ ვე ბის საწყის ეტაპ ზე წარ მო
ე ბის მო ცუ ლო ბა ხში რად შეზღუ დუ ლი ა, მაგ რამ მა ღა ლი ფა სე ბის და წე სე ბას პრო დუქ ცი ის 
და ბა ლი მო ცუ ლო ბის პი რო ბებ ში აზ რი აქვს. შემ დეგ ეტაპ ზე, მოკ ლე ვა დი ა ნი პე რი ო დის 
გას ვ ლის შემ დეგ, ფა სი და იკ ლებს, რა თა მომ წო დე ბელ მა მომ ხ მა რე ბელ თა კი დევ ერ
თი ახა ლი ფე ნა მო ი ზი დოს. მე რე და მე რე, ბაზ რის გა ჯე რე ბას თან ერ თად ფა სი სწრა
ფად იკ ლებს, სა ნამ არ მი აღ წევს სტა ბი ლურ დო ნეს და, შე სა ბა მი სად, კომ პა ნია უკ ვე 
აით ვი სებს ბაზ რის აუთ ვი სე ბელ ნა წი ლებ საც. ეს მიდ გო მა გავ რ ცე ლე ბუ ლია მო ბი ლუ რი 
ტე ლე ფო ნე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის ბაზ რებ ზე.
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ამის სა პი რის პი როდ, ფას დად გე ნა ბა ზარ ზე შეღ წე ვის მიზ ნით ნიშ ნავს ბა ზარ ზე შეს ვ ლას 
აგ რე სი უ ლად და ბა ლი ფა სით. მი ზა ნი  ნა თე ლი ა: ბაზ რის დი დი წი ლის მო პო ვე ბა და 
დი დი მო ცუ ლო ბის რე ა ლი ზა ცი ა. პრო დუქ ცი ის დიდ მა მო ცუ ლო ბამ შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი
ოს პრო დუქ ცი ის ერ თე ულ ზე და ბა ლი და ნა ხარ ჯე ბი (მაგალითად, მუდ მი ვი და ნა ხარ ჯე ბი 
უფ რო ვრცლად ნა წილ დე ბა) და ეს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს კომ პა ნი ას, მო გე ბა მი ი ღოს 
და ბა ლი ფა სე ბის პი რო ბებ შიც კი. ცხა დი ა, ბა ზარ ზე მიღ წე ულ მა დო მი ნი რე ბამ შე იძ ლე ბა 
გა აძ ნე ლოს ახა ლი კონ კუ რენ ტე ბის ბა ზარ ზე შეს ვ ლა, რად გან მათ შე იძ ლე ბა გა უ ჭირ დეთ 
ბაზ რის ლი დე რის ნა ი რი მას შ ტა ბის ეკო ნო მი ის მი ღე ბა, რაც აუცი ლე ბე ლია მო გე ბის მი
სა ღე ბად და ბა ლი სა რე ა ლი ზა ციო ფა სის პი რო ბებ ში.

ფას დად გე ნა და მა ტე ბი თი პრო დუქ ტის (თანაპროდუქტის) შე თა ვა ზე ბის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით

მომ ხ მა რებ ლე ბის მო სა ზი დად საწყი სი (საბაზო) პრო დუქ ტი იყი დე ბა და ბალ ფა სად. 
ამ გ ვა რი  პო ლი ტი კით მომ ხ მა რებ ლის ცთუ ნე ბის შემ დეგ, შე ი ძი ნოს საწყი სი პრო დუქ ტი, 
შემ დ გო მი სწავ ლე ბა, ტექ ნი კუ რი მომ სა ხუ რე ბა და სა ხარ ჯი მა სა ლე ბი იყი დე ბა შე და რე
ბით მა ღალ ფა სებ ში.

ამის სა ი ლუს ტ რა ცი ოდ გა მოგ ვად გე ბა ჭავ ლუ რი პრინ ტე რე ბის მა გა ლი თი: პრინ ტე რის 
ღი რე ბუ ლე ბა $70ია; შემ ც ვ ლე ლი კარ ტ რი ჯე ბის კომ პ ლექ ტის ღი რე ბუ ლე ბა კი $30!

ფას დად გე ნის ამ გ ვა რი სტრა ტე გი ის დროს ყვე ლა ზე მე ტი მო გე ბა მი ი ღე ბა შემ დ გომ ში, 
და მა ტე ბი თი, თა ნაპ რო დუქ ტის რე ა ლი ზა ცი ი დან და არა საწყი სი, სა ბა ზო პრო დუქ ტი დან.

ფას დად გე ნა პრო დუქ ცი ის ხა ზის თ ვის  ანუ პრო დუქ ცი ის ხა ზის შე მად გე ნე
ლი სხვა ელე მენ ტე ბის ფა სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით

პრო დუქ ტის ხა ზი არის მწარ მო ებ ლის პრო დუქ ტე ბის ჯგუ ფი, რომ ლე ბიც მსგავ სია დი
ზა ი ნით, ფუნ ქ ცი უ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბით და სა მიზ ნე მომ ხ მა რებ ლე ბით. ეს ჯგუ ფი წარ
მო ად გენს უამ რა ვი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მა ხა სი ა თებ ლი სა და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ფა სის მქო ნე 
პრო დუქ ტე ბის გარ კ ვე ულ ნაკ რებს. მა გა ლი თად:

 y მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი: ეკ რა ნის სხვა დას ხ ვა ზო მა, გარ ჩე ვა დო ბა, სიჩ ქა რე და 
კა მე რის გარ ჩე ვა დო ბა;

 y ავ ტო მან ქა ნე ბი: სხვა დას ხ ვა ძრა ვა, სა ღე ბა ვის ხა რის ხი,  სა ლო ნის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
აქ სე სუ ა რე ბი/ მო დე ლე ბი;

 y სას ტუმ როს ნომ რე ბი: სხვა დას ხ ვა ზო მის ოთა ხი, სხვა დას ხ ვა ტი პის სა წო ლი, ლუქ სი, 
ოთა ხე ბი ხე დით და ხე დის გა რე შე.

პრო დუქ ცი ის ხა ზის თ ვის ფას დად გე ნის მიდ გო მის უპი რა ტე სო ბე ბი ა:

 y მყიდ ვე ლებს შე უძ ლი ათ თა ვი ან თი შეს ყიდ ვე ბის შეც ვ ლა სა კუ თა რი ფი ნან სუ რი შე
საძ ლებ ლო ბე ბი სა და მოთხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად, სხვა მომ წო დე ბელ თან მის ვ ლის 
გა რე შე.

 y ადა მი ა ნებს არ ჩე ვა ნის გა კე თე ბი სას მოს წონთ ორი ენ ტი რე ბი. სა ბა ზო ავ ტო მან ქა ნის 
შე თა ვა ზე ბამ შე და რე ბით და ბალ ფა სად, შე იძ ლე ბა მომ ხ მა რე ბელს ახა ლი  ინ ტე რე
სი გა უღ ვი ვოს. ამ მიდ გო მის დროს კომ პა ნია ად გენს ფა სის საწყის დო ნეს  ახა ლი 
ავ ტო მან ქა ნის თ ვის (და უზ რუნ ველ ყოფს ფა სის გარ კ ვე ულ და სა ბუ თე ბას), შემ დეგ 
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მყიდ ვე ლებს შე უძ ლი ათ გა დაწყ ვი ტონ, უღირთ თუ არა უფ რო უკე თე სი მო დე ლის 
ყიდ ვა, სა ვა რა უ დოდ, გა ით ვა ლის წი ნე ბენ რა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი მო დე ლე ბის ფა სებს 
შო რის გან ს ხ ვა ვე ბას და არა გან სა ხილ ვე ლი/ შე სარ ჩე ვი მო დე ლის მთლი ან ფასს.

 y ადა მი ა ნებს მოს წონთ არ ჩე ვა ნი. თუ მხო ლოდ ავ ტო მან ქა ნის სა ლო ნის გა ფორ მე ბი სა 
და ძრა ვის ერთ ვა რი ანტს გთა ვა ზობთ გამ ყიდ ვე ლი, გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბამ დე 
ალ ბათ სხვა გან წახ ვალთ.

 y ძი რი თა დი მო დე ლი სა და უკე თე სი მო დე ლის ფა სებს შო რის გან ს ხ ვა ვე ბის გაზ რ და, 
რო გორც წე სი, ბევ რად აღე მა ტე ბა უკე თე სი მო დე ლის შე საქ მ ნე ლად სა ჭი რო და
ნა ხარ ჯე ბის ზრდას. ეს გა ყიდ ვე ბის პერ სო ნალს უკე თე სი მო დე ლის მომ გე ბი ა ნად 
გა ყიდ ვის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს.

ფას დად გე ნა პრო დუქ ცი ის მო ცუ ლო ბის თ ვის და წე სე ბუ ლი ფას დათ მო ბის 
მი ხედ ვით

ადა მი ა ნე ბის უმე ტე სო ბას მოს წონს პრო დუქ ცი ის მო ცუ ლო ბა ზე და მო კი დე ბუ ლი გა რი გე
ბე ბი, რად გან ხე და ვენ ფუ ლის და ზოგ ვის გზას. მა გა ლი თად, ასე თი შე თა ვა ზე ბა: იყი დეთ 
ერ თი და მი ი ღეთ 50%იანი ფას დაკ ლე ბა მე ო რე ზე.

მო ცუ ლო ბა ზე და მო კი დე ბუ ლი ფას დათ მო ბე ბი ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა სა წარ მო თა შო რის 
რე ა ლი ზა ცი ის ოპე რა ცი ებ ში, რად გან უფ რო მსხვი ლი პარ ტი ე ბის შეს ყიდ ვე ბი დან გამ ყიდ
ვე ლი მას შ ტა ბის ეკო ნო მი ას იღებს (მომხმარებელზე ერ თი მსხვი ლი პარ ტი ის მი ყიდ ვის 
ორ გა ნი ზე ბა უფ რო იაფი ა, ვიდ რე ორი პა ტა რა პარ ტი ის). გარ და ამი სა, ამ გ ვა რი სტრა
ტე გია მომ წო დებ ლის ბაზ რის წი ლის გაზ რ და საც  გა მო იწ ვევს.

თა ვის მხრივ, სა ცა ლო მო ვაჭ რე ე ბი სარ გე ბელს იღე ბენ უფ რო იაფი ფა სე ბი დან და 
შე უძ ლი ათ გა დაწყ ვი ტონ ამ ფას დათ მო ბის გა და ცე მა თა ვი ანთ სა ბო ლოო მომ ხ მა რებ
ლებ ზე. სა ცა ლო მო ვაჭ რე ე ბის თ ვის შეს ყიდ ვის და ბა ლი და ნა ხარ ჯე ბი იმას ნიშ ნავს, 
რომ ისი ნი მო გე ბას ინარ ჩუ ნე ბენ მა ში ნაც კი, თუ უფ რო და ბალ ფა სებს გა მო ი ყე ნე
ბენ თა ვი ან თი მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის. შე საძ ლოა გი ნა ხავთ მსხვი ლი სუ პერ მარ კე
ტე ბი (რომლებსაც შე უძ ლი ათ ფას დათ მო ბე ბის მო ლა პა რა კე ბა პრო დუქ ცი ის დიდ 
მო ცუ ლო ბა ზე), რომ ლე ბიც უფ რო იაფად სთა ვა ზო ბენ სა ქო ნელს მომ ხ მა რებ ლებს, 
ვიდ რე მა თი მცი რე ზო მის კონ კუ რენ ტე ბი. თუ სუ პერ მარ კეტს შე უძ ლია მომ ხ მა რებ
ლის თ ვის ძა ლი ან მიმ ზიდ ვე ლი/ საზ რი ა ნი ფა სე ბის შე თა ვა ზე ბა, მა შინ უფ რო მე ტი მომ
ხ მა რე ბე ლი შე ვა მათ მა ღა ზი ებ ში და, ალ ბათ, იქ სხვა სა ქო ნელ საც იყ დი ან.  
 
ფა სე ბის დი ფე რენ ცი ა ცია
ფა სე ბის დი ფე რენ ცი ა ცია ნიშ ნავს ერ თი და იმა ვე სა ქონ ლის შე თა ვა ზე ბას სხვა დას ხ ვა 
ბა ზარ ზე სხვა დას ხ ვა ფა სად.

მა გა ლი თად:

 y ფარ მა ცევ ტუ ლი პრო დუქ ტე ბის ფა სი რა დი კა ლუ რად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია სხვა დას ხ ვა 
ქვე ყა ნა ში, რაც და მო კი დე ბუ ლია თი თო ე უ ლი ქვეყ ნის პა ცი ენ ტე ბის ცხოვ რე ბის დო
ნე ზე/ შე მო სავ ლებ ზე ან ჯან დაც ვის მომ სა ხუ რე ბა ზე;

 y მგზავ რო ბის თ ვის ბი ლე თე ბის წი ნას წარ შე ძე ნა ხში რად ბევ რად ნაკ ლე ბი ჯდე ბა, 
ვიდ რე ჩვე უ ლებ რი ვი სამ გ ზავ რო ბი ლე თე ბის. აქ მომ ხ მა რებ ლე ბის ორი ბა ზა რი 
არ სე ბობს: ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც შე უძ ლი ათ თა ვი ან თი მგზავ რო ბის წი ნას წარ 
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და გეგ მ ვა და მე ო რე, ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც მო უ ლოდ ნე ლად უწევთ მგზავ რო ბა;

 y აშ შ  ში ელექ ტ რო და ფო ტოგ რა ფი უ ლი სა ქო ნე ლი ხში რად გა ცი ლე ბით იაფად იყი დე
ბა, ვიდ რე, ვთქვათ, დიდ ბრი ტა ნეთ ში. მა გა ლი თად, შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ სა ქო ნე ლი 
აშ შ  ში 100 დო ლა რი ღირ დეს, ხო ლო დიდ ბრი ტა ნეთ ში და ახ ლო ე ბით 100 ფუნ ტი.

გამ ყიდ ვე ლე ბი ცდი ლო ბენ თი თო ე ულ ქვე ყა ნა ში მაქ სი მა ლუ რი გა ხა დონ თა ვი ან თი 
მო გე ბა. რო გორც სტა ტი ის პირ ველ ნა წილ ში იყო ახ ს ნი ლი, მო გე ბა მაქ სი მა ლუ რია 
მა შინ, რო დე საც ზღვრუ ლი შე მო სა ვა ლი ტო ლია ზღვრუ ლი და ნა ხარ ჯე ბის. ამი ტომ 
გამ ყიდ ვე ლე ბი თა ვი ანთ ფა სებს აკო რექ ტი რე ბენ თი თო ე ულ ბა ზარ ზე ამ გ ვა რი შე დე
გის მი საღ წე ვად.

იმი სათ ვის, რომ ფა სე ბის დი ფე რენ ცი ა ცი ის სქე მამ იმუ შა ოს, რთუ ლი უნ და იყოს იაფ 
ბა ზარ ზე სა ქონ ლის ყიდ ვა და შემ დეგ უფ რო ძვი რადღი რე ბულ ბა ზარ ზე გა და ტა ნა და 
გა ყიდ ვა, ან მყიდ ვე ლის პი რა დი სარ გებ ლო ბის თ ვის, ან მო გე ბით გა სა ყი დად. ასე, მა
გა ლი თად, ფარ მა ცევ ტულ პრე პა რა ტებს, რომ ლებ საც იდენ ტუ რი ქი მი უ რი ფორ მუ ლე ბი 
აქვთ, სხვა დას ხ ვა სა ვაჭ რო ნი შა ნი, ფე რი, ფორ მა და მა რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნოს 
დამ ტ კი ცე ბა/ ლი ცენ ზია ექ ნე ბათ. ასე რომ პა ცი ენ ტე ბი ინერ ვი უ ლე ბენ არას ტან დარ ტუ ლი 
(ნაცრისფერი) იმ პორ ტის გა მო. ანა ლო გი უ რად, აშ შ  ში შე ძე ნილ მა ელექ ტ რო სა ქო ნელ მა 
შე იძ ლე ბა სხვა გან არ იმუ შა ოს ისე კარ გად, რად გან მათ შე იძ ლე ბა დას ჭირ დეს აშშს 
ძაბ ვა 110 ვოლ ტი, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის სიხ ში რე 60 ჰც და მა თი მი წო დე ბაც სხვაგ ვარ 
ელექ ტ რო ჩამ რ თ ვე ლებ თან ერ თად გან ხორ ცი ელ დე ბა. ფა სე ბის დი ფე რენ ცი ა ცია ძა ლი ან 
კარ გად მუ შა ობს მომ სა ხუ რე ბის დარ გებ ში.

დას კ ვ ნა

ფას დად გე ნა შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ ერ თ ერ თი საკ მა ოდ მიმ ზიდ ველ საქ მედ. იმ შემ თხ
ვე ვა ში, რო დე საც სა ქონ ლის გარ და, ბევ რი და ნა ხარ ჯი ექ ვემ დე ბა რე ბა ბუ ღალ ტერ თა 
კონ ტ როლს, სა ქო ნელ ზე ფას დად გე ნა ნიშ ნავს მომ წო დებ ლებ თან, მომ ხ მა რებ ლებ თან, 
ეკო ნო მი კა სა და კონ კუ რენ ტებ თან ურ თი ერ თ ქ მე დე ბას. იშ ვი ა თად არის სრუ ლი ად ნა
თე ლი, რომ სწო რი ფა სე ბია და წე სე ბუ ლი, რომ ლე ბიც კომ პა ნი ას მაქ სი მა ლუ რი მო გე ბის 
სა შუ ა ლე ბას მის ცემს გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში. მა ში ნაც კი, თუ დღეს „სწორი“ ფა
სე ბი იყო და წე სე ბუ ლი სა ქო ნელ ზე, ნაკ ლე ბად სა ვა რა უ დო ა, რომ ეს ფა სე ბი სტა ბი ლუ რი 
იქ ნე ბა: ახა ლი პრო დუქ ტე ბი, წარ მო ე ბის ტექ ნო ლო გი ა, კონ კუ რენ ტე ბი და მა თი ქცე ვა 
და ასე ვე მომ ხ მა რებ ლის გე მოვ ნე ბის ცვლი ლე ბა მწარ მო ებ ლებს ფა სე ბის გა დაწყ ვე ტი
ლე ბე ბის მუდ მი ვად გა და ხედ ვას აიძუ ლებს.

სტატიამოამზადა„საქმიანობისშედეგებისმართვის“
მოდულისსაგამოცდოკომისიისწევრმა.
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შე  სა  ვა  ლი
სა  წარ   მოს სტრა  ტე  გი  უ  ლი ან   გა  რიშ   გე  ბის 
მო  დუ  ლის (SBR) გა  მომ   ც   დელ   თა გუნ   დ   მა 
ლა  კო  ნუ  რად  ჩა  მო  ა  ყა  ლი  ბა სა  კუ  თა  რი  
მიდ   გო  მა გა  მოც   და  ზე კან   დი  და  ტე  ბის ცოდ  
ნის შე  მოწ   მე  ბის შე  სა  ხებ:

   შე ვა მოწ მებთ  კონ   ცეფ   ცი  ე  ბის, თე  ო  რი 
ე  ბის, პრინ   ცი  პე  ბის ცოდ   ნას და კან   დი 
და  ტე  ბის უნარს, რო  გორ შე  უძ   ლი  ათ  
ამ ცოდ   ნის გა  მო  ყე  ნე  ბა რე  ა  ლურ  
ცხოვ   რე  ბი  სე  ულ სი  ტუ  ა  ცი  ებ   ში.           

რო  გორ გა  მო  ი  ყუ  რე  ბა  სა  წარ   მოს სტრა 
ტე  გი  უ  ლი ან   გა  რიშ   გე  ბის მო  დუ  ლის სა  გა 
მოც   დო კითხ   ვის კარ   გი პა  სუ  ხი? რო  გორ 
მი  ვაღ   წიო ამას? სწო  რედ ეს ორი კითხ   ვა 
გა  გიჩ   ნ   დე  ბათ გა  მოც   დის   თ   ვის მზა  დე  ბი  სას.

პირ   ვე  ლი კითხ   ვა  არც ისე რთუ  ლი და 
გა  უ  გე  ბა  რი  ა, რო  გორც თქვენ ფიქ   რობთ –  

მოდულიმოდული
„საწარმოსსტრატეგიულიანგარიშგება“„საწარმოსსტრატეგიულიანგარიშგება“

გამოცდის ჩაბარების ტექნიკა

არ   სე  ბობს მთე  ლი რი  გი იდენ   ტი  ფი  ცი  რე  
ბა  დი კრი  ტე  რი  უ  მე  ბი, რომ   ლის მეშ   ვე  ო  ბით 
კარ   გი  პა  სუ  ხის ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბაა შე  საძ   ლე 
ბე  ლი სა  წარ   მოს სტრა  ტე  გი  უ  ლი ან   გა  რიშ  
გე  ბის მო  დუ  ლის კითხ   ვე  ბის   თ   ვის; მე  ო  რე 
კითხ   ვის პა  სუ  ხი საკ   მა  ოდ ხმა  მა  ღა  ლი ნათ  
ქ   ვა  მია „გამოცდის  ჩა  ბა  რე  ბის ეფექ      ტუ  რი 
ტექ   ნი  კა".

ამ სტა  ტი  ა  ში ჩვენ გან   ვი  ხი  ლავთ ამ ორ 
მჭიდ   როდ და  კავ   ში  რე  ბულ კითხ   ვას, რა  თა 
ინ   ფორ   მა  ცია მო  გა  წო  დოთ გა  დამ      წყ   ვე  ტი 
მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბის ფაქ   ტო  რე  ბის შე  სა  ხებ, 
რომ   ლე  ბიც და  გეხ   მა  რე  ბათ კარ   გი პა  სუ  ხის 
ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბა  ში. გარ   და ამი  სა, გა  გაც  
ნობთ მე  თო  დებს, რომ   ლის  გა  მო  ყე  ნე  ბა 
შე  საძ      ლე  ბე  ლია ამის მი  საღ   წე  ვად. თუ 
აღ   ჭურ   ვი  ლი იქ   ნე  ბით კარ   გი ტექ   ნი  კუ  რი 
ცოდ   ნით,  გა  მოც   და  ზე ამ მე  თო  დე  ბის 
ცოდ   ნა  „რიგის თავ   ში და  გა  ყე  ნებთ“, რო 
დე  საც დაგ   ჭირ   დე  ბათ სა  წარ      მოს სტრა  ტე 
გი  უ  ლი ან   გა  რიშ   გე  ბის მო  დუ  ლის გა  მოც   დის  
„საშვის მი  ღე  ბა“.

 უმაღ ლე სი დო ნის ყვე ლა გა მოც დის 
მსგავ სად, არც სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი 
ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის გა მოც და ზე არ 
გაქვთ კითხ ვე ბის არ ჩე ვის შე საძ ლებ ლო ბა, 
მაგ რამ თქვენ მა ინც შე გიძ ლი ათ არ ჩე ვა
ნის გა კე თე ბა; უფ რო მე ტიც, აუცი ლებ ლად 
უნ და გა ა კე თოთ არ ჩე ვა ნი იმას თან და კავ
ში რე ბით, თუ სა ი დან  და იწყებთ პა სუ ხის 
გა ცე მას.

გა მოც და ზე პა სუ ხე ბის გა ცე მის დაწყე ბამ
დე რე კო მენ დე ბუ ლია რამ დე ნი მე წუ თის 
და ხარ ჯ ვა კითხ ვე ბის შეს წავ ლა ზე, რა თა 
გა ი გოთ მა თი აზ რი. ეფექ ტი ა ნი მიდ გო
მა ა, და იწყოთ თქვენ თ ვის „საუკეთესო“ 
კითხ ვით. პირ ვე ლი „საუკეთესო“ კითხ ვის 

დრო ის მარ თ ვა და თქვე ნი მარ შ რუ ტი  გა მოც დის გავ ლით

„პოვნა“ თავ და ჯე რე ბუ ლო ბას შეგ მა ტებთ. 
„საუკეთესო“ კითხ ვის არ ჩე ვა პი რა დი 
არ ჩე ვა ნი ა. თქვენ შე იძ ლე ბა გა დაწყ ვი
ტოთ, რომ კარ გად ხართ გა ვარ ჯი შე ბუ ლი 
ჯგუ ფე ბის ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბის მომ ზა
დე ბა ში და ამი ტომ გსურთ, პირ ველ რიგ
ში, 1ელ კითხ ვას უპა სუ ხოთ. შე გიძ ლი ათ 
უპი რა ტე სო ბა მი ა ნი ჭოთ მე2 კითხ ვას იმის 
სა ფუძ ველ ზე, რომ სა ნი მუ შო გა მოც და ზე 
და გა მომ ც დელ თა გუნ დის სტა ტი ებ ში, გა
მომ ც დე ლე ბი ვა რა უ დო ბენ, რომ მას ექ ნე ბა 
შე და რე ბით პროგ ნო ზი რე ბა დი სტი ლი.

მა შა სა და მე, თუ რო მე ლი მე კითხ ვა ში შეგ ხ
ვ დე ბათ თქვენ თ ვის კარ გად ნაც ნო ბი თე მა, 
დი დი ალ ბა თო ბით მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ 
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დრო ში ჩა ე ტე ვით. ახ ლა კი მი ვუ ახ ლოვ დით 
გა მოც დის ჩა ბა რე ბის ტექ ნი კის ერ თ ერთ 
გა დამ წყ ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბის ელე მენტს, 
დრო ის მარ თ ვას. იმი სათ ვის, რომ საკ მა რი
სი დრო გქონ დეთ ყვე ლა კითხ ვა ზე პა სუ ხის 
გა სა ცე მად, სა გა მოც დო დრო უნ და გა ა ნა წი
ლოთ ხელ მი საწ ვ დო მი ქუ ლე ბის სა ფუძ ველ
ზე, სიმ კაც რე გა მო ი ჩი ნეთ სა კუ თა რი თა ვის 
მი მართ და რო დე საც დრო ამო ი წუ რე ბა, 
გა და დით სხვა სა კითხ ზე. სა ყო ველ თა ოდ 
აღი ა რე ბუ ლი ა, რომ კან დი და ტი უფ რო მეტ 
ქუ ლას მი ი ღებს, თუ ხუთ წუთს და ხარ ჯავს 
ახალ კითხ ვა ზე მუ შა ო ბი სას, ვიდ რე მა შინ, 
თუ მუ შა ო ბას გა აგ რ ძე ლებს კითხ ვა ზე, რო
მელ ზეც მან უკ ვე და ხარ ჯა გა მო ყო ფი ლი  
დრო. სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ
გე ბის მო დუ ლის გა მოც და ზე ხში რად არ
სე ბობს რის კი იმი სა, რომ გა მოთ ვ ლებ ზე 
მუ შა ო ბი სას კან დი და ტი დროს გა და ა ჭარ
ბებს და საკ მა რის დროს  ვე ღარ და უთ მობს 
პა სუ ხე ბის ნა რა ტი ულ (ტექსტურ) ნა წი ლებს, 
რომ ლებ საც, რო გორც წე სი, მი კუთ ვ ნე ბუ ლი 
აქვს ქუ ლე ბის უმე ტე სო ბა,. ამ გ ვა რი რის კი 
გან სა კუთ რე ბით და კავ ში რე ბუ ლია 1ელ 
კითხ ვას თან, რო მე ლიც  ჯგუ ფე ბის ფი ნან
სურ ან გა რიშ გე ბას ეხე ბა.

შემ ფა სებ ლის თ ვის ნამ დ ვი ლად არ აქვს 
მნიშ ვ ნე ლო ბა, რა თან მიმ დევ რო ბით არის 
პა სუ ხი გა ცე მუ ლი სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი 
ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის გა მოც დის ოთხ 

კითხ ვა ზე (იმ პი რო ბით, თუ თი თო ე უ ლი ნა
წი ლის და სათა უ რე ბა ადეკ ვა ტუ რი იქ ნე ბა). 
სი ნამ დ ვი ლე ში, კარ გი პა სუ ხის ნამ დ ვი ლი 
გა სა ღე ბი ისა ა, რომ კან დი დატ მა ყვე ლა 
კითხ ვის ყვე ლა ნა წილ ზე უნ და სცა დოს 
პა უ ხის გა ცე მა. თუმ ცა, ამის გა კე თე ბა ყო
ველ თ ვის ისე თი მარ ტი ვი არ არის, რო
გორც ერ თი შე ხედ ვით ჩანს. სა წარ მოს 
სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის 
გა მოც დის ზო გი ერთ კითხ ვა ში ქვე მოთხოვ
ნე ბი იგუ ლის ხ მე ბა. მა გა ლი თად, კითხ ვა ში 
შე საძ ლოა კან დი და ტებს სთხოვ დ ნენ ფი
ნან სურ ან გა რიშ გე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
სა კითხე ბის გან ხილ ვას; თუმ ცა სა კითხე ბის 
დე ტა ლე ბი (ფაქტობრივად, თი თო ე უ ლი 
ქვე მოთხოვ ნა)  სცე ნარ ში იმა ლე ბა.

ამი ტომ გა მოც დის ჩა ბა რე ბის ეფექ ტი
ა ნი ტექ ნი კა იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ 
კითხ ვა ზე მუ შა ო ბის დაწყე ბი სას პირ ველ 
რამ დე ნი მე წუთ ში კან დი დატ მა უნ და გა მო
ავ ლი ნოს ეს ქვე მოთხოვ ნე ბი ან სა კითხე
ბი და შემ დეგ შე ა ფა სოს, რამ დე ნი ქუ ლა 
მი ე ნი ჭე ბა მათ, რა თა დარ ჩე ნი ლი დრო 
სა თა ნა დოდ გა ა ნა წი ლოს. სცე ნარ ზე და
ფუძ ნე ბულ კითხ ვებ ზე ვარ ჯი შის სა უ კე თე სო 
გზა ამ კონ კ რე ტუ ლი მიდ გო მის და მუ შა ვე
ბა ა. თქვენ ყუ რადღე ბით უნ და გა და ა მოწ
მოთ თქვე ნი პა სუ ხე ბი და გა ნი ხი ლოთ, რა 
პრობ ლე მე ბი უნ და გა მო გევ ლი ნათ და 
რო გორ გა ა ნა წი ლებ დით მათ ზე ქუ ლებს.

მა გა ლი თი: სა ნი მუ შო სა გა მოც დო 
კითხ ვა (2):
გა ნი ხი ლეთ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი სი ტუ ა ცი ე
ბის ეთი კუ რი და სა აღ რიცხ ვო შე დე გე ბი 
ბუ ღალ ტ რის პო ზი ცი ი დან, რო მე ლიც 
ად გენს ან გა რიშ გე ბას.
(18 ქუ ლა)

თქვენ გულ დას მით უნ და გა და ი კითხოთ 
სცე ნა რი „სიტუაციების“ და სად გე ნად; 
ამ სცე ნარ ში შე საძ ლე ბე ლია ბუ ღალ ტ
რუ ლი აღ რიცხ ვის ხუ თი სა კითხის იდენ
ტი ფი ცი რე ბა და თი თო ე ულ შემ თხ ვე ვა ში, 
სცენარ ში შე მო თა ვა ზე ბუ ლია არას წო რი 

სა აღ რიცხ ვო მიდ გო მა. მთელ სცე ნარ ში 
„გადახლართულია“ ფი ნან სუ რი დი რექ
ტო რის არა სა თა ნა დო ქცე ვის ეთი კუ რი 
პრობ ლე მა.
რო დე საც კითხ ვის მოთხოვ ნას ორი მკა
ფიო ას პექ ტი აქვს, ამ შემ თხ ვე ვა ში, ეთი
კურ და სა აღ რიცხ ვო გავ ლე ნას თან 
და კავ ში რე ბით, კარ გი მიდ გო მა იქ ნე ბა, 
ვი ვა რა უ დოთ, რომ მათ ზე, და ახ ლო ე ბით, 
თა ნაბ რად იქ ნე ბა გა ნა წი ლე ბუ ლი ხელ მი
საწ ვ დო მი ქუ ლე ბი, თუ კითხ ვა ში ამ ას პექ
ტებ ზე გან ცალ კე ვე ბით არ არის მი თი თე
ბუ ლი ქუ ლე ბი. ასე რომ, აქ გო ნივ რუ ლია 
ვი ვა რა უ დოთ, რომ და ახ ლო ე ბით 9 ქუ ლაა 
მი კუთ ვ ნე ბუ ლი სა აღ რიცხ ვო სა კითხებ ზე. 
ასე რომ, თქვე ნი გეგ მა უნ და იყოს ორი 
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ქუ ლი დან 8 მი კუთ ვ ნე ბუ ლი აქვს ეთი კურ 
მო საზ რე ბებს; რაც უფ რო მეტ კითხ ვას გა
ეც ნო ბით /ი ვარ ჯი შებთ, მით უფ რო კარ გად 
გა ი გებთ,  ტი პუ რად რო გორ ხდე ბა ქუ ლე
ბის გა ნა წი ლე ბა სა გა მოც დო კითხ ვებ ში.

ქუ ლის მი კუთ ვ ნე ბა ხუ თი სა აღ რიცხ ვო სა
კითხი დან თი თო ე ულ ზე, რა თა საკ მა რი სი 
დრო და ი ტო ვოთ მსგავ სი რა ო დე ნო ბის 
ქუ ლე ბის მი სა კუთ ვ ნებ ლად ეთი კურ შე დე
გებ ზე.
შე ფა სე ბის სქე მა ში, ფაქ ტობ რი ვად,18 

ფორ მა ტი
პა სუ ხის ფორ მა ტი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. სხვა 
სიტ  ყ ვე ბით რომ ვთქვათ, კარ გი პა სუ ხი 
კარ გი გზამ კ ვ ლე ვია შემ ფა სებ ლის თ ვის _ 
შემფასე ბე ლი ნათ ლად და ი ნა ხავს, რომ 
კანდი დატმა  გა მო ავ ლი ნა სხვა დას ხ ვა 
სა კითხი ან ქვე მოთხოვ ნა და გა ნი ხი ლა 
თა ვის პა სუხ ში.

ისე ვე, რო გორც კითხ ვე ბის ნა წი ლე ბის 
მარ კი რე ბა, გა მოც დის ჩა ბა რე ბის ეფექ
ტი ა ნი  მიდ გო მაა პა სუხ ში სა თა უ რე ბის 
გა მო ყე ნე ბა. მა გა ლი თად, ზე მოთ ნახ სე ნებ 
კითხ ვა ში, სა დაც თქვენ უნ და გა ნი ხი ლოთ 
ხუ თი სა აღ რიცხ ვო სა კითხი, პლუს ეთი კუ
რი სა კითხე ბი, რე კო მენ დე ბუ ლი ა, რომ 
მათ თ ვის გა მო ი ყე ნოთ ექ ვ სი გან ცალ კე ვე
ბუ ლი სა თა უ რი, მათ შო რის, და ტო ვე ბუ ლი 
ცა რი ე ლი სტრი ქო ნე ბი, შე ფა სე ბის გა მარ
ტი ვე ბის თ ვის.

რო დე საც პა სუ ხი გა მოთ ვ ლე-
ბის ჩა ტა რე ბას მო ითხოვს, 
ჩა ტა რე ბუ ლი გა მოთ ვ ლე ბი 
წარ მოდ გე ნი ლი უნ და  იყოს 
გა სა გე ბად, ლო გი კუ რი თან-
მი დევრო ბით და ად ვი ლად 
აღ საქ მე ლი უნ და იყოს.

გა ან გა რი შე ბებ ში ძი რი თა დი ელე მენ ტე
ბი ნათ ლად უნ და იყოს სა ხელ დე ბუ ლი 
და ნე ბის მი ე რი ცალ კე უ ლი გა ან გა რი შე ბა 
და კავ ში რე ბუ ლი უნ და იყოს ძი რი თად გა
ან გა რი შე ბას თან.

ეს არის სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ
გე ბის მო დუ ლის გა მოც დის და მა ხა სი ა თე
ბე ლი ერ თ ერ თი ნი შა ნი, გან სა კუთ რე ბით 
1ლი კითხ ვის:

   კან დი და ტებ მა უნ და გა ნი ხი ლონ 
პრინ ცი პე ბი, რომ ლე ბიც სა ფუძ ვ ლად 
უდევს მათ მი ერ ჩა ტა რე ბულ გა მოთ
ვ ლებს. ამას თან, გახ სოვ დეთ, წმინ და 
რიცხობ რი ვი პა სუ ხე ბის თ ვის გა მო ყო
ფი ლი ქუ ლე ბის რა ო დე ნო ბა  
შეზღუ დუ ლი იქ ნე ბა.                     

კარგ პა სუხ ში რთუ ლი გა მოთ ვ ლე ბი გან
ცალ კე ვე ბუ ლი უნ და იყოს ნა რა ტი უ ლი 
(ტექსტური) პა სუ ხე ბის გან _ ჩარ თუ ლი არ 
უნ და იყოს ტექ ს ტ ში.

მარ ტი ვი გა მოთ ვ ლე ბის გარ და, ყვე ლა ფე
რი, ყვე ლა ნა ი რი გა მოთ ვ ლა წარ მოდ გე
ნი ლი უნ და იყოს ნა რა ტი ვის გან (პასუხის 
ტექ ს ტუ რი ნა წი ლის გან) გან ცალკე ვე ბით, 
რო მელ საც ის ეხე ბა, ხო ლო ტექ ს ტ ში, სა
ჭი რო ე ბი სა მებრ, მი თი თე ბუ ლი უნ და იყოს 
კონ კ რე ტუ ლი გა მოთ ვ ლა. გა მოთ ვ ლე ბი 
შე იძ ლე ბა წარ მოდ გე ნი ლი იყოს და ნარ თ ში 
ან უბ რა ლოდ ცალ კე ფურ ცელ ზე. ხში რად 
კარგ მე თო დად მი იჩ ნე ვა, რომ გა მოთ
ვ ლე ბი აწარ მო ოთ ერთ ფურ ცელ ზე და 
იმავ დ რო უ ლად მე ო რე ფურ ცელ ზე ახ ს ნათ  
ან  გა ნი ხი ლოთ თი თო ე უ ლი მათ გა ნი. ეს 
და გეხ მა რე ბათ, ნა წერ ში უკე თე სი ქუ ლე ბის 
მი ღე ბა ში, ვი ნა ი დან ასეთ შემ თხ ვე ვა ში მო
სა ლოდ ნე ლი ა, რომ კარ გად ახ ს ნით გა ან
გა რი შე ბის თი თო ე ულ ელე მენტს, რად გან 
გა ან გა რი შე ბა ზუს ტად ახ ლა შე ას რუ ლეთ 
და მა შინ ვე და წე რეთ მი სი ახ ს ნა.
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მა გა ლი თი: სა გა მოც დო კითხ ვის ნი მუ ში 
(1(ა)):

აუხ სე ნით Kutchenის დი რექ ტო რებს, 
შე სა ბა მი სი გა ან გა რი შე ბე ბით, რო გორ 
უნ და გა მო ით ვა ლოს გუდ ვი ლი House 
and Machის შეს ყიდ ვი სას, სა დაც ნაჩ
ვე ნე ბი იქ ნე ბა კო რექ ტი რე ბა, რო მე ლიც 
უნ და გან ხორ ცი ელ დეს კონ სო ლი დი რე
ბულ ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ში ფი ნან სუ რი 
დი რექ ტო რის მი ერ დაშ ვე ბუ ლი შეც დო მის 
გა მო სას წო რებ ლად.

(10 ქუ ლა)

კომ პენ სა ცი ის სა მარ თ ლი ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა
 � რო მე ლი ელე მენ ტე ბი უნ და გა ვით ვა

ლის წი ნოთ?
 � რა ტომ გა ით ვა ლის წი ნე ბა პი რო ბი თი 

კომ პენ სა ცი ა?
 � რო გორ ხდე ბა თი თო ე უ ლი ელე მენ ტის 

შე ფა სე ბა თავ და პირ ვე ლად?
 � შემ დ გომ ში სა ვალ დე ბუ ლოა მა თი ხე

ლახ ლა შე ფა სე ბა?
არა მა კონ ტ რო ლე ბე ლი წი ლი
 � რა ტომ ით ვა ლის წი ნე ბენ  გა მოთ ვ ლებ ში 

არა მა კონ ტ რო ლე ბელ წილს?
 � რო გორ უნ და შე ფას დეს?
 � რა გავ ლე ნას ახ დენს შე ფა სე ბის ვა რი

ან ტე ბი?
წმინ და აქ ტი ვე ბი შე ძე ნი სას
 � რო მე ლია აღი ა რე ბი სა და შე ფა სე ბის 

ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი?
 � არ სე ბობს ამ პრინ ცი პე ბი დან რა ი მე გა

მო ნაკ ლი სე ბი? 
 � რო გორ ხდე ბა შემ დ გო მი აღ რიცხ ვი სას 

მუხ ლე ბის კო რექ ტი რე ბა?
გუდ ვი ლი
 � რა არის გუდ ვი ლი?
 � რა ტომ არის ის აქ ტი ვი?

ამ ტი პის კითხ ვე ბის თ ვის კარ გი მიდ გო მა ა, პა
სუ ხე ბის რვე ულ ში ერთ ფურ ცელ ზე და წე როთ 
გუდ ვი ლის გა ან გა რი შე ბა, შემ დეგ აიღოთ გა
ან გა რი შე ბა ში მო ნა წი ლე თი თო ე უ ლი პო ზი ცია 
და მე ო რე ფურ ცელ ზე და წე როთ მი სი ახ ს ნა. 
დე ტა ლი ზა ცი ის აუცი ლე ბე ლი დო ნე უნ და გან
საზღ ვ როთ კონ კ რე ტუ ლი კითხ ვი სა და გა რე
მო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მაგ რამ, სა ვა
რა უ დოდ, უნ და მო იც ვათ შემ დე გი სა კითხე ბი:

სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის 
მო დუ ლის სა გამოც დო კითხ ვე ბის კარ გი 
პა სუ ხი მარ ტი ვი სტი ლის არ არის; პა სუ ხი 
იმ გ ვა რად უნ და იყოს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, 
რომ ის ნა თე ლი და გა სა გე ბი იყოს შემ
ფა სებ ლის თ ვის და ად ვი ლად შეძ ლოს 
ადეკ ვა ტუ რი ქუ ლე ბის მი კუთ ვ ნე ბა პა სუხ ზე.
სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის 
მო დუ ლის სა გა მოც დო კითხ ვე ბის ნა რა
ტი ულ პა სუ ხებ ში შე გიძ ლი ათ ბუ ლი ტე ბის 
გა მო ყე ნე ბა, პა სუ ხის წე რი სას გა ით ვა
ლის წი ნეთ, რომ კარ გად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ
ლი მო საზ რე ბის თ ვის 1 ქუ ლას მი ი ღებთ, 
ხო ლო პა სუხ ში ადეკ ვა ტუ რი მო საზრე ბა, 
სა ვა რა უ დოდ, ერ თი ან ორი წი ნა და დე ბით 
უნ და გა მო ხა ტოთ. გა ნი ხი ლეთ ქვე მოთ მო
ცე მუ ლი ორი პა სუ ხი:
 � ჯო ნი არა ე თი კუ რად მოქ მე დებს, რად გან 

ლუ სი სად მი მი სი თხოვ ნა უგუ ლე ბელ-
ყოფს ბასს 23-ს.

 � ბასს 23 მო ითხოვს, რომ ნა სეს ხებ სახ-
ს რებ თან და კავ ში რე ბუ ლი და ნა ხარ ჯე ბი 
მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში კა პი ტა ლიზ დე-
ბა, თუ დაკ მა ყო ფი ლე ბულია სტან დარ-
ტით დად გე ნი ლი კრი ტე რი უ მე ბი.  ჯო ნი 
არა ე თი კუ რად მოქ მე დებს, რად გან, მო-
გე ბის გა საზ რ დე ლად  ლუ სის სთხოვს იმ 
და ნა ხარ ჯე ბის კა პი ტა ლი ზე ბას, რომ ლის 
ხარ ჯებ ში ასახ ვა საც მო ითხოვს ბასს 23.

ორი პა სუ ხი, ფაქ ტობ რი ვად, ერ თ სა და იმა ვე 
სა კი თხ ს / მო საზ რე ბას ასა ხავს, თუმ ცა, ქუ ლე ბის 
მი სა ღე ბად უფ რო მა ღა ლი დო ნის დე ტა ლი ზა
ციაა აუცი ლე ბე ლი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის
თ ვის, რო გორც ეს მე ო რე პა სუხ ში ა. პირ ვე ლი 
პა სუ ხი დან არ ჩანს, რომ კან დი დატ მა იცის 
ბასს 23ის მოთხოვ ნე ბი ან ეს მის არა ე თი კუ რი 
ქცე ვის მო ტი ვა ცი ა, ხო ლო მე ო რე პა სუ ხი დან ეს 
ნათ ლად ჩანს.

თქვენ უნ და და წე როთ საკ მა რი სი მო საზ რე
ბე ბი იმის თ ვის, რომ სულ მცი რე, მო ცე მულ 
მოთხოვ ნა ში მა ინც მი ი ღოთ მაქ სი მა ლუ რი ქუ
ლე ბი. ამი ტომ, მა გა ლი თად, 10 ქუ ლის მქო ნე 
ნა რა ტი ულ კითხ ვა ში  წარ მოდ გე ნი ლი უნ და 
იყოს მი ნი მუმ ხუ თი მო საზ რე ბა მა ინც, მაგ რამ 
იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ შე იძ ლე ბა შემ ფა
სე ბელ მა ყვე ლა მათ განს ქუ ლე ბი არ მი ა კუთ
ვ ნოს, სა სურ ვე ლი ა, შვი დი ან რვა მო საზ რე ბა 
და წე როთ. თუმ ცა, ეს  იმას არ ნიშ ნავს, რომ 
რა ო დე ნო ბა უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ვიდ რე 
ხა რის ხი  პუნ ქ ტე ბის ში ნა არ სი უნ და იყოს 
ადეკ ვა ტუ რი, წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, მათ 
და წე რას აზ რი არ აქვს.
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ზო გა დად, კარ გი პა სუ ხის ში  ნა  არ   სი მი  ე 
სა  და  გე  ბა დას   მულ კონ   კ   რე  ტულ კითხ   ვას, 
შე  ფა  სე  ბა იქ   ნე  ბა ეს, ანა  ლი  ზი, გან   ხილ   ვა, 
ახ   ს   ნა თუ სხვა.
ამ კონ   ტექ   ს   ტ   ში, კარ   გი მიდ   გო  მის გა  მო 
მუ  შა  ვე  ბა და და  უფ   ლე  ბა შე  საძ   ლე  ბე  ლია 
პრაქ   ტი  კის მეშ   ვე  ო  ბით; თქვენ უნ   და გა 
ეც   ნოთ „კითხვით სიტყ   ვებს“, რომ   ლე  ბიც 
გა  მო  ი  ყე  ნე  ბა სა  ხელ   მ      ძღ   ვა  ნე  ლოს კითხ  
ვებ   ში, სა  ვარ   ჯი  შო  ე  ბის კრე  ბულ   ში გან  
ხილუ  ლი კითხ   ვე  ბის ბან   კ   სა და სა  ნი  მუ  შო 
სა  გა  მოც   დო კითხ   ვებ   ში და და  ად   გი  ნოთ, თუ 
რით გან   ს   ხ   ვავ   დე  ბა პა  სუ  ხე  ბის სხვა  დას   ხ   ვა 
მო  დე  ლი შე  კითხ   ვის შე  სა  ბა  მი  სად. გა  მო  ი 
მუ  შა  ვეთ ფო  კუ  სი   რე  ბის ჩვე  ვა „კითხვით 
სიტყ   ვა  ზე“, რო  მელ   საც მო  ი  ცავს ამო  ცა  ნის 
მოთხოვ   ნა. მზად უნ   და იყოთ იმის   თ   ვის, 
რომ მო  გი  წევთ თან   ხე  ბის გა  მოთ   ვ   ლა, გა 
მოთ   ვ   ლე  ბის ახ   ს   ნა, სი  ტუ  ა  ცი  ის გა  ა  ნა  ლი  ზე 
ბა, რა  თა გა  მო  ავ   ლი  ნოთ გან   სა  ხილ   ვე  ლი 
სა  კითხე  ბი/   მო  საზ   რე  ბე  ბი/   მიდ   გო  მე  ბი. ასე  ვე 
დაგ   ჭირ   დე  ბათ შე  ფა  სე  ბის ან აღი  ა  რე  ბის 
გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბე  ბის მი  ზე  ზე  ბის გან      ხილ   ვა, 
ბუ  ღალ   ტ   რუ  ლი აღ   რიცხ   ვის პრინ   ცი  პე  ბის 
ახ   ს   ნა და, სხვას   თან ერ   თად, და  ინ   ტე  რე  სე 
ბულ მხა  რე  თა ი ნ   ტე  რე  სებ   ში „ჩაწვდომა“ 
და მა  თი გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბა.

გა მო ი მუ შა ვეთ ფო კუ სი რე ბის  
ჩვე ვა „კითხვით სიტყ ვა ზე“,  
რო მელ საც ამო ცა ნის 
მოთხოვ ნა მო ი ცავს.

სა  დაც რიცხობ   რი  ვი პა  სუ  ხია სა  ჭი  რო, კარგ 
პა  სუხ   ში სრულ   ყო  ფი  ლად უნ   და იყოს წარ  
მოდ   გე  ნი  ლი ჩა  ტა  რე  ბუ  ლი გა  ან   გა  რი  შე  ბე  ბი.
ამი  ტომ, თუ თქვენ გჭირ   დე  ბათ აქ   ცი  ის 
ფა  სის გამ   რავ   ლე  ბა გა  მოშ   ვე  ბუ  ლი აქ   ცი  ე 

შინაარსი
აქამდე ჩვენ აქცენტი გადატანილი გვქონდა საწარმოს სტრატეგიული ანგარიშგების 
მოდულის საგამოცდო კითხვის კარგი პასუხის ფორმატსა და სტრუქტურაზე, 
მაგრამ, რა თქმა უნდა, შინაარსი პასუხის ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია.

ბის რა  ო  დე  ნო  ბა  ზე, რა  თა გა  მო  ით   ვა  ლოთ 
კომ   პა  ნი  ის შე  ძე  ნის კომ   პენ   სა  ცი  ა, უნ   და ჩა 
წე  როთ ეს გა  ან   გა  რი  შე  ბა, ნაც   ვ   ლად იმი  სა, 
რომ უბ   რა  ლოდ გო  ნე  ბა  ში გა  ა  კე  თოთ ეს 
ან კალ   კუ  ლა  ტო  რით გა  მო  ით   ვა  ლოთ და 
მხო  ლოდ მი  ღე  ბუ  ლი შე  დე  გი და  წე  როთ 
პა  სუხ   ში.
ეს იმის გა  რან   ტია იქ   ნე  ბა, რომ ქუ  ლებს 
იმ შემ   თხ   ვე  ვა  შიც მი  ი  ღებთ, თუ სა  ბო  ლოო 
პა  სუ  ხი არას   წო  რად გექ   ნე  ბათ გა  მოთ   ვ   ლი 
ლი. დრო  ის და  ზოგ   ვის მიზ   ნით, შე  და  რე 
ბით მოკ   ლე გა  ან   გა  რი  შე  ბე  ბი ფრჩხი  ლებ   ში 
ჩას   ვით ძი  რი  თად ტექ   ს   ტ   ში, ხო  ლო უფ   რო 
გრძე  ლი გა  ან   გა  რი  შე  ბე  ბი, რო  გორც ზე  მოთ 
აღ   ვ   ნიშ   ნეთ, ცალ   კე ფურ   ცელ   ზე წარ   მო  ად  
გი  ნეთ.
ნა  რა  ტი  ულ კითხ   ვა  ზე გა  ცე  მუ  ლი კარ   გი 
პა  სუ  ხი ად   ვი  ლად იკითხე  ბა, ინ   ფორ   მა  ცია 
გად   მო  ცე  მუ  ლია ლო  გი  კუ  რი თა  ნა  მიმ   დევ  
რო  ბით და მკითხ   ვე  ლი მიჰ   ყ   ვე  ბა თქვე  ნი 
აზ   როვ   ნე  ბის პრო  ცესს, რა  თა და  ი  ნა  ხოს, 
რო  გორ გა  მო  ი  ტა  ნეთ დას   კ   ვ   ნა ან რე  კო 
მენ   და  ცი  ა.
სა  წარ   მოს სტრა  ტე  გი  უ  ლი ან   გა  რიშ   გე  ბის 
მო  დუ  ლის გა  მოც   და  ზე მარ   ტი  ვი ენა და მოკ  
ლე წი  ნა  და  დე  ბე  ბი არის კარ   გი ნა  რა  ტი  უ  ლი 
(ტექსტური) პა  სუ  ხის გა  სა  ღე  ბი. მო  ე  რი  დეთ 
ზედ   მე  ტად რთულ სიტყ   ვებს და წი  ნა  და  დე 
ბე  ბის კონ   ს   ტ   რუქ   ცი  ას, რად   გან ასეთ შემ  
თხ   ვე  ვა  ში ხში  რად იკარ   გე  ბა გზავ   ნი  ლი, 
რომ   ლის გად   მო  ცე  მაც გსურთ.
გა მოც დის ჩა ბა რე ბის ეფექ ტი ა ნი მიდ გო მა 
გრძე ლი ნა რა ტი უ ლი (ტექსტური) პა სუ ხის 
ში ნა არ სის მოკ ლედ და გეგ მ ვის ჩვე ვის 
გა მო მუ შა ვე ბა ა. ეს და გეხ მა რე ბათ გა მე
ო რე ბის პრობ ლე მის თა ვი დან აცი ლე ბა ში 
 ერ თი და იმა ვე  სა კითხის / მო საზ რე ბის 
ორ ჯერ და წე რით კარ გავთ ძვირ ფას დროს 
და, რა თქმა უნ და, ორ მაგ შე ფა სე ბას ვერ 
მი ი ღებთ.
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პა სუ ხის და გეგ მ ვის (და ჩა მო ყა ლი ბე
ბის) მიდ გო მა, რო მე ლიც სა წარ მოს 
სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის 
ბევრ კითხ ვას მი ე სა და გე ბა, მდგო
მა რე ობს შემ დეგ ში: „ჩამოაყალიბეთ 
„სათქმელი“, გა მო ი ყე ნეთ, გა მო ი ტათ 
დას კ ვ ნა"  სხვა სიტყ ვე ბით:
1. მი უ თი თეთ (მოკლედ) სცე ნა რის 

ფაქ ტე ბი და, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე
ვა ში, სტან დარ ტის ან სხვა ოფი ცი ა
ლუ რი დო კუ მენ ტე ბის მოთხოვ ნე ბი;

2. კითხ ვის მოთხოვ ნე ბი გა მო ი ყე ნეთ 
სცე ნარ ში აღ წე რი ლი ფაქ ტე ბის მი
მართ;

3. წე რა და ას რუ ლეთ რე კო მენ და ცი ით 
(რომელიც შე იძ ლე ბა იყოს ბუ ღალ
ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის მიდ გო მა ან 
რა ი მე ქმე დე ბა, რო მე ლიც აუცი
ლებ ლად უნ და გან ხორ ცი ელ დეს) 
და, სა ჭი რო ე ბი სა მებრ, შე ა ფა სეთ 
გავ ლე ნა (თქვენ მი ერ გა მოვ ლე ნილ 
და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე ებ ზე).

რო გორც ზე მოთ აღ ვ ნიშ ნეთ, სა წარ მოს 
სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის გა
მოც და ზე, თქვენ, სა ვა რა უ დოდ, მო გი წევთ 
და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა ჯგუ ფებ ზე სა კით 
ხის / პ რობ  ლე მის გავ ლე ნის გან ხილ ვა და 
მი სი შე სა ფე რი სი სა აღ რიცხ ვო მიდ გო მის 
შე მო თა ვა ზე ბა.

მა გა ლი თად, სცე ნარ ში შე იძ ლე ბა აღ წე რი
ლი იყოს აქ ცი ებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი გა დახ და, 
რო მელ ზეც უფ ლე ბის გა და ცე მა უნ და გან
ხორ  ცი ელ დეს ორ წე ლი წად ში, ამო ნა გე ბის 
ზრდის გარ კ ვე უ ლი დო ნის მი ხედ ვით. შემ
დეგ შე იძ ლე ბა გთხოვ დ ნენ ამ პროგ რა მის 
გავ ლე ნის გან ხილ ვას ისეთ კონ კ რე ტულ 
მხა რე ებ ზე, რო გო რი ცაა კრე დი ტო რე ბი ან 
მომ ხ მა რებ  ლე ბი. თუ გარ კ ვე უ ლი და ინ ტე
რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის პო ზი ცი ი დან ფიქ რი 
გა გი ჭირ დე ბათ, კარგ მე თო დად მი იჩ ნე ვა, 
მუდ მი ვად იფიქ როთ ასე: „მერე რა?“ ან 
„რა მოჰ ყ ვე ბა ამას?“

შე გიძ ლი ათ სცა დოთ შემ დე გი ეტა პობ რი
ვი მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბა:
1. ოპე რა ცია ან ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ

ვის მიდ გო მა კარ გია თუ ცუ დი და ინ
ტე რე სე ბუ ლი მხა რის თ ვის?

2. რა ზო მებს შე იძ ლე ბა მი მარ თოს და
ინ ტე რე სე ბულ მა მხა რემ?

3. რა ზო მებს მი ი ღე ბენ სხვა და ინ ტე რე
სე ბუ ლი მხა რე ე ბი ამის შე დე გად?

4. რა გავ ლე ნას მო ახ დენს ან გარ შ ვალ
დე ბულ სა წარ მო ზე?

კარგ პა სუხ ში გა მე ო რე ბუ ლი არ არის 
ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიც ხ ვის სტან დარ ტის 
ში ნა არ სი ან მსგავ სი (ნასწავლი) სა ვარ ჯი
შო კითხ ვის პა სუ ხი; კარ გი პა სუ ხი ზუს ტად 
მი ე სა და გე ბა კითხ ვა ში აღ წე რილ სცე ნარს.
ეს არის ხა ფან გი, რო მელ შიც წარ სულ ში 
ბევ რი სტუ დენ ტი გა ე ბა; თქვენ ძა ლი ან ცო ტა 
ქუ ლას მი ი ღებთ, თუ სა წარ მოს სტრა ტე გი უ
ლი ან გა რიშ გე ბის მო დუ ლის გა მოც დი სად მი 
თქვე ნი მიდ გო მა იქ ნე ბა უბ რა ლოდ ტექ ნი
კუ რი მა სა ლის და მახ სოვ რე ბა და შემ დეგ 
„გონებას დაც ლა“ თქვე ნი პა სუ ხე ბის რვე
ულ ში. ნა რა ტი უ ლი (ტექსტური) პა სუ ხე ბი 
უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს მო ცე მულ სცე ნარს.
კარგ პა სუხ ში ადეკ ვა ტუ რად და ბა ლან სე
ბუ ლია ნა რა ტი ვი და რიცხობ რი ვი გა ან გა
რი შე ბე ბი, დას მუ ლი კითხ ვის შე სა ბა მი სად.
მოთხოვ ნის გა ან გა რი შე ბი თი და ნა რა ტი უ
ლი ნა წი ლე ბი ყოველ  თ ვის არ გვიჩ ვე ნებს 
თი თო ე ულ მათ გა ნის თ ვის ცალ  ცალ კე გა
მო ყო ფილ ქუ ლებს. ამი ტომ კან დი და ტებ მა 
ეს თა ვად უნ და გა ა კე თონ  კითხ ვა ზე პა სუ
ხის და გეგ მ ვი სას. ცხა დი ა, მა თი უმე ტე სო ბა 
რიცხ ვებ თან იქ ნე ბა და კავ ში რე ბუ ლი, თუმ ცა 
სა წარ მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის 
მო დუ ლის გა მოც და ზე ქუ ლე ბის უმე ტე სო
ბა თით ქ მის ყო ველ თ ვის ენი ჭე ბა პა სუ ხის 
ნა რა ტი ულ ნა წი ლებს. იმ შემ თხ ვე ვა ში, 
რო დე საც ეს მოთხოვ ნი დან ნათ ლად არ 
ჩანს, კარ გი მიდ გო მაა კითხ ვის  ნა რა ტი
ულ ელე მენ ტებ ზე, სულ მცი რე, ქუ ლე ბის 
ნა ხევ რის მი კუთ ვ ნე ბა. ად რე ჩვენ ვახ სე ნეთ 
სა ნი მუ შო სა გა მოც დო კითხ ვა 1(ა), რო მე
ლიც მო ითხოვ და გუდ ვი ლის გა ან გა რი შე ბის 
ახ ს ნას, შე სა ფე რი სი გა მოთ ვ ლე ბის სა ფუძ
ველ ზე. ამი სათ ვის ხელ მი სა წ ვ დო მი იყო 10 
ქუ ლა და შე ფა სე ბის სქე მი დან ჩან და,  რომ 
აქე დან ექ ვ სი ქუ ლა ეკუთ ვ ნო და გან ხილ ვას.
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გა მოც დის თ ვის მზა დე ბა
სა ბო ლოო და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი, 
რო მე ლიც გა მოც და ზე წარ მა ტე ბის მიღ წე
ვა ში/ კარ გი პა სუ ხის და წე რა ში და გეხ მა რე
ბათ, არის გა მოც დის თ ვის კარ გად მომ ზა
დე ბა. მარ თა ლი ა, ამ სტა ტი ა ში ვახ სე ნეთ 
„გამოცდის ჩა ბა რე ბის“ არა ერ თი მიდ გო მა, 
მაგ რამ სა წარ  მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ
გე ბის მო დუ ლის გა მოც და ზე წარ მა ტე ბის 
მიღ წე ვის სა უ კე თე სო გზაა სა გა მოც დო 
კითხ ვე ბის ანა ლო გი უ რი სტი ლის კითხ ვებ ზე 
ვარ ჯი ში, დაწყე ბუ ლი პირ ვე ლი ვე შე საძ
ლებ ლო ბი დან, შემ დეგ გა მოც დის თ ვის მზა
დე ბი სას და ბო ლოს სრუ ლი იმი ტი რე ბუ ლი 
გა მოც დე ბის მეშ ვე ო ბით. ეს და გეხ მა რე ბათ 
გა მოც დის ჩა ბა რე ბის ისე თი მიდ გო მის ათ
ვი სე ბა ში, რო მე ლიც თქვენს სა სარ გებ ლოდ 
მუ შა ობს და გეხ მა რე ბათ გა მოც დამ დე 
დრო ის ეფექ ტი ა ნი მარ თ ვის მიდ გო მის შე
მუ შა ვე ბა სა და და უფ ლე ბა ში. მა ში ნაც კი, თუ 
არ გაქვთ დრო, რომ სრუ ლად და ა მუ შა ოთ 
ყვე ლა ხელ მი საწ ვ დო მი სა გა მოც დო კითხ
ვა, პა სუ ხე ბის და გეგ მ ვა ხში რად საკ მა რი სია 
იმის გა სა გე ბად, ადეკ ვა ტუ რია თუ არა ისი ნი 
სა კითხე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ის, ქუ ლე ბის გა
ნა წი ლე ბი სა და პა სუხ ში გა სათ ვა ლის წი ნე
ბე ლი მო საზ რე ბე ბის / სა კით ხე ბის გა აზ რე ბის 
თვალ საზ რი სით. რა თქმა უნ და, კითხ ვებ ზე 
ვარ ჯი ში და პა სუ ხის გეგ მე ბის მომ ზა დე ბა 
მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა შია სა სარ გებ ლო, 

თუ თქვენს ნა მუ შე ვარს შე უ და რებთ გა მომ
ც დე ლის მი ერ მომ ზა დებულ პა სუ ხე ბის ნი
მუშს. ან და, კი დევ უკე თე სი, თუ გა ეც ნო ბით 
გა მომ ც დე ლის ანა ლი ტი კურ ან გა რი შებს, 
რა თა გა ი გოთ, რი სი გა კე თე ბა შე გიძ ლი ათ 
უკე თე სად შემ დეგ ჯერ ზე.

კი დევ რა უნ და წა ი კითხოთ 
დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად იმის 
შე სა ხებ, თუ რო გორ ხდე ბა ზუს ტად სა წარ
მოს სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის  მო დუ ლი 
სა გა მოც დო კითხ ვე ბის პა სუ ხე ბის შე ფა სე
ბა, თქვენ ასე ვე უნ და წა ი კითხოთ სტა ტია 
„გაიგეთ, რას ითხოვს თქვენ გან სა წარ მოს 
სტრა ტე გი უ ლი ან გა რიშ გე ბის  მო დუ ლის  
გა მოც დის შემ ფა სე ბე ლი“, სა დაც ნა ხავთ 
სა გა მოც დო კითხ ვე ბის ცალ კე ულ ნა წი ლებ
ზე მი კუთ ვ ნე ბუ ლი შე ფა სე ბე ბის ნი მუ შებს.

გამოცდისთვის კარგად 
მომზადება არის საბოლოო 
და მნიშვნელოვანი 
ფაქტორი, რომელიც 
გამოცდაზე კარგი პასუხის 
დაწერაში დაგეხმარებათ.
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sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

ბუ ღალ ტ რის პრო ფე სი ას შე-
უძ ლი ა, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო-
ლი ითა მა შოს უკე თე სი მო მა-
ვა ლი სამ ყა როს შექ მ ნა ში.

ახ ლა ტურ ბუ ლენ ტუ რი დროა და სა ზო
გა დო ე ბის მო ლო დი ნე ბი მთავ რო ბე ბის, 
პო ლი ტი კის დამ დ გე ნე ბი სა და ბიზ ნე სე ბის 
მი მართ სწრა ფად და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე
იც ვა ლა. ომი სა და კონ ფ ლიქ ტის გა მა ნად
გუ რე ბე ლი ეფექ ტი ზრდის გა მოწ ვე ვებს, 
რო მელ თა წი ნა შეც გლო ბა ლუ რი ეკო ნო
მი კა ისე დაც იდ გა, კო ვიდ19 პან დე მი ის 
შე დე გად.

მარ თა ლი ა, არც ერთ ცალ კე ულ პრო ფე
სი ას არ შე უძ ლია გლო ბა ლუ რი სა ზო გა
დო ე ბის ყვე ლა პრობ ლე მის აღ მოფხ ვ
რა, თუმ ცა თი თო ე ულ მათ განს შე უძ ლი ა, 
ღირ სე უ ლი რო ლი შე ას რუ ლოს უკე თე სი 
მო მავ ლის შექ მ ნა ში.

ACCAმ გა მოს ცა ახა ლი ან გა რი ში, სა ხელ
წო დე ბით, „ბუღალტერია უკე თე სი მო მავ
ლის თ ვის“. კვლე ვა მი მო ი ხი ლავს იმ კონ
ტ რი ბუ ცი ას, რომ ლის გან ხორ ცი ე ლე ბაც 
შე უძ ლია ბუ ღალ ტ რის პრო ფე სი ას  მო მავ
ლის შე საქ მ ნე ლად კვლე ვის ფარ გ ლებ ში, 
იდენ ტი ფი ცი რე ბულ იქ ნა შვი დი ძი რი თა დი 
სფე რო, რო მელ ზეც სა ჭი როა ყუ რადღე ბის 
გა მახ ვი ლე ბა. ის ასე ვე მო ი ცავს რე ა ლურ 
ქე ი სებს, რომ ლე ბიც ხაზს უს ვამს იმას, თუ 
რა ტომ არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ბუ ღალ ტ რის 
პრო ფე სია და რა ტომ ინარ ჩუ ნებს მთა ვარ 
როლს ეკო ნო მი კე ბი სა და სა ზო გა დო ე ბის 
გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში.

ბუღალტერიასასიცოცხლოდმნიშვნელოვანია
გლობალურიეკონომიკისმომავლისთვის

 � ძლი ე რი ეკო ნო მი კე ბის მშე ნებ-
ლო ბა მო მავ ლის თ ვის, რაც მო ი
ცავს ბუ ღალ ტე რი ის როლს ახა ლი 
ეკო ნო მი კე ბის, შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
ზრდის, ფი ნან სუ რი ცნო ბი ე რე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და კო რუფ ცი ას თან 
ბრძო ლა ში;

 � მო მავ ლის ტა ლან ტე ბის შექ მ ნა, ახა
ლი თა ო ბის ფი ნან სუ რი უნარ  ჩ ვე ვე
ბის მქო ნე ახალ გაზ რ დე ბის კულ ტი
ვი რე ბის გზით, უმაღ ლე სი კლა სის 
ბიზ ნეს და ფი ნან სუ რი გა ნათ ლე ბის 
მი წო დე ბა;

 � მდგრა დი ბიზ ნე სე ბის გან ვი თა-
რე ბის ხელ შეწყო ბა პრო ფე სი ო ნა
ლი ბუ ღალ ტ რე ბის მი ერ, ნე ბის მი ერ 
იერარ ქი ულ პო ზი ცი ა ზე, რაც და ეხ მა
რე ბა ორ გა ნი ზა ცი ებს გრძელ ვა დი ა ნი 
ღი რე ბუ ლე ბი სა და გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის 
შექ მ ნა ში;

 � სტან დარ ტე ბი სა და რე გუ ლა ცი ე ბის 
გა უმ ჯო ბე სე ბა  რო ლი, რო მე ლიც 
პრო ფე სი ამ უნ და ითა მა შოს მო მა ვალ 
მა რე გუ ლი რე ბელ რე ფორ მა ში, რა თა 
შე იქ მ ნას ისე თი რე გუ ლა ცია და სტან
დარ ტე ბი, რო მე ლიც გა აძ ლი ე რებს 
ნდო ბას კა პი ტა ლის ბაზ რებ ზე და შე
საძ ლებ ლო ბას მის ცემს სამ ყა როს, 
გა უმ კ ლავ დეს უდი დეს სო ცი ა ლურ და 
გა რე მოს დაც ვით გა მოწ ვე ვებს;

 � სა ჯა რო სექ ტო რის გარ დაქ მ ნა  ბუ
ღალ ტე რია სა ჯა რო სექ ტო რის გარ დაქ
მ ნის ცენ ტ რ ში ა. ის მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს 
ას რუ ლებს რო გორც სწო რი პო ლი ტი კი სა 



19

და ხარ ჯ ვის გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე
ბა ში, ასე ვე  სა ჯა რო ფი ნან სუ რი მე ნეჯ
მენ ტის ტრან ს ფორ მა ცი ა ში;

 � ბუ ღალ ტე რი ა ში სა მე წარ მეო საქ-
მი ა ნო ბის გან ვი თა რე ბა მო მა ვა ლი 
ეკო ნო მი კის თ ვის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ა. 
აქ აუცი ლე ბე ლი ა, მცი რე ბუ ღალ ტ
რულ მა ფირ მებ მა შე ას რუ ლონ სან დო 
მრჩევ ლის რო ლი და ად გი ლობ რი ვი 
ბიზ ნე სე ბის ინო ვა ცი უ რი სერ ვი სე ბი 
ზრდის თ ვის შეს თა ვა ზონ;

 � ეთი კი სა და ნდო ბის ზრდა პრო ფე სი
ის მი მართ იწ ვევს ბიზ ნე სის, მთავ რო
ბი სა და სხვა ინ ს ტი ტუ ცი ე ბის მი მართ 
ნდო ბის აღ დ გე ნა სა და გაძ ლი ე რე ბას. 

ACCAს აღ მას რუ ლე ბე ლი დი რექ ტო რი, 
ჰე ლენ ბრან დი აცხა დებს:

„ამ რთულ დრო ში, აღ ნიშ ნუ ლი ან გა რი ში 
წინ იხე დე ბა და მი მო ი ხი ლავს იმ პრი ო
რი ტე ტებს, რომ ლე ბიც არ სე ბობს ბუ ღალ
ტ რის პრო ფე სი ის წი ნა შე უკე თე სი ხვა ლინ

დე ლი დღის შე საქ მ ნე ლად. ის ტო რი ე ბი სა 
და მა გა ლი თე ბის გა ზი ა რე ბის გზით ჩვენ 
ვცდი ლობთ ფრთხი ლი, თუმ ცა ძლი ე რი 
მო მავ ლის იმე დის სიგ ნა ლის გაგ ზავ ნას. 
ჩვენ ვცდი ლობთ, ხა ზი გა ვუს ვათ ბუ ღალ
ტე რი ის როლს და იმ პო ზი ტი ურ წვლილს, 
რომ ლის შე ტა ნაც ბუ ღალ ტ რებს შე უძ ლი ათ 
გლო ბა ლუ რი სა ზო გა დო ე ბის თ ვის ახა ლი 
გან ვი თა რე ბის გზის მშე ნებ ლო ბა ში.“

ან გა რი შის ავ ტო რი და ACCAს ბიზ ნე სის 
მარ თ ვის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი, ჯე ი მი ლი ო ნი 
კი დას ძენს:

„ჩვენ გვაქვს პა სუ ხის მ გებ ლო ბა მო მა ვა ლი 
თა ო ბე ბის მი მართ იმა ზე, რომ მათ უკე თეს 
სამ ყა როს და ვუ ტო ვებთ. რო გორც ამას 
ან გა რი ში აჩ ვე ნებს, ბუ ღალ ტ რის პრო ფე
სი ას ამა ში სა სი ცოცხ ლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
წვლი ლის შე ტა ნა შე უძ ლი ა.“

წყარო:accaglobal.com

ჰელენბრანდი,
ACCAსაღმასრულებელიდირექტორი

ჯეიმილიონი,ანგარიშისავტორიდა
ACCAსბიზნესისმართვისხელმძღვანელი



20

გან მა ნათ ლებ ლებს მო უ წევთ სწრა ფი 
ტრან ს  ფორ მა ცი ა, რა თა და აკ მა ყო ფი ლონ 
სტუ დენ ტე ბის სა ჭი რო ე ბე ბი და შე ი ნარ ჩუ
ნონ წარ მა ტე ბა მო მა ვალ ში.

ACCAს გლო ბა ლურ მა ანა ლიზ მა გა მო ავ
ლი ნა, რომ გან მა ნათ ლებ ლე ბი სრუ ლად 
ვერ აკ მა ყო ფი ლე ბენ სტუ დენ ტე ბი სა და 
დამ საქ მე ბელ თა სა ჭი რო ე ბებს, რო ცა 
საქ მე ეხე ბა ბუ ღალ ტ რე ბი სა და ფი ნან
სუ რი სპე ცი ა ლის ტე ბის პრო ფე სი ულ გა
ნათ ლე ბას.

კარ გი სა გან მა ნათ ლებ ლო და გან ვი თა რე
ბის პროგ რა მის სტრუქ ტუ რა სტუ დენ ტე ბის 
მა ხა სი ა თებ ლებ სა და სა ჭი რო ე ბებ ზე დაყ რ
დ ნო ბით იქ მ ნე ბა. თუმ ცა, ACCAს კვლე ვამ 
აღ მო ა ჩი ნა, რომ გან მა ნათ ლებ ლე ბი აღი ა
რე ბენ ამ სა კითხის მნიშ ვ ნე ლო ბას, თუმ ცა 
უჭირთ ამ მიდ გო მის გა და ტა ნა პროგ რა მებ
ში. მა თი 39% ამ ბობს, რომ სტუ დენ ტე ბის 
მა ხა სი ა თებ ლე ბი ზედ მე ტად გან ს ხ ვა ვე ბუ
ლია იმი სათ ვის, რომ მო ხერ ხ დეს მა თი 
გათ ვა ლის წი ნე ბა სა ერ თო პრინ ცი პებ ში.

ან გა რი შის  „მდგრადი ბიზ ნეს და ფი ნან
სე ბის პრო ფე სი ო ნა ლის უნა რე ბის გან ვი თა
რე ბა“  ყვე ლა ზე მო უ ლოდ ნე ლი აღ მო ჩე ნა 
ისაა, რომ ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტი სა და 
თა მა შის პრინ ცი პე ბის გა მო ყე ნე ბას სწავ

ლე ბი სა და გან ვი თა რე ბის (L&D) პრო
ცეს ში ძა ლი ან და ბა ლი პო ზი ტი უ რი და
მო კი დე ბუ ლე ბა აქვს ყვე ლა ასა კობ რი ვი 
ჯგუ ფის სტუ დენ ტ სა და გან მა ნათ ლე ბელს 
შო რის. ისი ნი ამ ტექ ნი კებს გა ნათ ლე ბის 
პრო ცე სის გა უმ ჯო ბე სე ბის ერ თ ერთ გზად 
სუ ლაც არ მი იჩ ნე ვენ. ეს ნა წი ლობ რივ იმით 
არის გა მოწ ვე უ ლი, რომ თა მა შის პრინ ცი
პე ბი სა და ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტის არ ს სა 
და მათ შე საძ ლებ ლო ბებ ზე ინ ფორ მა ცია 
საკ მა რი სად გავ რ ცე ლე ბუ ლი არ არის. ასე
ვე, არ სე ბობს ერ თ გ ვა რი ში ში ტუ ტო რებს 
შო რის, იმის თა ო ბა ზე, რომ ტექ ნო ლო გია 
ძა ლი ან რთუ ლია ან უფუნ ქ ცი ოს გახ დის 
ტუ ტო რის როლს.

ACCAს ბიზ ნე სან გა რიშ გე ბის ხელ მ ძღ
ვა ნე ლი და ან გა რი შის ავ ტო რი, შა რონ 
მა ჩა დო დო კუ მენ ტის კო მენ ტი რე ბი სას 
ამ ბობს: „მსოფლიო ეკო ნო მი კუ რი ფო
რუ მი ამ ბობს, რომ 2030 წლი სათ ვის სამ
სა ხუ რე ბის 90%თვის ციფ რუ ლი უნა რე ბი 
იქ ნე ბა სა ჭი რო. ამი ტომ, გან მა ნათ ლებ
ლებ მა ციფ რუ ლი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი L&D 
პროგ რა მე ბის ამო სა ვალ წერ ტი ლად უნ და 
აქ ცი ონ. აგარ და ამი სა, Pearsonის გა
მოთ ვ ლე ბით, პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის 
ბა ზა რი 2030 წლი სათ ვის $8,5 ტრი ლი ო
ნამ დე გა იზ რ დე ბა, რაც, თა ვის მხრივ, გა

სტუდენტებიდადამსაქმებლებისწავლებისადა
განვითარებისპროცესშიინოვაციებსმოითხოვენ
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ნათ ლე ბა ზე მოთხოვ ნის ზრდას პროგ ნო
ზი რებს. შე საძ ლებ ლო ბე ბი არ სე ბობს და 
სწო რედ ამი ტომ შევ ქ მე ნით 6პუნქტიანი 
L&D მო დე ლი, რა თა გან მა ნათ ლებ ლებს 
და ვეხ მა როთ, წარ მა ტე ბუ ლად ითა ნამ შ
რომ ლონ პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ებ თან, 
მო მავ ლის პრო ფე სი ო ნა ლე ბის შე საქ მ ნე
ლად.“

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში, ACCAმ სტუ დენ
ტებს სთხო ვა,  და ე სა ხე ლე ბი ნათ კარ გი 
L&D სის ტე მის მა ხა სი ა თებ ლე ბი, რა მაც 
შე დე გად ექ ვ სი მკა ფიო და ურ თი ერ თ და
კავ ში რე ბუ ლი სა კითხი წა მოჭ რა:

რე ლე ვან ტუ რო ბა: სტუ დენ ტი სა და და
ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა სა ჭი რო ე ბე ბის 
თან ხ ვედ რა;

სან დო ო ბა: ისე თი სას წავ ლო შე დე გე ბის 
მიღ წე ვა, რომ ლე ბიც არის სან დო და არ 
არის და მო კი დე ბუ ლი გან ს ხ ვა ვე ბულ სწავ
ლე ბის მე თო დებ ზე;

მო ტი ვა ცი ა: სწავ ლე ბის ძი რი თა დი და
ნიშ ნუ ლე ბის მიღ წე ვა ზე ორი ენ ტი რე ბა და 
გან გ რ ძო ბი თი სწავ ლე ბის მხარ და ჭე რა;

ადა მი ა ნე ბი: სტუ დენ ტე ბი სა და მა თი ტუ
ტო რე ბის მოქ ცე ვა სას წავ ლო პრო ცე სის 
ცენ ტ რ ში რო გორც ინ დი ვი დუ ა ლურ, ისე 
 ჯგუ ფურ დო ნე ზე;

ციფ რუ ლი: L&D სტრა ტე გი ის შექ მ ნი სა 
და გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბა და მი სი 
იმ პ ლე მენ ტა ცია სას წავ ლო პრო ცეს ში;

მდგრა დო ბა: ბიზ ნეს მო დე ლებ მა უნ და 
გა მო ი ყე ნონ ინ ტეგ რი რე ბუ ლი მიდ გო მა 
გა რე მოს დაც ვით, სო ცი ა ლურ და ფი ნან სურ 
სა კითხებ თან.

კვლე ვის ფარ გ ლებ ში, მო ნა წი ლე ებს ასე
ვე სთხო ვეს, და ე სა ხე ლე ბი ნათ ძი რი თა დი 
კომ პე ტენ ცი ე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
გან ვი თა რე ბის სა უ კე თე სო გზე ბი. ეთი კის 
შემ თხ ვე ვა ში, გან მა ნათ ლებ ლე ბის 61% და 
სტუ დენ ტე ბის 65% თვლის, რომ სა მუ შაო 
გა მოც დი ლე ბა ან სი მუ ლა ცი ე ბი სა უ კე თე სო 
სა შუ ა ლე ბა ა, ხო ლო თა მა შის პრინ ცი პე ბი 
ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბად გა მო ყე ნე ბა დი სტრა
ტე გია აღ მოჩ ნ და. რაც შე ე ხე ბა კო ლა

ბო რა ცი ას, გან მა ნათ ლე ბელ თა 77% და 
სტუ დენ ტე ბის 74% მი იჩ ნევს, რომ უფ რო 
მე ტად გან ვი თა რე ბუ ლი უნა რე ბის მქო ნე 
თა ნაჯ გუ ფე ლე ბის გან სწავ ლა სა უ კე თე სო 
გზა ა.

ასე ვე შე ფას და სწავ ლის ტი პე ბიც და მო
ნა წი ლე თა 58% მი იჩ ნევს, რომ ონ ლა ინ
ს წავ ლე ბა ისე თი ვე ეფექ ტუ რი ა, რო გორც 
 ტრა დი ცი უ ლი. 

კვლე ვის ავ ტო რი დას კ ვ ნის სა ხით დას ძენს: 

„კოვიდ-19 პან დე მი ამ კი-
დევ უფ რო გა აძ ლი ე რა შე-
ხე დუ ლე ბა, რომ სწავ ლე ბა 
24-საათიანი საქ მი ა ნო ბა ა. ეს 
გა მოწ ვე ვებს ქმნის გან მა ნათ-
ლებ ლე ბის თ ვის და მო აქვს 
ინო ვა ცი ე ბის სა ჭი რო ე ბა. 
პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბი, რო გო რი ცაა ACCA, ასე ვე 
ამ ინო ვა ცი ე ბის ნა წი ლია და 
სწო რედ ამი ტომ ვა კე თებთ 
ყვე ლა ფერს, რო გორც ორ-
გა ნი ზა ცია იმი სათ ვის, რომ 
გან მა ნათ ლებ ლებ სა და სტუ-
დენ ტებს და ვეხ მა როთ.“

წყარო:accaglobal.com

შარონმაჩადო,ACCAსბიზნესანგარიშგების
ხელმძღვანელი
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ვებგვერდი, 29/03/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017568

  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება №82ბრძანება №82
2022 წლის 28 მარტი ქ. თბილისი2022 წლის 28 მარტი ქ. თბილისი

„მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ „მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ 
ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, 
საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების 
განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების 
თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„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
„მიმდინარე კონ ტ რო ლის პრო ცე დუ რე ბის ჩა ტა რე ბის, სა სა ქონ ლო- მა ტე რი ა ლურ ფა სე უ-

ლო ბა თა ჩა მო წე რის, აღი ა რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის და ფარ ვის, სა გა და სა ხა დო 
და ვა ლი ა ნე ბის გა დახ დე ვი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის, სა მარ-
თალ დარ ღ ვე ვა თა საქ მის წარ მო ე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა 
მი ნის ტ რის 2010 წლის 31 დე კემ ბ რის №994 ბრძა ნე ბით (სსმ III, 31.12.2010, №172, სა რე გის ტ-
რა ციო კო დი: 200090000.22.033.016105) დამ ტ კი ცე ბულ წეს ში შე ტა ნილ იქ ნეს შემ დე გი ცვლი-
ლე ბა:

1. 81-ე მუხ ლის:
ა) მე-4 და მე-5 პუნ ქ ტე ბი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„4. სა გა და სა ხა დო/ სა ბა ჟო ორ გა ნო ე ბი ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა შე სა ხებ 

ოქ მებს ად გე ნენ სა ქარ თ ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სის 42  10, 42  
11 და 44 4 მუხ ლე ბით, 85 5 მუხ ლით (პლასტიკის და ბი ო დეგ რა დი რე ბა დი პარ კე ბის იმ პორ-
ტის ნა წილ ში), 91 2 მუხ ლით, 91 3 მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით, 99-ე მუხ ლით, 127    1 მუხ ლის 
მე-2, 3 1 და 3 2  ნა წი ლე ბით, 129  1 მუხ ლით, 135     2 მუხ ლის მე-2 ნა წი ლით, 153-ე, 153    1, 153    5, 153     
7, 153     8, 153     10–153    12, 154     1, 154    2, 155 1 და 155 2 მუხ ლე ბით, 155 3 მუხ ლის პირ ვე ლი–მე-18 ნა წი-
ლე ბით, 155   5, 155  6, 155 7 მუხ ლის პირ ვე ლი და მე-3 ნა წი ლე ბით, 155    9, 155    10, 157-ე, 157      1–157    
4, 158-ე, 158    1, 159      4, 163-ე, 164-ე, 164 4, 165-ე–165 3, 165 10, 165 1     1, 171  5, 174 17,  176 4, 176 5, 177   14, 
177 15, 178-ე, 179 3, 191 1, 194-ე, 195-ე მუხ ლე ბი თა და  „თამბაქოს კონ ტ რო ლის შე სა ხებ“ სა ქარ-
თ ვე ლოს კა ნო ნის 10 2 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვებ ზე.

5. სა გა და სა ხა დო/ სა ბა ჟო ორ გა ნო გა ნი ხი ლავს იმ ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე-
ვა თა საქ მე ებს, რომ ლე ბიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ-
თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სის 42 10, 42 11, 82 5 მუხ ლით (პლასტიკის და ბი ო დეგ რა დი რე ბა დი 
პარ კე ბის იმ პორ ტის ნა წილ ში), 127 1 მუხ ლის მე-2, 3 1 და 3 2  ნა წი ლე ბით, 129 1 მუხ ლით, 135 2  
მუხ ლის მე-2 ნა წი ლით, 153 7, 153 8 და 153 10–153 12 მუხ ლე ბით, 155 3 მუხ ლის პირ ვე ლი–მე-10 
ნა წი ლე ბით, 155 5 მუხ ლით, 155 6 მუხ ლის პირ ვე ლი და მე-2 ნა წი ლე ბით, 157-ე, 165-ე, 165 10 
და 165 11 მუხ ლე ბით, 171 5 მუხ ლის მე-3 და მე-7 ნა წი ლე ბით, 174 17, 176 4, 176 5, 177 14, 177 15, 
179 3, 191 1, 194-ე, 195-ე მუხ ლე ბი თა და „თამბაქოს კონ ტ რო ლის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო-
ნის 10 2 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტით.“.

ბ) მე-7 პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
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„7. ამ მუხ ლის მე-5 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ-
ვე ვებ ზე, თუ სა მარ თალ დამ რ ღ ვე ვი სა და ვოდ არ ხდის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ-
ღ ვე ვის ჩა დე ნის ფაქტს, აღ ნიშ ნუ ლის და სა დას ტუ რებ ლად ოქ მის შე სა ბა მის გრა ფა ში აკე თებს 
აღ ნიშ ვ ნას და და მა ტე ბით ხელ მო წე რას, რის სა ფუძ ველ ზეც ად გილ ზე შე ე ფარ დე ბა ად მი ნის-
ტ რა ცი უ ლი სახ დე ლი. ოქ მ ში ასე ვე მი ე თი თე ბა შე ფარ დე ბუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სახ დე ლი 
(ჯარიმის თან ხა). სა მარ თალ დამ რ ღ ვევს ად გილ ზე შე ე ფარ დე ბა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სახ დე-
ლი სა ქარ თ ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სის 42 10 მუხ ლით, 135 2 
მუხ ლის მე-2 ნა წი ლით, 153 7, 153 8 და 153 10–153 12 მუხ ლე ბით, 155 3 მუხ ლის პირ ვე ლი–მე-10 
ნა წი ლე ბით, 155 5 მუხ ლით, 155 6 მუხ ლის პირ ვე ლი და მე-2 ნა წი ლე ბით, 171 5 მუხ ლის მე-3 
და მე-7 ნა წი ლე ბით, 174 17, 176 4, 176 5, 177 14, 177 15 და 191 1 მუხ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვე ბის ჩა დე ნის შემ თხ ვე ვა შიც, თუ ეს სა მარ თალ დარ-
ღ ვე ვე ბი არ სა ჭი რო ებს ად მი ნის ტ რა ცი ულ გა მოკ ვ ლე ვას.“.

2. 82-ე მუხ ლის მე-5 პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„5.  თუ სა მარ თალ დამ რ ღ ვე ვი ეს წ რე ბა ოქ მის შედ გე ნას და უარს აცხა დებს ოქ მის ხელ მო-

წე რა ზე ან / და ჩა ბა რე ბა ზე, ოქ მის შე ნიშ ვ ნის გრა ფა ში კეთ დე ბა შე სა ბა მი სი ჩა ნა წე რი. სა ქარ თ-
ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სის 153 7 და 153 8, 153 10–153 12 მუხ-
ლე ბით, 155 3 მუხ ლის პირ ვე ლი–მე-10 ნა წი ლე ბით, 155 5 მუხ ლით, 155 6 მუხ ლის პირ ვე ლი 
და მე-2 ნა წი ლე ბით, 171 5 მუხ ლის მე-3 და მე-7 ნა წი ლე ბით, 1764, 176 5 და 191 1 მუხ ლე ბით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში, თუ ეს სა-
მარ თალ დარ ღ ვე ვე ბი არ სა ჭი რო ებს ად მი ნის ტ რა ცი ულ გა მოკ ვ ლე ვას და სა მარ თალ დამ რ ღ ვე-
ვი უარს აცხა დებს ოქ მის ხელ მო წე რა ზე ან / და ჩა ბა რე ბა ზე და აღ ნიშ ნუ ლი და ფიქ სი რე ბუ ლია 
ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბით (ფოტო ან / და ვი დე ო გა და ღე ბის მეშ ვე ო ბით), ოქ მი ჩა ბა რე ბუ ლად 
ით ვ ლე ბა. სა ქარ თ ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი ულ სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სის 1352 მუხ ლის 
მე-2 ნა წი ლით და 177 14 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ-
ღ ვე ვე ბის ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი გა მოკ ვ ლე ვის სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში შე საძ ლე ბე ლია ად მი-
ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის ოქ მი ად გილ ზე არ შედ გეს და სა მარ თალ დამ რ ღ ვევს 
ჩა ბარ დეს სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სით / სა ქარ თ ვე ლოს სა ბა ჟო კო დექ სით დად გე-
ნი ლი წე სით. ამ შემ თხ ვე ვებ ში ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის ოქ მ ზე სა მარ თალ-
დამ რ ღ ვე ვის ხელ მო წე რა სა ვალ დე ბუ ლო არ არის. ამას თან, სა ქარ თ ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი ულ 
სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა კო დექ სის 135 2 მუხ ლის მე-2 ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ად მი-
ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის ფაქ ტი შე საძ ლე ბე ლია და ფიქ სირ დეს ტექ ნი კუ რი სა შუ-
ა ლე ბით (ფოტო- ან / და ვი დე ო გა და ღე ბის მეშ ვე ო ბით).“.

მუხ ლი 2მუხ ლი 2
ეს ბრძა ნე 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 მარ ტი დან წარ მო შო ბილ სა მარ თ ლებ რივ ურ თი ერ თო ბებ ზე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                ლაშა ხუციშვილი ლაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 29/03/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017569
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №84ბრძანება №84

2022 წლის 28 მარტი ქ. თბილისი2022 წლის 28 მარტი ქ. თბილისი

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის  

№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე№996 ბრძანებაში 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 ცვლი ლე ბა და 27-ე 
მუხ ლის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის 27 1 მუხ ლი:

„მუხლი 27„მუხლი 27  11. ცალ კე უ ლი სა ქონ ლის მოძ რა ო ბის და ნაშ თე ბის აღ რიცხ ვა. ცალ კე უ ლი სა ქონ ლის მოძ რა ო ბის და ნაშ თე ბის აღ რიცხ ვა
1. შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, ცალ კე უ ლი კა ტე გო რი ის გა და-

სა ხა დის გა დამ ხ დე ლე ბის თ ვის ან / და ცალ კე უ ლი სა სა ქონ ლო- მა ტე რი ა ლუ რი ფა სე უ ლო ბე ბის 
მი მართ, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ად მი ნის ტ რა ცი ულ - სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტით და ად გი ნოს შე სა ბა-
მი სი სა ქონ ლის მოძ რა ო ბის და ნაშ თე ბის აღ რიცხ ვის ფორ მა და წე სი.

2. ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დე ბუ ლე ბა გა და სა ხა დის გა დამ ხ-
დელს არ ათა ვი სუფ ლებს კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სხვა მოთხოვ ნე ბის შეს რუ-
ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის გან.“.

მუხ ლი 2მუხ ლი 2
ეს ბრძა ნე ბა ამოქ მედ დეს გა მოქ ვეყ ნე ბის თა ნა ვე.

სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რი               ლა შა ხუ ციშ ვი ლი  ლა შა ხუ ციშ ვი ლი

ვებ გ ვერ დი, 01/04/2022
სა რე გის ტ რა ციო კო დი 
200090000.22.033.017572
 

სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რისსა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის
ბრძა ნე ბა  №90ბრძა ნე ბა  №90

2022 წლის 30 მარ ტი ქ. თბი ლი სი2022 წლის 30 მარ ტი ქ. თბი ლი სი

„გადასახადების ად მი ნის ტ რი რე ბის შე სა ხებ“  „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  სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 2010 წლის 31 დე კემ ბ რის  

№996 ბრძა ნე ბა ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის თა ო ბა ზე№996 ბრძა ნე ბა ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის თა ო ბა ზე

„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 ცვლი ლე ბა და 112-ე 
მუხლს და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის  52-ე–54-ე პუნ ქ ტე ბი:
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„52. ამ მუხ ლის 51-ე პუნ ქ ტი თა და „საქართველოში სა რე ა ლი ზა ცი ოდ გან კუთ ვ ნი ლი 
ფილ ტ რი ა ნი და უფილ ტ რო სი გა რე ტე ბის გან (გარდა გა სა ხუ რე ბე ლი თამ ბა ქო სი) გა მოფ რ ქ ვე-
უ ლი ნივ თი ე რე ბე ბის (ნიკოტინი, კუპ რი, მხუ თა ვი გა ზი) ზღვრუ ლად და საშ ვე ბი ნორ მე ბის, 
მა თი გა ზომ ვი სა და რე გუ ლი რე ბის წე სე ბი სა და სა ქარ თ ვე ლო ში სა რე ა ლი ზა ცი ოდ გან კუთ ვ-
ნი ლი ელექ ტ რო ნუ ლი სი გა რე ტის ან სხვა მსგავ სი მოწყო ბი ლო ბის ნი კო ტი ნის შემ ც ვე ლი მა-
სა ლის / კარ ტ რი ჯის / კაფ სუ ლის / კონ ტე ი ნე რის მო ცუ ლო ბის, მას ში ნი კო ტი ნის შემ ც ვე ლო ბის 
ზღვრუ ლად და საშ ვე ბი ნორ მე ბი სა და თამ ბა ქოს ნა წარ მის რე ა ლი ზა ცი ის ად გი ლებ ში, ასე ვე 
კო ლოფ სა/ ბ ლოკ სა და შე ფუთ ვა ზე მი სა თი თე ბე ლი სა მე დი ცი ნო გაფ რ თხი ლე ბე ბი სა და მა თი 
და ტა ნის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2020 წლის 6 მარ ტის №150 
დად გე ნი ლე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი წე სის მე-12 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
დრო ე ბი თი რე გუ ლა ცი ის ფარ გ ლებ ში, 2022 წლის 1 ივ ნი სამ დე პე რი ოდ ში, სა ქარ თ ვე ლოს 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 188-ე მუხ ლის 1 1 ნა წი ლის „ა“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
გა და სა ხა დე ბის ად მი ნის ტ რი რე ბის მიზ ნე ბის თ ვის, თამ ბა ქოს ნა წარ მის იმ პორ ტი ო რი სა გა-
და სა ხა დო ორ გა ნოს  წი ნას წარ, სა ქონ ლის იმ პორ ტამ დე, წე რი ლო ბით წა რუდ გენს მის მი ერ 
იმ პორ ტის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი  იმ და სა ხე ლე ბის / ქ ვე და სა ხე ლე ბის ფილ ტ რი ა ნი ან / და უფილ-
ტ რო სი გა რე ტე ბის  შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას, რო მელ თა იმ პორ ტი სას შე სა ბა მის დო კუ მენ ტა ცი-
ა ში მი თი თე ბუ ლი სა ხელ წო დე ბა მო ი ცავს „2022 წლის 1 იან ვ რი დან 2023 წლის 1 იან ვ რამ დე 
პე რი ო დის თ ვის აქ ცი ზის თან ხის გა მო ან გა რი შე ბის მიზ ნი სათ ვის ფილ ტ რი ან და უფილ ტ რო 
სი გა რე ტებ ზე და 2403 99 900 01 და 2403 99 900 02 კო დებ ში მი თი თე ბულ სა ქო ნელ ზე სა ცა ლო 
სა რე ა ლი ზა ციო ფა სის დად გე ნის თა ო ბა ზე“ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 2021 წლის 
30 ნო ემ ბ რის №314 ბრძა ნე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ და სა ხე ლე ბას / ქ ვე და სა ხე ლე ბას და რო მე-
ლიც, შე საძ ლო ა, არ იყოს მას თან სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში, თუმ ცა წარ მო ად გენს აღ ნიშ ნუ ლი 
და სა ხე ლე ბის / ქ ვე და სა ხე ლე ბის პრო დუქ ცი ას.

53. ამ მუხ ლის 52-ე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში, თამ ბა ქოს ნა წარ მის იმ-
პორ ტი ო რის მი ერ წარ მოდ გე ნილ ინ ფორ მა ცი ას შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი უგ ზავ ნის სა ქარ-
თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს, რის სა ფუძ ველ ზეც, შე სა ბა მი სი მო ნა ცე მე ბი აისა ხე ბა „2022 
წლის 1 იან ვ რი დან 2023 წლის 1 იან ვ რამ დე პე რი ო დის თ ვის აქ ცი ზის თან ხის გა მო ან გა რი შე-
ბის მიზ ნი სათ ვის ფილ ტ რი ან და უფილ ტ რო სი გა რე ტებ ზე და 2403 99 900 01 და 2403 99 900 
02 კო დებ ში მი თი თე ბულ სა ქო ნელ ზე სა ცა ლო სა რე ა ლი ზა ციო ფა სის დად გე ნის თა ო ბა ზე“ სა-
ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 2021 წლის 30 ნო ემ ბ რის №314 ბრძა ნე ბა ში.

54. ამ მუხ ლის 53-ე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან-
ს თა სა მი ნის ტ როს თ ვის გაგ ზავ ნა და „2022 წლის 1 იან ვ რი დან 2023 წლის 1 იან ვ რამ დე პე რი-
ო დის თ ვის აქ ცი ზის თან ხის გა მო ან გა რი შე ბის მიზ ნი სათ ვის ფილ ტ რი ან და უფილ ტ რო სი-
გა რე ტებ ზე და 2403 99 900 01 და 2403 99 900 02 კო დებ ში მი თი თე ბულ სა ქო ნელ ზე სა ცა ლო 
სა რე ა ლი ზა ციო ფა სის დად გე ნის თა ო ბა ზე“ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 2021 წლის 
30 ნო ემ ბ რის №314 ბრძა ნე ბა ში შე სა ბა მი სი მო ნა ცე მე ბის ასახ ვა ხორ ცი ელ დე ბა თამ ბა ქოს ნა-
წარ მის იმ პორ ტი ო რის მი ერ ინ ფორ მა ცი ის შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში წარ მოდ გე ნი დან არა-
უგ ვი ა ნეს 7 კა ლენ და რუ ლი დღი სა.“.

მუხ ლი 2მუხ ლი 2
ეს ბრძა ნე ბა ამოქ მედ დეს გა მოქ ვეყ ნე ბის თა ნა ვე.

სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რი                   ლა შა ხუ ციშ ვი ლი          ლა შა ხუ ციშ ვი ლი
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ვებგვერდი, 06/04/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
230210000.22.033.017577
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №101ბრძანება  №101

2022 წლის 5 აპრილი ქ. თბილისი2022 წლის 5 აპრილი ქ. თბილისი

„საბაჟო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების წესის, საბაჟო სანქციის „საბაჟო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების წესის, საბაჟო სანქციის 
აღსრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებებისა და მათი განხორციელების აღსრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებებისა და მათი განხორციელების 

წესის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წესის“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 
წლის 27 აგვისტოს №254 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზეწლის 27 აგვისტოს №254 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1მუხლი 1
„საბაჟო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების წესის, საბაჟო სანქციის აღსრულების 

უზრუნველყოფის ღონისძიებებისა და მათი განხორციელების წესის“ დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 27 აგვისტოს №254 ბრძანებით 
(ვებგვერდი, 27/08/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 230210000.22.033.017229) დამტკიცებული 
„საბაჟო სამართალდარღვევის საქმის წარმოების წესის“ (დანართი №1) მე-5 მუხლის ტექსტი  
ჩაითვალოს პირველ პუნქტად და მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-2 პუნქტი:

„2. უკრაინის მთელ ტერიტორიაზე მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებებით შექმნილი 
საგანგებო სიტუაციის გათვალისწინებით, რომელიც, საქართველოს საბაჟო კოდექსის 72-ე 
მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, წარმოადგენს დაუძლეველ ძალას, საქართველოს 
საბაჟო ტერიტორიაზე შემოყვანილი და, თანმხლები დოკუმენტების შესაბამისად, უკრაინის 
დანიშნულებით გადასაადგილებელი, საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული 
სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ) 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 და 8711 სასაქონლო 
პოზიციებით გათვალისწინებული მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების (რომლის 
შიგაწვის ძრავას ცილინდრის მუშა მოცულობა 50 სმ  3-ზე მეტია, ხოლო ელექტროძრავას 
შემთხვევაში − მაქსიმალური გამომუშავებული სიმძლავრე 4 კვტ-ზე მეტია), აგრეთვე 
8716 სასაქონლო პოზიციით გათვალისწინებული მისაბმელის და ნახევრადმისაბმელის 
მფლობელი, რომელიც შექმნილი მდგომარეობის გამო ვერ ახერხებს ამ ავტოსატრანსპორტო 
საშუალების გაყვანას კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში, თავისუფლდება აღნიშნული 
სატრანსპორტო საშუალების გამოცხადების ვადის დარღვევისათვის ან საბაჟო 
პროცედურის პირობების დარღვევისათვის საქართველოს საბაჟო კოდექსის 165-ე და 171-ე 
მუხლებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ასეთი ავტოსატრანსპორტო 
საშუალების ზოგადი დეკლარირება (სატრანსპორტო საშუალების შესახებ ინფორმაციის 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემთა ავტომატიზებულ ბაზაში ასახვა) 
განხორციელებულია 2022 წლის 1 იანვრიდან 1 ივლისამდე პერიოდში ან/და ექსპორტის 
პროცედურაში ან რეექსპორტში დეკლარირებულია 2022 წლის 1 იანვრიდან 1 აპრილამდე 
პერიოდში და პირი უზრუნველყოფს აღნიშნულ ავტოსატრანსპორტო საშუალებაზე 
დეკლარირებული ექსპორტის პროცედურის ან რეექსპორტის დასრულებას ან სხვა საბაჟო 
პროცედურაში მოქცევას  2022 წლის 1 სექტემბრამდე.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                    ლაშა ხუციშვილილაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 05/04/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
260000000.64.076.016107

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა 
და აუდიტის ზედამხედველობის და აუდიტის ზედამხედველობის 

სამსახურის უფროსისსამსახურის უფროსის
ბრძანება №ნ-3ბრძანება №ნ-3

2022 წლის 4 აპრილი ქ. თბილისი2022 წლის 4 აპრილი ქ. თბილისი

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS)  ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS)  
2022 წლის გამოცემის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ  2022 წლის გამოცემის ქართულ ენაზე სამოქმედოდ  

შემოღების შესახებშემოღების შესახებ

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის 
მე-3 მუხლის მე-5 პუნქტისა და მე-20 მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, 
ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1
1. ქართულ ენაზე სამოქმედოდ შემოღებულ იქნეს ბუღალტრული აღრიცხვის 

საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (IASB) მიერ მიღებული და გამოცემული ფინანსური 
ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები – 2022 წელი (შემდგომ – სტანდარტები).

2. სტანდარტების გამოყენება სავალდებულოა 2022 წლის პირველ იანვარს და შემდგომ 
დაწყებული საანგარიშგებო პერიოდისთვის.

3. სტანდარტები განთავსდეს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის (შემდგომ – სამსახური) ვებგვერდზე (www.saras.gov.ge).

4. ამ ბრძანებით სამოქმედოდ შემოღებული სტანდარტები სამსახურის მიერ განახლდეს 
სტანდარტების მოქმედი ინგლისურენოვანი რედაქციის განახლებიდან 6 თვის ვადაში.

5. სამსახური უზრუნველყოფს ამ ბრძანებით სამოქმედოდ შემოღებული სტანდარტების 
თარგმანის პერიოდულ რედაქტირებას, ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა 
და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი           დავით მჭედლიძე დავით მჭედლიძე
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ვებ გ ვერ დი, 19/04/2022
სა რე გის ტ რა ციო კო დი  
000000000.00.00.016672
 

შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სისშე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სის
ბრძა ნე ბა №9021ბრძა ნე ბა №9021

2022 წლის 11 აპ რი ლი ქ. თბი ლი სი2022 წლის 11 აპ რი ლი ქ. თბი ლი სი

სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 269-ე მუხ ლის მე-7 ნა წი ლის და სა-სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 269-ე მუხ ლის მე-7 ნა წი ლის და სა-
ქარ თ ვე ლოს სა ბა ჟო კო დექ სის 163-ე მუხ ლის მე-11  ნა წი ლის გა მო ყე ნე ბის ქარ თ ვე ლოს სა ბა ჟო კო დექ სის 163-ე მუხ ლის მე-11  ნა წი ლის გა მო ყე ნე ბის 

შე სა ხებ მე თო დუ რი მი თი თე ბის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზეშე სა ხებ მე თო დუ რი მი თი თე ბის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე

სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მე-2  მუხ ლის მე-5  ნა წი ლი სა და 52-ე მუხ ლის 
სა ფუძ ველ ზე, „საჯარო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის  –  შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის დე-
ბუ ლე ბის დამ ტ კი ცე ბის  შე სა ხებ“  სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 2011 წლის 23 მა ი სის 
№303 ბრძა ნე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი დე ბუ ლე ბის მე-3 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტის „ზ“ და „უ“ ქვე პუნ-
ქ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე, ვბრძა ნებ:

1. დამ ტ კიც დეს:
ა) „საქართველოს სა ბა ჟო კო დექ სის 165-ე მუხ ლით, 167-ე მუხ ლის პირ ვე ლი და მე-3 ნა-

წი ლე ბი თა და 172-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სან ქ ცი ე ბი სა გან ამა ვე 
კო დექ სის 163-ე მუხ ლის მე-11 ნა წი ლის სა ფუძ ველ ზე პი რის გა თა ვი სუფ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე-
ბი“, და ნარ თი №1-ის სა ხით;

ბ) „საქართველოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 274-ე და 282-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის 
სა ფუძ ველ ზე შე ფარ დე ბუ ლი ჯა რი მი სა გან ამა ვე კო დექ სის 269-ე მუხ ლის მე-7 ნა წი ლის სა-
ფუძ ველ ზე პი რის გა თა ვი სუფ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი“, და ნარ თი №2-ის სა ხით.

2. ამ ბრძა ნე ბის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის „ბ“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სა გა და სა ხა დო 
სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის ფაქ ტებ ზე წარ მოდ გე ნილ სა ჩივ რებ თან და კავ ში რე ბით, და ვე ბის დე-
პარ ტა მენ ტი იღებს სა ჩივ რის ნა წი ლობ რივ დაკ მა ყო ფი ლე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას და 
მომ სა ხუ რე ბის დე პარ ტა მენტს უგ ზავ ნის და ნარ თი №2-ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ღო ნის ძი ე ბე-
ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მიზ ნით.

3. ამ ბრძა ნე ბის მე-2 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში და ვე ბის დე პარ ტა მენ ტის 
უფ როსს მი ე ნი ჭოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, ხე ლი მო ა წე როს სა ჩივ რის ნა წი ლობ რი ვი დაკ მა ყო ფი-
ლე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას.

4. სა ბა ჟო დე პარ ტა მენ ტის უფ როსს მი ე ნი ჭოს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, ხე ლი მო ა წე როს ამ 
ბრძა ნე ბის და ნარ თი №1-ით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში სა ბა ჟო სან ქ ცი ი სა გან პი რის გა-
თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას.

5. ეს ბრძა ნე ბა ამოქ მედ დეს 2022 წლის 1 მა ი სი დან.

სამ სა ხუ რის უფ რო სი                                                                   ლე ვან კა კა ვალე ვან კა კა ვა

და ნარ თი №1

სა ქარ თ ვე ლოს სა ბა ჟო კო დექ სის 165-ე მუხ ლით, 167-ე მუხ ლის პირ ვე ლი და  სა ქარ თ ვე ლოს სა ბა ჟო კო დექ სის 165-ე მუხ ლით, 167-ე მუხ ლის პირ ვე ლი და  
მე-3 ნა წი ლე ბი თა და 172-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი  მე-3 ნა წი ლე ბი თა და 172-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი  

სან ქ ცი ე ბი სა გან ამა ვე კო დექ სის 163-ე მუხ ლის მე-11 ნა წი ლის სა ფუძ ველ ზე პი რის გა თა ვი-სან ქ ცი ე ბი სა გან ამა ვე კო დექ სის 163-ე მუხ ლის მე-11 ნა წი ლის სა ფუძ ველ ზე პი რის გა თა ვი-
სუფ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბისუფ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი

1. სეს ეს ნ -ის 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 და 8711 სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ე ბით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი მე ქა ნი კუ რი სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის (რომლის ში გაწ ვის ძრა ვას ცი ლინ დ რის 
მუ შა მო ცუ ლო ბა 50 სმ 3-ზე მე ტი ა, ხო ლო ელექ ტ როძ რა ვას შემ თხ ვე ვა ში − მაქ სი მა ლუ რი გა-
მო მუ შა ვე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რე 4 კვტ-ზე მე ტი ა) ან 8716 სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ით გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი მი საბ მე ლი სა და ნა ხევ რად მი საბ მე ლის (შემდგომში – ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე-
ბა) დეკ ლა რი რე ბის ვა დის დარ ღ ვე ვი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლოს სა ბა ჟო კო დექ სის 165-ე მუხ ლით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სან ქ ცი ი სა გან პი რის გა თა ვი სუფ ლე ბა, თუ დეკ ლა რი რე ბის ვა და დარ-
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ღ ვე უ ლია არა უ მე ტეს 60 კა ლენ და რუ ლი დღით და სა მარ თალ დამ რ ღ ვევ პირს გან სა ხილ ველ 
ფაქ ტამ დე 12 კა ლენ და რუ ლი თვის გან მავ ლო ბა ში იმა ვე ქმე დე ბის ჩა დე ნის თ ვის პა სუ ხის მ-
გებ ლო ბა და კის რე ბუ ლი არ ჰქო ნი ა, შე საძ ლე ბე ლია გა ნა ხორ ცი ე ლოს სა ბა ჟო დე პარ ტა მენ ტ მა, 
შემ დე გი პი რო ბე ბის დაც ვით:

ა) გა ფორ მე ბის ორ გა ნო ში ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის წარ დ გე ნი სას, „საჯარო სა მარ-
თ ლის იური დი უ ლი პი რის – შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მი ერ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვი სათ ვის 
სა ფა სუ რე ბი სა და  მა თი გა ნაკ ვე თე ბის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2010 
წლის 30 მარ ტის №96 დად გე ნი ლე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი „სსიპ – შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მი-
ერ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვი სათ ვის სა ფა სუ რე ბი და მა თი გა ნაკ ვე თე ბის“ მე-13 გრა ფით გათ ვა ლის-
წი ნე ბულ მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სუ რის (შემდგომში – მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სუ რი) გა დახ დი სა და 
ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის თა ვი სუ ფალ მი მოქ ცე ვა ში გაშ ვე ბის პრო ცე დუ რა ში ან რე ექ ს-
პორ ტ ში მოქ ცე ვის შემ თხ ვე ვა ში, სა ბა ჟო ორ გა ნო უფ ლე ბა მო სი ლი ა, სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღ ვე-
ვის ოქ მის შედ გე ნი სას სა ბა ჟო სან ქ ცი ის ოდე ნო ბის გრა ფა ში მი უ თი თოს ნუ ლო ვა ნი თან ხა;

ბ) სა მარ თალ დამ რ ღ ვე ვი პი რის მი ერ სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის ოქ მის ჩა ბა რე ბი დან 10 
კა ლენ და რუ ლი დღის ვა და ში სა ბა ჟო სან ქ ცი ი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბის თხოვ ნით გან ცხა დე ბის, 
აგ რეთ ვე  ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის თა ვი სუ ფალ მი მოქ ცე ვა ში გაშ ვე ბის პრო ცე დუ რა-
ში ან რე ექ ს პორ ტ ში მოქ ცე ვი სა და მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სუ რის გა დახ დის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი-
ის, წარ მოდ გე ნის შემ თხ ვე ვა ში, სა ბა ჟო დე პარ ტა მენ ტი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, გა მოს ცეს ბრძა ნე ბა 
პი რის სა ბა ჟო სან ქ ცი ის გან გა თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ და გა დამ ხ დე ლის პი რა დი აღ რიცხ ვის 
ბა რათ ზე გა ნა ხორ ცი ე ლოს შე სა ბა მი სი ჯა რი მის თან ხის კო რექ ტი რე ბა.

2. უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქის (მათ შო რის, უცხო ქვეყ ნის მო ქა ლა ქის, რო მე ლიც იმავ დ რო-
უ ლად სა ქარ თ ვე ლოს მო ქა ლა ქე ა) მი ერ შე მო ტა ნი ლი, უცხო ეთ ში რე გის ტ რი რე ბუ ლი მსუ ბუ-
ქი ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის, მი სი მი საბ მე ლის ან ნა ხევ რად მი საბ მე ლის, ავ ტო ბუ სის 
ან მო ტო ციკ ლე ტის (რომლის ძრა ვას მუ შა მო ცუ ლო ბა 50 სმ 3-ზე მე ტი ა) გა მოცხა დე ბის / დეკ-
ლა რი რე ბის ვა დის დარ ღ ვე ვი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლოს სა ბა ჟო კო დექ სის 165-ე მუხ ლით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი სან ქ ცი ი სა გან პი რის გა თა ვი სუფ ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია  გა ნა ხორ ცი ე ლოს სა ბა-
ჟო დე პარ ტა მენ ტ მა, თუ: გა მოცხა დე ბის / დეკ ლა რი რე ბის ვა და დარ ღ ვე უ ლია არა უ მე ტეს 60 
კა ლენ და რუ ლი დღით, სა მარ თალ დამ რ ღ ვევ პირს გან სა ხილ ველ ფაქ ტამ დე 12 კა ლენ და რუ-
ლი თვის გან მავ ლო ბა ში იმა ვე ქმე დე ბის ჩა დე ნის თ ვის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და კის რე ბუ ლი არ 
ჰქო ნია და სა მარ თალ დამ რ ღ ვე ვი პი რის მი ერ სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის ოქ მის ჩა ბა რე ბი-
დან 10 კა ლენ და რუ ლი დღის ვა და ში წარ მოდ გე ნი ლია სა ბა ჟო სან ქ ცი ი სა გან გა თა ვი სუფ ლე-
ბის თხოვ ნით გან ცხა დე ბა, ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის დრო ე ბი თი შე მო ტა ნის პრო ცე-
დუ რა ში მოქ ცე ვის ან სა ქარ თ ვე ლოს სა ბა ჟო ტე რი ტო რი ი დან გა ტა ნის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის 
მი თი თე ბით. ამ შემ თხ ვე ვა ში სა ბა ჟო დე პარ ტა მენ ტი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, გა მოს ცეს ბრძა ნე ბა 
სა ბა ჟო სან ქ ცი ის გან პი რის გა თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ და გა დამ ხ დე ლის პი რა დი აღ რიცხ ვის 
ბა რათ ზე გა ნა ხორ ცი ე ლოს შე სა ბა მი სი ჯა რი მის თან ხის კო რექ ტი რე ბა.

3. ექ ს პორ ტ ში/ რე ექ ს პორ ტ ში დეკ ლა რი რე ბუ ლი ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის და-
ნიშ ნუ ლე ბის სა ბა ჟო გამ შ ვებ პუნ ქ ტ ში გა მოცხა დე ბის ვა დის დარ ღ ვე ვი სა და უკა ნო ნო გან-
კარ გ ვი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლოს სა ბა ჟო კო დექ სის 165-ე მუხ ლი თა და 172-ე მუხ ლის პირ ვე ლი 
ნა წი ლით გა ვა ლის წი ნე ბუ ლი სან ქ ცი ე ბი სა გან პი რის გა თა ვი სუფ ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია გა ნა-
ხორ ცი ე ლოს სა ბა ჟო დე პარ ტა მენ ტ მა, თუ სა ბა ჟო სან ქ ცი ი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბის თხოვ ნით 
გან ცხა დე ბა წარ მოდ გე ნი ლია სა მარ თალ დამ რ ღ ვე ვი პი რის მი ერ სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღ ვე-
ვის ოქ მის ჩა ბა რე ბი დან 30 კა ლენ და რუ ლი დღის ვა და ში, სა მარ თალ დამ რ ღ ვევ პირს გან სა-
ხილ ველ ფაქ ტამ დე 12 კა ლენ და რუ ლი თვის გან მავ ლო ბა ში ამ პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის თ ვის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და კის რე ბუ ლი არ ჰქო ნია და პი რის მი ერ წარ-
მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ით / დო კუ მენ ტა ცი ით დას ტურ დე ბა, რომ ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ-
ა ლე ბას გა მოცხა დე ბის ვა დის დარ ღ ვე ვის შემ დეგ და ტო ვე ბუ ლი აქვს სა ქარ თ ვე ლოს სა ბა ჟო 
ტე რი ტო რი ა. ამ შემ თხ ვე ვა ში სა ბა ჟო დე პარ ტა მენ ტი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, გა მოს ცეს ბრძა ნე ბა 
სა ბა ჟო სან ქ ცი ის გან პი რის გა თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ და გა დამ ხ დე ლის პი რა დი აღ რიცხ ვის 
ბა რათ ზე გა ნა ხორ ცი ე ლოს შე სა ბა მი სი ჯა რი მის თან ხის კო რექ ტი რე ბა, ამას თან:

ა) რო დე საც ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის გა მოცხა დე ბის ვა და დარ ღ ვე უ ლია არა უ-
მე ტეს 60 კა ლენ და რუ ლი დღით, სა მარ თალ დამ რ ღ ვე ვი პი რი თა ვი სუფ ლ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს 
სა ბა ჟო კო დექ სის 165-ე მუხ ლი თა და 172-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
სან ქ ცი ე ბი სა გან;

ბ) რო დე საც ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის გა მოცხა დე ბის ვა და დარ ღ ვე უ ლია 60 კა-
ლენ და რულ დღე ზე მე ტი ვა დით, სა მარ თალ დამ რ ღ ვე ვი პი რი თა ვი სუფ ლ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს 
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სა ბა ჟო კო დექ სის 172-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სან ქ ცი ი სა გან.
4. სა ბა ჟო დეკ ლა რა ცი ა სა და მის თან მ ხ ლებ დო კუ მენ ტ ში არას წო რი მო ნა ცე მის არ სე ბო-

ბი სას იმ პორ ტის გა და სახ დე ლის ოდე ნო ბის შემ ცი რე ბი სათ ვის (რაც გა მოწ ვე უ ლია სა ქონ ლის 
შე ღა ვა თი ა ნი (პრეფერენციული) წარ მო შო ბის სერ ტი ფი კა ტის არას წო რად გა მო ყე ნე ბით) სა-
ქარ თ ვე ლოს სა ბა ჟო კო დექ სის 167-ე მუხ ლის პირ ვე ლი და მე სა მე ნა წი ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი სან ქ ცი ი სა გან პი რის გა თა ვი სუფ ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია გა ნა ხორ ცი ე ლოს სა ბა ჟო დე პარ-
ტა მენ ტ მა, თუ:

ა) სა მარ თალ დამ რ ღ ვევ პირს გან სა ხილ ველ ფაქ ტამ დე 12 კა ლენ და რუ ლი თვის გან მავ-
ლო ბა ში იმა ვე ქმე დე ბის ჩა დე ნის თ ვის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და კის რე ბუ ლი არ ჰქო ნი ა;

ბ) სა ბა ჟო დე პარ ტა მენ ტ ში წარ მოდ გე ნი ლი სა ქონ ლის შე ღა ვა თი ა ნი (პრეფერენციული) 
წარ მო შო ბის სერ ტი ფი კა ტის ორი გი ნა ლის, სა თა ნა დოდ და მოწ მე ბუ ლი ას ლის ან რეტ როს პექ-
ტი უ ლად გა ცე მუ ლი სერ ტი ფი კა ტის სა ფუძ ველ ზე, სა ბა ჟო დეკ ლა რა ცი ა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ-
ლია შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბა (შემცირებულია იმ პორ ტის გა და სახ დე ლის თან ხა);

გ) სა ბა ჟო დეკ ლა რა ცი ა ში ცვლი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი დან 10 კა ლენ და რუ ლი დღის ვა-
და ში წარ მოდ გე ნი ლია სა ბა ჟო სან ქ ცი ი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბის თხოვ ნით გან ცხა დე ბა.

ამ შემ თხ ვე ვა ში სა ბა ჟო დე პარ ტა მენ ტი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, გა მოს ცეს ბრძა ნე ბა სა ბა ჟო სან-
ქ ცი ის გან პი რის გა თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ და გა დამ ხ დე ლის პი რა დი აღ რიცხ ვის ბა რათ ზე 
გა ნა ხორ ცი ე ლოს შე სა ბა მი სი ჯა რი მის თან ხის კო რექ ტი რე ბა.

5. თა ვი სუ ფალ მი მოქ ცე ვა ში გაშ ვე ბის პრო ცე დუ რა ში წი ნას წარ დეკ ლა რი რე ბუ ლი სა ქონ-
ლის უკა ნო ნო გან კარ გ ვი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლოს სა ბა ჟო კო დექ სის 172-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა-
წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სან ქ ცი ის გან პი რის გა თა ვი სუფ ლე ბა შე საძ ლე ბე ლია გა ნა ხორ-
ცი ე ლოს სა ბა ჟო დე პარ ტა მენ ტ მა, თუ უკა ნო ნოდ გან კარ გუ ლი სა ქონ ლის სა ბა ჟო ღი რე ბუ ლე ბა 
არ აღე მა ტე ბა 25 000 ლარს და სა მარ თალ დამ რ ღ ვევ პირს გან სა ხილ ველ ფაქ ტამ დე 12 კა ლენ-
და რუ ლი თვის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლოს სა ბა ჟო კო დექ სის 167-ე, 168-ე და 172-ე მუხ ლე-
ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის თ ვის პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და კის რე ბუ ლი არ 
ჰქო ნი ა. ამ შემ თხ ვე ვა ში, სა ბა ჟო ორ გა ნო უფ ლე ბა მო სი ლი ა, სა ბა ჟო სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის ოქ-
მის შედ გე ნი სას სა ბა ჟო სან ქ ცი ის ოდე ნო ბის გრა ფა ში მი უ თი თოს ნუ ლო ვა ნი თან ხა.

შე ნიშ ვ ნა:
ა) თუ უკა ნო ნოდ გან კარ გუ ლი სა ქონ ლის წი ნას წა რი დეკ ლა რი რე ბი სას წარ დ გე ნი ლი იყო 

შე ღა ვა თი ა ნი (პრეფერენციული) წარ მო შო ბის სერ ტი ფი კა ტი, აღ ნიშ ნუ ლი სერ ტი ფი კა ტი შე-
საძ ლე ბე ლია გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნეს იმ პორ ტის გა და სახ დე ლის და რიცხ ვის მიზ ნით სა-
გა და სა ხა დო მოთხოვ ნის გა მო ცე მი სას, გარ და იმ შემ თხ ვე ვი სა, რო დე საც დეკ ლა რა ცი ის თ ვის 
მო ნა ცემ თა ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი სის ტე მა „eCustoms“-ის მი ერ შერ ჩე უ ლია „ყვითელი დე რე ფა-
ნი“ შე ღა ვა თი ა ნი (პრეფერენციული) წარ მო შო ბის სერ ტი ფი კა ტის გა მო ყე ნე ბის კე თილ სინ დი-
სი ე რე ბის კრი ტე რი უ მით ან „წითელი დე რე ფა ნი“;

ბ) თუ უკა ნო ნოდ გან კარ გუ ლი სა ქონ ლის სა ბა ჟო ღი რე ბუ ლე ბა აღე მა ტე ბა 25 000 ლარს და 
დეკ ლა რა ცი ის თ ვის მო ნა ცემ თა ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი სის ტე მა „eCustoms“-ის მი ერ შერ ჩე უ ლი არ 
ყო ფი ლა „ყვითელი დე რე ფა ნი“ შე ღა ვა თი ა ნი (პრეფერენციული) წარ მო შო ბის სერ ტი ფი კა ტის 
გა მო ყე ნე ბის კე თილ სინ დი სი ე რე ბის კრი ტე რი უ მით ან „წითელი დე რე ფა ნი“, იმ პორ ტის გა-
და სახ დე ლი სა და შე სა ფარ დე ბე ლი ჯა რი მის თან ხის კო რექ ტი რე ბა (შემცირება) შე საძ ლე ბე-
ლია გან ხორ ცი ელ დეს უკა ნო ნოდ გან კარ გუ ლი სა ქონ ლის წი ნას წა რი დეკ ლა რი რე ბი სას წარ-
დ გე ნი ლი შე ღა ვა თი ა ნი (პრეფერენციული) წარ მო შო ბის სერ ტი ფი კა ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით.

6. გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის პი რა დი აღ რიცხ ვის ბა რათ ზე ჯა რი მის თან ხის კო რექ ტი-
რე ბა ხორ ცი ელ დე ბა გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბი დან, 5 სა მუ შაო დღის ვა და ში და ეც ნო ბე ბა გა-
და სა ხა დის გა დამ ხ დელს.

და ნარ თი №2

სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 274-ე და 282-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის სა ფუძ-სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 274-ე და 282-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის სა ფუძ-
ველ ზე შე ფარ დე ბუ ლი ჯა რი მი სა გან ამა ვე კო დექ სის 269-ე მუხ ლის მე-7 ნა წი ლის სა ფუძ-ველ ზე შე ფარ დე ბუ ლი ჯა რი მი სა გან ამა ვე კო დექ სის 269-ე მუხ ლის მე-7 ნა წი ლის სა ფუძ-

ველ ზე პი რის გა თა ვი სუფ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბიველ ზე პი რის გა თა ვი სუფ ლე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი

1. სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 269-ე მუხ ლის მე-7 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად წარ-
მოდ გე ნი ლი სა ჩივ რის სა ფუძ ველ ზე, მომ სა ხუ რე ბის დე პარ ტა მენ ტი უფ ლე ბა მო სი ლია პი რი 
გა ა თა ვი სუფ ლოს ამა ვე კო დექ სის 274-ე მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე შე ფარ დე ბუ ლი ჯა რი მი სა გან, 
თუ კმა ყო ფილ დე ბა შემ დე გი პი რო ბე ბი:
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ა) გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 274-ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე-
ბუ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის ოქ მის შედ გე ნის ან სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რა ცი ის / გა ან გა რი შე-
ბის წარ დ გე ნის სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი თა რი ღის თ ვის 
ან სსკ-ის 269-ე მუხ ლის მე-7 ნა წი ლის სა ფუძ ველ ზე ჯა რი მი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის თა რი ღი სათ ვის პი რა დი აღ რიცხ ვის ბა რათ ზე არ უფიქ სირ დე ბა 
აღი ა რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბა გა და სა ხა დის ნა წილ ში /ა ღი ა რე ბუ ლი მო საკ რებ-
ლის  ნა წილ ში;

ბ)  პირს, სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რა ცი ის / გა ან გა რი შე ბის დაგ ვი ა ნე ბით წარ დ გე ნის წი ნა 
დღის მდგო მა რე ო ბით 12 კა ლენ და რუ ლი თვის გან მავ ლო ბა ში, იგი ვე ქმე დე ბა ჩა დე ნი ლი არ 
ჰქო ნი ა.

2. ამა ვე ბრძა ნე ბის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის მი ხედ ვით მომ სა ხუ რე ბის დე პარ ტა მენ ტის მი ერ სა-
ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 274-ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი  ჯა რი მი სა გან გა-
თა ვი სუფ ლე ბის შემ დეგ, პი რის მი ერ იმა ვე სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რა ცი ის / გა ან გა რი შე ბის შემ-
დ გო მი და ზუს ტე ბი სას, რო დე საც შეს წო რე ბუ ლი დეკ ლა რა ცი ით / გა ან გა რი შე ბით და მა ტე ბით 
და რიცხუ ლი გა და სა ხა დის თან ხა არ აღე მა ტე ბა პირ ვე ლა დი დეკ ლა რა ცი ით და რიცხუ ლი გა-
და სა ხა დის თან ხის 50%-ს, მომ სა ხუ რე ბის დე პარ ტა მენ ტი უფ ლე ბა მო სი ლია არ გა ნა ხორ ცი ე-
ლოს და ზუს ტე ბუ ლი დეკ ლა რა ცი ით / გა ან გა რი შე ბით და ან გა რი შე ბუ ლი სან ქ ცი ის და კის რე ბა.

3. სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 269-ე მუხ ლის მე-7 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად წარ-
მოდ გე ნი ლი სა ჩივ რის სა ფუძ ველ ზე, მომ სა ხუ რე ბის დე პარ ტა მენ ტი უფ ლე ბა მო სი ლია პი რი 
გა ა თა ვი სუფ ლოს ამა ვე კო დექ სის 282-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის სა ფუძ ველ ზე შე ფარ დე-
ბუ ლი ჯა რი მი სა გან, თუ კმა ყო ფილ დე ბა შემ დე გი პი რო ბე ბი:

ა) დღგ-ის  გა დამ ხ დე ლად   სა ვალ დე ბუ ლო   რე გის ტ რა ცი ის   გა რე შე   საქ მი ა ნო ბა გა მოვ-
ლე ნი ლია უშუ ა ლოდ გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის მი ერ, სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს თ ვის შე სა-
ბა მი სი გან ცხა დე ბით მი მარ თ ვის სა ფუძ ველ ზე;

ბ) გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელს  სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 282-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი-
ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის ოქ მის შედ გე ნის ან  ამა ვე კო დექ სის 269-ე 
მუხ ლის მე-7 ნა წი ლის სა ფუძ ველ ზე ჯა რი მი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბის მი ღე ბის  თა რი ღი სათ ვის, პი რა დი აღ რიცხ ვის ბა რათ ზე არ უფიქ სირ დე ბა აღი ა რე ბუ ლი 
სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბა გა და სა ხა დე ბის ნა წილ ში;

გ) დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად სა ვალ დე ბუ ლო რე გის ტ რა ცი ის  თა ო ბა ზე პი რის მი ერ სა გა-
და სა ხა დო ორ გა ნო ში გან ცხა დე ბის წარ დ გე ნის შემ დ გომ, მაგ რამ დღგ-ის   გა დამ ხ დე ლად   
სა ვალ დე ბუ ლო   რე გის ტ რა ცი ის   გა რე შე   საქ მი ა ნო ბის ფაქ ტ ზე შე სა ბა მი სი სა გა და სა ხა დო 
სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის ოქ მის გა მო ცე მამ დე, პირს წარ დ გე ნი ლი აქვს დღგ-ის შე სა ბა მი სი დეკ-
ლა რა ცი ა;

დ) დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად სა ვალ დე ბუ ლო რე გის ტ რა ცი ის თა ო ბა ზე სა გა და სა ხა დო ორ-
გა ნო ში წარ დ გე ნილ გან ცხა დე ბა ში პირ მა და ა ფიქ სი რა ამ გან ცხა დე ბის წარ დ გე ნის თვე ში 
(მიმართვის თვის და საწყი სი დან მი მარ თ ვის მო მენ ტამ დე) გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი დღგ-ის და-
სა ბეგ რი ბრუნ ვა.    

4. ამა ვე ბრძა ნე ბის მე-3 პუნ ქ ტის მი ხედ ვით მომ სა ხუ რე ბის დე პარ ტა მენ ტის მი ერ სა ქარ-
თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 282-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ჯა რი მი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბის შემ დეგ, პი რის მი ერ დღგ-ის შე სა ბა მი სი დეკ ლა რა ცი (ებ )ის ან 
/ და მი მარ თ ვის გან ცხა დე ბა ში მი თი თე ბუ ლი თან ხის და ზუს ტე ბი სას (რომელთა მი ხედ ვით 
მოხ და შე ფარ დე ბუ ლი სან ქ ცი ის გა მო ან გა რი შე ბა) რო დე საც და ზუს ტე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით 
და მა ტე ბით და რიცხუ ლი თან ხა (რომელთა მი ხედ ვით უნ და მოხ დეს სან ქ ცი ის გა მო ან გა რი-
შე ბა)  არ აღე მა ტე ბა  პირ ვე ლა დი მო ნა ცე მე ბით და რიცხუ ლი თან ხის 50%-ს, მომ სა ხუ რე ბის 
დე პარ ტა მენ ტი უფ ლე ბა მო სი ლია არ გა ნა ხორ ცი ე ლოს და ზუს ტე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბით და ან გა-
რი შე ბუ ლი სან ქ ცი ის და კის რე ბა.

5. ამ და ნარ თის მიზ ნე ბი სათ ვის სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რა ცი ის / გა ან გა რი შე ბის წარ მოდ გე-
ნის თვე ით ვ ლე ბა სრულ კა ლენ და რულ თვედ.
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

კითხ ვა:

კომპანიაშიარის2ერთეულიდაზიანებულიძირითადსაშუალება,ერთს2021წლის
ცვეთისდარიცხვისმერესაბალანსოღირებულებაუნულდება,მეორეს2022ისიანა
ვარშიდაერიცხებამხოლოდ1თვისცვეთადამისისაბალანსოღირებულებაცნულდება
(ცვეთისათვისვიყენებთწრფივმეთოდს).გვაინტერესებს,თუ2021წლისბოლოს,
შიდააქტისსაფუძველზე,ჩამოვწერთამძირითადსაშულებებს,დამატებითხომ
არიქნებასაჭიროსაგადასახადოკუთხითმოგებითანდღგთიდაბეგვრა?ასევე,
საგადასახადოსგარეშეშეიძლებათუარაჩამოწერილიძირითადისაშუალების
განადგურება?

პა სუ ხი:

სრუ ლად ამორ ტი ზე ბუ ლი ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის ჩა მო წე რა და მა ტე ბით და ბეგ ვ რას არ 
მო ითხოვს და ლიკ ვი და ცი ის შემ თხ ვე ვა ში სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მოწ ვე ვა, სა გა და სა
ხა დო კო დექ სის მი ხედ ვით, აუცი ლე ბე ლი არ არის.

თუ თქვენ გუ ლის ხ მობთ ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის თან დას წ
რე ბით ჩა მო წე რას (როგორც ეს, მა გა ლი თად, ვა და გა სუ ლი და და ზი ა ნე ბუ ლი სმფის 
ჩა მო წე რი სას ხდე ბა) მსგავ სი პრო ცე დუ რა სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი არ არის. რაც შე ე ხე ბა იმას, მოხ დე ბა თუ არა შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის 
მოწ ვე ვის გა რე შე ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის მი წო დე ბის აღი ა რე ბა და დღგით და მო გე ბის 
გა და სა ხით და ბეგ ვ რა, ამას თან და კავ ში რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მოხ დეს შემ დე გი მო
მენ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა:

თუ სა უ ბა რია არა არ სე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის ჩა მო წე რა ზე  და სა
დაც ძი რი თა დი სა შუძ ლე ბის ჩა მო წე რა სავ სე ბით გო ნივ რუ ლი ა, ამ შემ თხ ვე ვა ში ასე თი 
ჩა მო წე რა, მ.შ. არ სე ბი თო ბი დან გა მომ დი ნა რე, შე საძ ლე ბე ლია მოხ დეს ყო ველ გ ვა რი 
დო კუ მენ ტის გა რე შეც (დიდი ალ ბა თო ბით, არა ვინ მოგ ვ თხოვს 10 წლის წინ ნა ყი დი 20 
ლა რი ა ნი კალ კუ ლა ტო რის ან სტეპ ლე რის ჩა მო წე რის და დას ტუ რე ბას) და მიგ ვაჩ ნი ა, 
რომ თუ ასე თი აქ ტი ვე ბის სა ერ თო თან ხა იქ ნე ბა არა არ სე ბი თი, მა თი ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ
ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე აღ ნიშ ნუ ლი აქ ტი ვე ბი არ უნ და და ი ბეგ როს დღგით.

თუ სა უ ბა რია არ სე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის მქო ნე ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის ჩა მო წე რა ზე, რო მე
ლიც ჩა მო წე რაც სავ სე ბით გო ნივ რუ ლია და  არ იწ ვევს და მა ტე ბით ეჭ ვებს  (მაგალითად 
200 ლა რი ა ნი სკა მი რო მე ლიც 10 წლი ა ნი გა მო ყე ნე ბის შე დე გად გახ და გა მო უ სა დე
გა რი), მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ასე თი ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის ჩა მო წე რის და დას ტუ რე ბა ში და 
ჩა მო წე რის აქ ტით, სა დაც იქ ნე ბა მი თი თე ბა იმა ზე, რომ ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის და ნიშ ნუ
ლე ბი სა მებრ გა მო ყე ნე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, იდე ა ლურ შემ თხ ვე ვა ში და დას ტუ რე ბუ ლი იქ ნე ბა 
ეს ფო ტო ე ბით, რის შემ დე გაც მოხ დე ბა შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მოწ ვე ვის გა რე შე ში და 
აქ ტით ამ ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის ჩა მო წე რა, რაც ამ შემ თხ ვე ვა ში ასე ვე არ და ი ბეგ რე ბა.  
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ამას თან თუ ასეთ აქ ტივს აქვს ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბა (მაგალითად ჯარ თის ფა სი) და ბეგ
ვ რა ში უნ და მო ექ ცეს აღ ნიშ ნუ ლი თან ხა.

თუ სა უ ბა რია არ სე ბი თი ღი რე ბუ ლე ბის ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის ჩა მო წე რა ზე, რო მე
ლიც ჩა მო წე რაც არა გო ნივ რუ ლია და  სა ეჭ ვოა (მაგალითად, ვამ ბობთ, რომ 150 
000დოლარიანი გე ნე რა ტო რი უცებ გა ფუჭ და და იმი ტომ, რომ შე კე თე ბა იყო შე უძ ლე
ბე ლი, მოხ და მი სი გა ნად გუ რე ბა) ასეთ შემ თხ ვე ვა ში ში და აქ ტის არ სე ბო ბა შე საძ ლო ა, 
პრაქ ტი კი დან გა მომ დი ნა რე, არა საკ მა რი სი იყოს და კარ გი იქ ნე ბა, თუ  ჩა ვა ტა რებთ 
სან დო ექ ს პერ ტი ზას რო მე ლიც და ა დას ტუ რებს ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის ტექ ნი კურ მდგო
მა რე ო ბას და აღ ნიშ ნავს, რომ მი სი გა მო ყე ნე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა. თუ ეს უკა ნას კ ნე ლი არ 
გვექ ნე ბა, არის რის კი, რომ გე ნე რა ტო რი მი სი რე ა ლუ რი ღი რე ბუ ლე ბით დაგ ვი ბეგ რონ.

ამას თან თუ ასეთ აქ ტივს აქვს ნარ ჩე ნი ღი რე ბუ ლე ბა (მაგალითად ჯარ თის ფა სი) და ბეგ
ვ რა ში უნ და მო ექ ცეს აღ ნიშ ნუ ლი თან ხა.

კითხ ვა:

შპსრომელსაცფიზიკურ პირთან აქვს იჯარის ხელშეკრულება გაფორმებული
და საიჯაროფართზე კომუნალურებიფიზიკურ პირზე (გამქირავებელზე) არის
გამოწერილი.ჩავითვლითთუარადღგსდავაღიარებთთუარაამშემთხვევაში
ხარჯადკომუნალურებს,თუხელშეკრულებისპირობითარისმითითებული,რომ
კომუნალურებსიხდისშპს?

ასევე,შპსსმიერკომუნალურებისგადახდახომარჩაეთვლებასარგებლად
ფიზიკურპირსდახომარდაიბეგრება?

პა სუ ხი:

ამ შემ თხ ვე ვა ში კო მუ ნა ლუ რი გა და სახ დე ლე ბის ხარ ჯად აღი ა რე ბა შე გიძ ლი ათ, თუმ ცა 
დღგს ვერ ჩა ით ვ ლით, თუ ან გა რიშ  ფაქ ტუ რა თქვენს სა ხელ ზე არ არის გა მო წე რი ლი.

კითხ ვა:

მცირე მეწარმე ეწევა მომსახურებას. გწეულმომსახურებაზე კლიენტთანდებს
ხელშეკრულებას, წერს  ინვოისსდა მიღება  ჩაბარების აქტს. ამის შემდეგ,
ზოგიერთი კლიენტი მაინც ითხოვს rsზე გამოწერას. კლიენტის დაჟინებული
მოთხოვნისას(როგორცგამონაკლისი)რამდენადარისშესაძლებელისასაქონ
ლო/ზედნადებში მომსახურებარომ მივუთითოთდა გამოვწეროთ?  წინასწარ
ვიცირომარშეიძლება,მაგარამრასდავაშავებდაშემოსავლებისსამსახური
რითიდამაჯარიმებს?

პა სუ ხი:

მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბით მომ სა ხუ რე ბა ზე სა სა ქონ ლო ზედ ნა დე ბის გა მო წე რა არ ხდე
ბა, მაგ რამ ამ გ ვარ მოქ მე დე ბა ზე სა გა და სა ხა დო კო დექ სით ჯა რი მა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
არ არის. თუმ ცა,  სხვა სა კითხი ა, ტექ ნი კუ რად რამ დე ნად მო ა ხერ ხებთ ამას.
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კითხ ვა:

დღგს გადამხდელმა შპსმ,ინვოისის საფუძველზე,საზღვარგარეთ მომწოდე
ბელთანთანხაგადარიცხათებერვალში.საქონელიჯერარჩამოსულა.ესთანხა
უნდადაიბეგროსთუარამოგებისგადასახადით,როგორცგადახდილიავანსი
დადადეკლარირდესთებერვალში?

პა სუ ხი:

თუ სა ქონ ლის მომ წო დე ბე ლი არა რე ზი დენ ტი არ წარ მო ად გენს შე ღა ვა თი ა ნი და ბეგ ვ რის 
მქო ნე ქვე ყა ნა ში რე გის ტ რი რე ბულ პირს, მა შინ მის თ ვის გა დახ დი ლი ავან სის მო გე ბის 
გა და სა ხა დით და ბეგ ვ რა სა ჭი რო არ არის.

კითხ ვა:

ინდივიდუალურმამეწარმემდაახლოებით20000ლარისსაქონელიგადააწერა
სხვაინდივიდუალურმეწარმეს,რომელსაცთანხაჯერარგადაუხდია,გავუწერეთ
საქონელიrsზედათანხასგადაიხდისსავარაუდოდნელნელა,ხელზემისცემს,
მაგრამწლისბოლოსუნდადაადეკლარიროსთუარაგაწერილისაქონელიდა
დაბეგროსთუარაგადაუხდელობისგამო?

პა სუ ხი:

თუ ამ სა ქო ნელ ზე სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა გა და ცე მუ ლი ა, მა შინ მი წო დე ბა გან ხორ ცი ე ლე
ბუ ლია სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის გა და ცე მის მო მენ ტ ში, თუმ ცა, რა კი სა უ ბა რი ინ დ მე წარ მე
ზე ა, შე მო სავ ლის აღი ა რე ბა იმა ზეა და მო კი დე ბუ ლი, რო მე ლი მე თო დით აღიცხავს იგი 
შე მო სავ ლებს და ხარ ჯებს  და რიცხ ვის მე თო დით თუ სა კა სო მე თო დით. 

1.  და რიცხ ვის მე თო დის შემ თხ ვე ვა ში შე მო სავ ლის აღი ა რე ბა ხდე ბა სა ქო ნელ ზე სა კუთ
რე ბის უფ ლე ბის გა და ცე მის მო მენ ტ ში, თან ხის მი ღე ბის მო მენ ტის მი უ ხე და ვად;

2.  სა კა სო მე თო დის შემ თხ ვე ვა ში შე მო სავ ლის აღი ა რე ბა ხდე ბა თან ხის მი ღე ბის ან 
მო ვა ლის თ ვის ვა ლის გა უქ მე ბის (ამ შემ თხ ვე ვა ში  გა და უხ დე ლად აღი ა რე ბის) მო
მენ ტ ში.

რა კი სა ქონ ლის მიმ ღე ბიც ინ დ მე წარ მე ა, მის თ ვის ვა ლის ჩა მო წე რის შემ თხ ვე ვა ში სა შე
მო სავ ლო გა და სა ხა დის და კა ვე ბა არ მო გი წევთ.

კითხ ვა:

შპსსშემოსავალიაღემატება100000ლარს,მაგრამმისიშემოსავალიარარის
დასაბეგრიოპერაცია(ანუგანთავისუფლებულიადღგსგადასახადისგან).ამშემ
თხვევაშიმაინცაუცილებელიადარეგისტრირდესდღგსგადამხდელადდადღგს
დეკლარაციაშიასახოსშემოსავალიგანთავისუფლებულიოპერაციებისნაწილში
თუესვალდებულებაარგვაქვსოპერაციისშინაარსისმიხედვით?
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პა სუ ხი:

ზო გა დად, თუ პი რი მხო ლოდ დღგის გან გა თა ვი სუფ ლე ბულ ოპე რა ცი ებს ეწე ვა, მა შინ 
დღგის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის ვალ დე ბუ ლე ბა (შემოსავლის ოდე ნო ბის მი უ ხე
და ვად) მას არ წარ მო ე შო ბა, თუმ ცა მოქ მე დი კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლია გა მო
ნაკ ლი სი შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ბრუნ ვე ბი შე დის 100 000 ლა რის 
სათ ვა ლავ ში და იწ ვევს სა ვალ დე ბუ ლო რე გის ტ რა ცი ას. კერ ძოდ სსკის 165ე მუხ ლის 
მე7 ნა წი ლის მი ხედ ვით: „დღგით და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ე ბის ჯა მუ რი თან ხის გან საზღ ვ
რი სას არ გა ით ვა ლის წი ნე ბა ამ კო დექ სის შე სა ბა მი სად დღგის გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი 
და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ე ბი, გარ და:

ა)  ამ კო დექ სის შე სა ბა მი სად დღგის გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ფი ნან სურ ან უძ რავ  
ნივ თ თან და კავ ში რე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბი სა, თუ მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბა და სა ბეგ რი პი
რის ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბა ა;

ბ)  სა ქონ ლის ექ ს პორ ტის ოპე რა ცი ე ბი სა;

გ)  სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 172ე მუხ ლის პირ ვე ლი და მე2 ნა წი ლე ბის შე სა ბა მი სად 
დღგის გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბი სა“.

შე სა ბა მი სად, თუ თქვენს შემ თხ ვე ვა ში ად გი ლი არ აქვს 165ე მუხ ლის მე7 ნა წი ლით 
გან საზღ ვ რულ შემ თხ ვე ვებს, დღგის გა დამ ხ დე ლად სა ვალ დე ბუ ლო რე გის ტ რა ცი ის 
ვალ დე ბუ ლე ბა არ წარ მო გე შო ბათ.

კითხ ვა:

კომპანიისანგარიშზეჩარიცხულიათანხა.ამთანხაზებანკთანგაფორმდასა
გარანტიოხელშეკრულება,რისშემდეგესთანხაგაიყინადაკომპანიასაღარ
აქვსსაშუალებაესთანხაგამოიყენოს,სანამარშეასრულებსხელშეკრულების
პირობებსანუ,სრულადარმიაწვდისკლიენტსსაქონელს.ესთანხაკლიენტის
მიერავანსადგადახდილადითვლებათუარა(ჩარიცხვამოხდაგასულთვეში,
მიმდინარეთვეში)?

პა სუ ხი:

ჩვე ნი აზ რით, ეს თან ხა ავან სად უნ და ჩა ით ვა ლოს და და ი ბეგ როს დღგით, თუ სრულ დე
ბა სა გა და სა ხა დო კო დექ სი თა და ფი ნან ს თა მინ ს ტ რის 996ე ბრძა ნე ბის 481  მუხ ლით 
დად გე ნი ლი წი ნა პი რო ბე ბი:

 y ცნო ბი ლია სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის და სა ხე ლე ბა

 y ცნო ბი ლია სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის რა ო დე ნო ბა

 y ცნო ბი ლია სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბა

 y ცნო ბი ლია და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის სა ხე (18%ით და სა ბეგ რი/ გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი).
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კითხ ვა:

ვართშპსდაკლიენტებს,რომლებიცშეასრულებენჩვენსმიერდადგენილგეგმებს,
ფირმაპირდებასაჩუქრისგაკეთებას,კერძოდაიფონებისჩუქებას,რომელსაც
უსასყიდლოდგადასცემსიმფირმებსვინცთავიგამოიჩინაგეგმისშესრულების
კუთხით.ოპერაციასრულადფორმდებადოკუმენტურადrsზედაგვაინტტერე
სებს,ესოპერაციარითიიქნებადასაბეგრი?

პა სუ ხი:

თუ მიმ ღე ბი მხა რე ე ბიც ე.წ. „ესტონური მო დე ლის“ სა წარ მო ე ბი არი ან და ისი ნი არ 
არი ან მო გე ბის გა და სა ხა დის გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი პი რე ბი, მა შინ 2020 წელს სსკში 
შე სუ ლი ცვლი ლე ბის შემ დეგ მო გე ბის გა და სა ხა დით და ბეგ ვ რა არ ცერთ შემ თხ ვე ვა ში 
არ მო გი წევთ. ფი ზი კუ რი პი რე ბის შემ თხ ვე ვა ში და ბეგ ვ რა და მო კი დე ბუ ლი იქ ნე ბა იმა
ზე, რამ დე ნად შეძ ლებს თქვე ნი კომ პა ნია იმის და დას ტუ რე ბას, რომ ეს ოპე რა ცია არის 
კავ შირ ში მო გე ბის / შე მო სავ ლის მი ღე ბას თან.

რაც შე ე ხე ბა დღგს, 2021 წლამ დე ეს ოპე რა ცია დღგით და ბეგ ვ რას და ექ ვემ დე ბა რე ბა, 
თუმ ცა 2021 წლის 1 იან ვ რის შემ დ გომ და ბეგ ვ რა არ და ბეგ ვ რა შე საძ ლოა და მო კი დე
ბუ ლი იყოს რამ დე ნი მე ფაქ ტორ ზე, მ.შ. იმა ზე, მი ღე ბუ ლი აქვს თუ არა დღგის ჩათ ვ ლა 
თქვენს კომ პა ნი ას ამ სა ქონ ლის შე ძე ნის შემ დ გომ.

კითხ ვა:

2021წლისმარტშიკლიენტსჩარიცხულიჰქონდა200დოლარისექვივალენტი
ლარში,ხოლოსაქონელიწაიღო180დოლარის(ექვივალენტილარში),20დო
ლარიდარჩაზედმეტობაში.ესთანხაავანსადარდაიბეგრაიმიტომრომავანსის
პირობაარიყოშესრულებული.ეხლაკლიენტიიღებს50დოლარისსაქონელს
დაგვაინტერესებს,ის20დოლარირაპერიოდიდანხდებაავანსიდადასაბეგრი
თანხა,ანუ20დოლარიიმდღის(ჩარიცხვის)კურსითუნდაჩავთვალოთდა30
დოლარიწაღებისდღისკურსით,თუროგორიქნებადაბეგვრისპირობები?

პა სუ ხი:

თუ არ არის სა ხე ზე ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 996ე ბრძა ნე ბის 481 მუხ ლით დად გე ნი ლი 
წი ნა პი რო ბე ბი, აღ ნიშ ნუ ლი 20 დო ლა რი ავან სად ვერ ჩა ით ვ ლე ბა. და ბეგ ვ რა ში იგი 
მოჰ ყ ვე ბა მა შინ, რო ცა მი სი ჩარ თ ვა მოხ დე ბა 50 დო ლარ ში.

რაც შე ე ხე ბა კურ სებს, ეს და მო კი დე ბუ ლია სა ხელ შეკ რუ ლე ბო პი რო ბებ ზე, კერ ძოდ, იმა ზე, 
თუ რა კურ სით უნ და მოხ დეს ან გა რიშ ს წო რე ბა დამ კ ვე თის მი ერ. თუ ხელ შეკ რუ ლე ბის მი
ხედ ვით ან გა რიშ წო რე ბა უნ და მოხ დეს, მა გა ლი თად, დო ლა რის ექ ვი ვა ლენ ტით ლა რებ ში, 
გა დახ დის დღეს არ სე ბუ ლი კურ სით, მა შინ 20 დო ლა რი აღი რიცხე ბა იმ დღის კურ სით, 
რო ცა ჩა გე რიცხათ 200 დო ლა რი, ხო ლო 30 დო ლა რი  მი სი ჩა რიცხ ვის დღის კურ სით.
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კითხ ვა:

დამავიწყდაგაუქმებულისალაროაპარატისჩეკისატვირთვარსზე(2021წელს).
თუშეიძლებამაგჩეკისატვირთვაეხლადათუარშეიძლებარითიდამაჯარიმებენ?

პა სუ ხი:

თუ შეც დო მით ამო ბეჭ დილ სსას ჩეკს გუ ლის ხ მობთ, აღ ნიშ ნულ ზე უნ და შედ გეს ე.წ. ფიქ
სა ცი ის აქ ტი. ჩვე ნი აზ რით ამ ჩე კის ატ ვირ თ ვა შე საძ ლე ბე ლი ა.

კითხ ვა:

შპსმსაქონელიშეიტანაუკრაინისდასახმარებლადფონდში,რომელსაცსაქ
ველმოქმედოსტატუსიარააქვს.რაიმესიახლეხომარარისმთავრობიდანასეთ
შემთხვევაშიდაბეგვრასთანდაკავშირებით,რომდამატებითგადასახდებსავც
დეთდათუსტატუსიარააქვსხომარჩაგვეთვლებაუსასყიდლომიწოდებად?

პა სუ ხი:

დი ახ, მო გე ბის გა და სა ხა დის მი ზე ბის თ ვის ეს ოპე რა ცია ჩა გეთ ვ ლე ბათ სა ქონ ლის უსას
ყიდ ლო მი წო დე ბად. დღგის მიზ ნე ბის თ ვის გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია რამ დე ნი მე გა რე
მო ე ბა, მ.შ. დღგის ჩათ ვ ლის მი ღე ბის არ სე ბო ბა /არ არ სე ბო ბა.

კითხ ვა:

ფირმამდახმარებისთანხაგადაურიცხაარათანამშრომელფიზიკურპირს2000
ლარისოდენობით.თანხასვბეგრავთმოგებისგადასახადითდასაპენსიოს2
%ით.ეკუთვნისთუარაფირმასანფიზიკურპირსსხვასახისრაიმეგადასახა
დითდაბეგვრა?

პა სუ ხი:

ჩვე ნი აზ რით, ეს თან ხა უნ და და ბეგ რი ლი ყო სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით სსკის 154ე 
მუხ ლის „მ“ ქვე პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად და არა მო გე ბის გა და სა ხა დით. სა შე მო სავ ლო გა და
სა ხა დით და ბეგ ვ რის შემ თხ ვე ვა ში სა პენ სიო შე ნა ტა ნის და კა ვე ბა არ უნ და მომ ხ და რი ყო.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.04.22 1,7542 4,6081 3,4276 4,0545 2,4139 2,9110 3,5353 7,3599 6,9292 0,9250 3,3144 3,3401 1,4020 3,0896

02.04.22 1,7476 4,5968 3,4195 4,0629 2,4081 2,9043 3,5313 7,3592 6,9140 0,9278 3,3076 3,3457 1,4019 3,0918

03.04.22 1,7476 4,5968 3,4195 4,0629 2,4081 2,9043 3,5313 7,3592 6,9140 0,9278 3,3076 3,3457 1,4019 3,0918

04.04.22 1,7476 4,5968 3,4195 4,0629 2,4081 2,9043 3,5313 7,3592 6,9140 0,9278 3,3076 3,3457 1,4019 3,0918

05.04.22 1,7394 4,5707 3,3998 4,0503 2,4009 2,8880 3,5349 7,3136 6,8767 0,9203 3,2762 3,3325 1,3971 3,0902

06.04.22 1,7301 4,5473 3,3822 4,0500 2,3885 2,8727 3,5406 7,3046 6,8413 0,9123 3,2873 3,3326 1,3892 3,0857

07.04.22 1,7199 4,5217 3,3633 4,0350 2,3783 2,8571 3,5193 7,2350 6,8026 0,8889 3,2693 3,3032 1,3752 3,0839

08.04.22 1,7167 4,5144 3,3577 4,0309 2,3848 2,8523 3,5049 7,2343 6,7948 0,8824 3,2566 3,3040 1,3705 3,0836

09.04.22 1,7107 4,5009 3,3473 4,0124 2,3875 2,8436 3,5131 7,2035 6,7738 0,8881 3,2497 3,2887 1,3663 3,0749

10.04.22 1,7107 4,5009 3,3473 4,0124 2,3875 2,8436 3,5131 7,2035 6,7738 0,8881 3,2497 3,2887 1,3663 3,0749

11.04.22 1,7107 4,5009 3,3473 4,0124 2,3875 2,8436 3,5131 7,2035 6,7738 0,8881 3,2497 3,2887 1,3663 3,0749

12.04.22 1,7158 4,5102 3,3544 4,0105 2,3962 2,8479 3,5144 7,2195 6,7896 0,8861 3,2553 3,2918 1,3726 3,0755

13.04.22 1,7142 4,5072 3,3518 4,0152 2,4010 2,8471 3,5075 7,2057 6,7836 0,8875 3,2492 3,3056 1,3714 3,0841

14.04.22 1,7065 4,4877 3,3380 4,0091 2,3912 2,8343 3,4993 7,1959 6,7559 0,8826 3,2297 3,3016 1,3651 3,0830

15.04.22 1,7152 4,5067 3,3526 4,0369 2,3878 2,8469 3,5135 7,2160 6,7807 0,8910 3,2550 3,2885 1,3719 3,0741

16.04.22 1,6969 4,4620 3,3190 4,0136 2,3642 2,8188 3,4967 7,1664 6,7148 0,8828 3,2172 3,2586 1,3574 3,0706

17.04.22 1,6969 4,4620 3,3190 4,0136 2,3642 2,8188 3,4967 7,1664 6,7148 0,8828 3,2172 3,2586 1,3574 3,0706

18.04.22 1,6969 4,4620 3,3190 4,0136 2,3642 2,8188 3,4967 7,1664 6,7148 0,8828 3,2172 3,2586 1,3574 3,0706

19.04.22 1,6899 4,4440 3,3053 3,9873 2,3541 2,8071 3,4691 7,1516 6,6886 0,8812 3,1972 3,2484 1,3528 3,0613

20.04.22 1,6839 4,4266 3,2930 3,9756 2,3523 2,7972 3,4469 7,0929 6,6655 0,8816 3,1833 3,2194 1,3492 3,0530

21.04.22 1,6802 4,4167 3,2864 3,9540 2,3573 2,7930 3,4504 7,1000 6,6476 0,8850 3,2098 3,1937 1,3462 3,0273

22.04.22 1,6930 4,4494 3,3105 3,9693 2,3816 2,8135 3,4543 7,1270 6,6971 0,8901 3,2265 3,2023 1,3572 3,0358

23.04.22 1,6930 4,4494 3,3105 3,9693 2,3816 2,8135 3,4543 7,1270 6,6971 0,8901 3,2265 3,2023 1,3572 3,0358

24.04.22 1,6930 4,4494 3,3105 3,9693 2,3816 2,8135 3,4543 7,1270 6,6971 0,8901 3,2265 3,2023 1,3572 3,0358

25.04.22 1,6930 4,4494 3,3105 3,9693 2,3816 2,8135 3,4543 7,1270 6,6971 0,8901 3,2265 3,2023 1,3572 3,0358

26.04.22 1,6930 4,4494 3,3105 3,9693 2,3816 2,8135 3,4543 7,1270 6,6971 0,8901 3,2265 3,2023 1,3572 3,0358

27.04.22 1,6603 4,3653 3,2473 3,8637 2,3465 2,7596 3,3120 6,9868 6,5658 0,8652 3,1222 3,1706 1,3294 3,0368

28.04.22 1,6549 4,3495 3,2366 3,8400 2,3421 2,7514 3,2994 6,8669 6,5416 0,8528 3,1056 3,1657 1,3190 3,0517

29.04.22 1,6446 4,3212 3,2157 3,8188 2,3303 2,7336 3,2559 6,8532 6,4989 0,8522 3,1128 3,1465 1,3104 3,0597

30.04.22 1,6535 4,3456 3,2338 3,8471 2,3467 2,7488 3,2963 6,9104 6,5357 0,8562 3,1306 3,1544 1,3166 3,0591

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

01.04.22 2,4669 2,3132 1,6919 0,2106 2,5356 8,4117 0,7356 9,7277 2,2813 10,1632 4,8716 3,9462 4,0766 2,1420

02.04.22 2,4748 2,3223 1,6913 0,2104 2,5262 8,4176 0,7361 9,6743 2,2801 10,1671 4,8604 3,9458 4,0795 2,1466

03.04.22 2,4748 2,3223 1,6913 0,2104 2,5262 8,4176 0,7361 9,6743 2,2801 10,1671 4,8604 3,9458 4,0795 2,1466

04.04.22 2,4748 2,3223 1,6913 0,2104 2,5262 8,4176 0,7361 9,6743 2,2801 10,1671 4,8604 3,9458 4,0795 2,1466

05.04.22 2,4724 2,3204 1,6921 0,2101 2,5173 8,4133 0,7358 9,6232 2,2767 10,1551 4,8566 3,9439 4,0903 2,1409

06.04.22 2,4757 2,3522 1,6900 0,2096 2,5101 8,4010 0,7347 9,6266 2,2756 10,1337 4,8495 3,9395 4,0960 2,1584

07.04.22 2,4685 2,3333 1,6860 0,2092 2,4872 8,3961 0,7343 9,5619 2,2689 10,1145 4,8468 3,9349 4,0708 2,1433

08.04.22 2,4561 2,3056 1,6830 0,2090 2,4908 8,3953 0,7342 9,5518 2,2654 10,1168 4,8467 3,9347 4,0595 2,1271

09.04.22 2,4421 2,2948 1,6771 0,2085 2,4776 8,3716 0,7321 9,5340 2,2568 10,0883 4,8316 3,9228 4,0510 2,1100

10.04.22 2,4421 2,2948 1,6771 0,2085 2,4776 8,3716 0,7321 9,5340 2,2568 10,0883 4,8316 3,9228 4,0510 2,1100

11.04.22 2,4421 2,2948 1,6771 0,2085 2,4776 8,3716 0,7321 9,5340 2,2568 10,0883 4,8316 3,9228 4,0510 2,1100

12.04.22 2,4426 2,2903 1,6704 0,2088 2,4512 8,3733 0,7323 9,5756 2,2539 10,0836 4,8292 3,9235 4,0491 2,1046

13.04.22 2,4384 2,2946 1,6665 0,2100 2,4559 8,3967 0,7343 9,5845 2,2622 10,1118 4,8415 3,9355 4,0506 2,1092

14.04.22 2,4373 2,2879 1,6741 0,2113 2,4459 8,3937 0,7340 9,6214 2,2601 10,1049 4,8430 3,9332 4,0468 2,0887

15.04.22 2,4505 2,2877 1,6714 0,2103 2,4528 8,3695 0,7319 9,5967 2,2695 10,0856 4,8248 3,9204 4,0351 2,0959

16.04.22 2,4383 2,2753 1,6684 0,2098 2,4285 8,3599 0,7311 9,5310 2,2630 10,0576 4,8191 3,9146 4,0305 2,0816

17.04.22 2,4383 2,2753 1,6684 0,2098 2,4285 8,3599 0,7311 9,5310 2,2630 10,0576 4,8191 3,9146 4,0305 2,0816

18.04.22 2,4383 2,2753 1,6684 0,2098 2,4285 8,3599 0,7311 9,5310 2,2630 10,0576 4,8191 3,9146 4,0305 2,0816

19.04.22 2,4219 2,2556 1,6584 0,2090 2,4179 8,3346 0,7289 9,4450 2,2500 10,0305 4,8079 3,9034 4,0138 2,0633

20.04.22 2,4230 2,2485 1,6511 0,2082 2,3792 8,3120 0,7269 9,4060 2,2337 9,9902 4,7835 3,8928 3,9907 2,0580

21.04.22 2,4139 2,2532 1,6371 0,2064 2,3675 8,2420 0,7208 9,3829 2,2199 9,9126 4,7223 3,8600 3,9724 2,0571

22.04.22 2,4325 2,2605 1,6362 0,2067 2,3721 8,2652 0,7228 9,4171 2,2307 9,9469 4,7081 3,8700 3,9861 2,0625

23.04.22 2,4325 2,2605 1,6362 0,2067 2,3721 8,2652 0,7228 9,4171 2,2307 9,9469 4,7081 3,8700 3,9861 2,0625

24.04.22 2,4325 2,2605 1,6362 0,2067 2,3721 8,2652 0,7228 9,4171 2,2307 9,9469 4,7081 3,8700 3,9861 2,0625

25.04.22 2,4325 2,2605 1,6362 0,2067 2,3721 8,2652 0,7228 9,4171 2,2307 9,9469 4,7081 3,8700 3,9861 2,0625

26.04.22 2,4325 2,2605 1,6362 0,2067 2,3721 8,2652 0,7228 9,4171 2,2307 9,9469 4,7081 3,8700 3,9861 2,0625

27.04.22 2,3842 2,1907 1,6414 0,2054 2,3768 8,2679 0,7230 9,2296 2,2108 9,9339 4,6399 3,8704 3,9656 2,0161

28.04.22 2,3765 2,1817 1,6505 0,2059 2,3873 8,3085 0,7266 9,1944 2,2139 9,9696 4,6587 3,8887 3,9877 2,0089

29.04.22 2,3803 2,1712 1,6542 0,2066 2,3464 8,3302 0,7285 9,2099 2,2066 9,9762 4,6271 3,8995 4,0001 1,9833

30.04.22 2,4004 2,1915 1,6544 0,2063 2,3515 8,3286 0,7284 9,2042 2,2175 9,9775 4,6425 3,8981 4,0023 1,9991
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.04.22 3,7593 1,8205 1,1242 8,8274 1,6860 6,3728 2,3840 0,2774 1,0461 0,6563 3,2360 2,1280 0,6475

02.04.22 3,7211 1,8218 1,1250 8,8337 1,6867 6,4004 2,3856 0,2714 1,0489 0,6516 3,2383 2,1179 0,6521

03.04.22 3,7211 1,8218 1,1250 8,8337 1,6867 6,4004 2,3856 0,2714 1,0489 0,6516 3,2383 2,1179 0,6521

04.04.22 3,7211 1,8218 1,1250 8,8337 1,6867 6,4004 2,3856 0,2714 1,0489 0,6516 3,2383 2,1179 0,6521

05.04.22 3,6626 1,8225 1,1244 8,8291 1,6854 6,4104 2,3844 0,2710 1,0484 0,6590 3,2367 2,1088 0,6633

06.04.22 3,6624 1,8198 1,1228 8,8163 1,6825 6,4479 2,4684 0,2707 1,0444 0,6618 3,5916 2,1217 0,6717

07.04.22 3,6963 1,8188 1,1222 8,8111 1,6795 6,4644 2,4669 0,2709 1,0471 0,6622 3,5951 2,1045 0,6630

08.04.22 3,8660 1,8186 1,1220 8,8103 1,6775 6,4782 2,4618 0,2712 1,0445 0,6776 3,4883 2,0946 0,6538

09.04.22 3,8706 1,8135 1,1189 8,7854 1,6707 6,4631 2,4598 0,2706 1,0409 0,6927 3,3824 2,0882 0,6470

10.04.22 3,8706 1,8135 1,1189 8,7854 1,6707 6,4631 2,4598 0,2706 1,0409 0,6927 3,3824 2,0882 0,6470

11.04.22 3,8706 1,8135 1,1189 8,7854 1,6707 6,4631 2,4598 0,2706 1,0409 0,6927 3,3824 2,0882 0,6470

12.04.22 3,7861 1,8138 1,1191 8,7871 1,6706 6,4952 2,4603 0,2711 1,0410 0,6815 3,3516 2,1051 0,6545

13.04.22 3,6885 1,8189 1,1222 8,8117 1,6730 6,5402 2,4669 0,2723 1,0442 0,6881 3,5820 2,1157 0,6569

14.04.22 3,7596 1,8144 1,1218 8,8086 1,6696 6,5473 2,4664 0,2724 1,0461 0,6860 3,5637 2,1282 0,6594

15.04.22 3,7324 1,8126 1,1186 8,7831 1,6653 6,5302 2,4616 0,2713 1,0456 0,6781 3,5900 2,0967 0,6553

16.04.22 3,7795 1,8109 1,1173 8,7731 1,6629 6,5193 2,4562 0,2713 1,0415 0,6739 3,6494 2,0961 0,6531

17.04.22 3,7795 1,8109 1,1173 8,7731 1,6629 6,5193 2,4562 0,2713 1,0415 0,6739 3,6494 2,0961 0,6531

18.04.22 3,7795 1,8109 1,1173 8,7731 1,6629 6,5193 2,4562 0,2713 1,0415 0,6739 3,6494 2,0961 0,6531

19.04.22 3,7775 1,8054 1,1139 8,7466 1,6568 6,4996 2,4488 0,2709 1,0365 0,6844 3,6358 2,0966 0,6511

20.04.22 3,8419 1,8005 1,1109 8,7229 1,6521 6,4939 2,4456 0,2707 1,0439 0,6835 3,6292 2,0578 0,6561

21.04.22 3,7342 1,7854 1,1016 8,6494 1,6368 6,4599 2,4272 0,2686 1,0297 0,6829 3,6915 2,0178 0,6485

22.04.22 3,7999 1,7900 1,1047 8,6737 1,6417 6,5023 2,4350 0,2691 1,0328 0,6838 3,6462 1,9949 0,6568

23.04.22 3,7999 1,7900 1,1047 8,6737 1,6417 6,5023 2,4350 0,2691 1,0328 0,6838 3,6462 1,9949 0,6568

24.04.22 3,7999 1,7900 1,1047 8,6737 1,6417 6,5023 2,4350 0,2691 1,0328 0,6838 3,6462 1,9949 0,6568

25.04.22 3,7999 1,7900 1,1047 8,6737 1,6417 6,5023 2,4350 0,2691 1,0328 0,6838 3,6462 1,9949 0,6568

26.04.22 3,7999 1,7900 1,1047 8,6737 1,6417 6,5023 2,4350 0,2691 1,0328 0,6838 3,6462 1,9949 0,6568

27.04.22 4,1294 1,7906 1,1050 8,6766 1,6455 6,5891 2,4417 0,2701 1,0384 0,6715 3,6357 1,9426 0,6226

28.04.22 4,1074 1,7998 1,1104 8,7191 1,6509 6,6794 2,4481 0,2718 1,0358 0,6834 3,6245 1,9220 0,6104

29.04.22 4,2093 1,8045 1,1133 8,7420 1,6482 6,7338 2,4532 0,2731 1,0111 0,6860 3,6341 1,9228 0,6158

30.04.22 4,2909 1,8047 1,1131 8,7403 1,6400 6,8264 2,4519 0,2736 1,0109 0,6895 3,6418 1,9250 0,6190
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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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