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ბაფისსაერთო(27-ე)კრებასადაარჩევნებთან
დაკავშირებულიინფორმაციაწევრებისათვის

მიმდინარე წლის 24 დეკემბერს, შაბათს 12 საათზე მოწვეულია ბაფის საერთო 
(27-ე)კრება.კრებაჩატარდებაონლაინფორმატში.ბაფისყველაწევრსაქვსუფლე-
ბადარეგისტრირდესკრებისდელეგატად,დადგენილიწესებისგათვალისწინებით.

კრების დელეგატების რეგისტრაციადაიწყება 2022 წლის 10 ოქტომბრი-
დანდადასრულდება20დეკემბერს.რეგისტრაციაშესაძლებელია:ბაფისმეილზე 
(baf@baf.ge)წერილისგამოგზავნით,განაცხადისშემოტანითბაფისკანცელარიაში.

გამგეობისწევრობისკანდიდატებისრეგისტრაციადაიწყებამიმდინარეწლის
10ოქტომბრიდან.ბაფისყველაწევრსაქვსუფლებადარეგისტრირდესგამგეობის
წევრობისკანდიდატადდამონაწილეობამიიღოსარჩევნებში.გამგეობისწევრობის
კანდიდატებმაგანაცხადებიუნდაგააკეთონ2022წლის9დეკემბრამდედაბაფის
სამდივნოშიჩააბარონ: 

 y განცხადებაკენჭისყრაშიმონაწილეობისსურვილისშესახებ;

 y პირადიხედვა‒სამოტივაციოწერილი,ბაფისსაქმიანობაშიმონაწილეობისა
დაწვლილისშესახებ;

 y რეკომენდაციასამუშაოადგილიდან(აკადემიურისექტორისდაფედერაციის
კორპორაციულიწევრისშემთხვევაში);

 y სარეკომენდაციო/მხარდაჭერისწერილიბაფისარანაკლებ5წევრისაგან
(ბიზნესშიდასაქმებულიბუღალტრებისდაინდივიდუალურადმოქმედი 
აუდიტორებისშემთხვევაში).

საერთოკრებისადაარჩევნებისდეტალებზეინფორმაციაგანთავსებულია
ბაფისვებგვერდზედაფეისბუქგვერდზე.

ასევე,შეგიძლიათდარეკოთ:2350157;2354397(შორენაგამიაშვილი).
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ცვლილებებიბაფისწევრიფიზიკური
პირებისსაწევროგადასახადისა
დამომსახურებისსფეროში

ბაფის გამგეობის გადაწყვეტილებით (სხდომის ოქმი: 27.07.2022) ცვლილებები 
შევიდა წევრი ფიზიკური პირების საწევრო გადასახადისა და მომსახურების 
სფეროში. ცვლილებები ამოქმედდება 2023 წლის 1 იანვრიდან. 

1. ცვლილებები საწევრო ტარიფებთან დაკავშირებით:

• ბაფშიგაწევრება/პროგრამაშიპირველადირეგისტრაცია-20ლარი;

• ასოცირებული(არაკანდიდატი)წევრებისწლიურისაწევრო-24(თვეში2ლ)
ლარი;

• ასოცირებული/სერტიფიცირებისკანდიდატიწევრებისწლიურისაწევრო-84
(თვეში7ლ)ლარი;

• პროფესიონალი ბუღალტრები/არაუდიტორი ნამდვილი წევრების წლიური
საწევრო-84(თვეში7ლ)ლარი;

• პროფესიონალიბუღალტრები/აუდიტორებისწლიურისაწევრო-144(თვეში
12ლ)ლარი;

• ამოქმედდება წევრობის სტატუსის შეჩერების წესი, ერთი წლის საწევროს
გადაუხდელობისშემთხვევაში.

2. ცვლილებები ბაფის ყოველთვიურ ჟურნალთან „ბუღალტრული აღრიცხვა“ 
დაკავშირებით:

• 2023 წლის 1 იანვრიდან ჟურნალის გამოცემის ხარჯები დაფინანსდება
საწევროშემოსავლებიდან;

• ჟურნალზეხელმისაწვდომობაშეიზღუდებაარაწევრიპირებისთვისდამასზე
წვდომის შესაძლებლობა (დამატებითითანხის გადახდის გარეშე) მიეცემა
მხოლოდბაფისწევრებს.
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უკრაინისკონფლიქტი:ეთიკისადა
დამოუკიდებლობისძირითადიმოსაზრებები

პუბლიკაციამომზადებულიაბუღალტერთაეთიკის
საერთაშორისოსტანდარტებისსაბჭოსმიერ

01 ‒ შესავალი

01‒ ძირითადიმოსაზრებები,რომლებიცგამოიყენებაყველაPA-ისთვის

02‒ სანქციებისეთიკურიშედეგები

 ‒ სანქციებისგაცნობადადაცვა

02 ‒ დაკვირვებულიგონება

 ‒ სიტუაციები,სადაცგამოიყენებასანქციები

03‒ ახალიინფორმაციაანფაქტებისადაგარემოებებისცვლილება

 ‒ კანონებისადარეგულაციებისშეუსრულებლობა(NOCLAR)

04 ‒ დოკუმენტაციის წარდგენის ნორმატიული (მარეგულირებელი) მოთხოვნების
 დაცვა

 ‒ მოტივაცია

დამატებითიმოსაზრებები,რომლებიცPAIB-თანგამოიყენება

 ‒ ინფორმაციისმომზადებადაპრეზენტაცია

 ‒ ზეწოლა

05‒ დამატებითიმოსაზრებები,რომლებიცPAPP-თანგამოიყენება

 ‒ კლიენტისადაჩართულობის(მონაწილეობის)მიღება

 ‒ ვადაგადაცილებულიგადასახადები

 ‒ ხელმძღვანელისპასუხისმგებლობისაღება

ესპუბლიკაციამომზადებულიაბუღალტერთაეთიკისსაერთაშორისოსტანდარტების
საბჭოს(IESBA)პერსონალისმიერ.ისპროფესიონალბუღალტერთაეთიკისსაერთა-
შორისოკოდექსის (მათშორისდამოუკიდებლობის საერთაშორისოსტანდარტების)
(კოდექსი)შესაბამისად,აშუქებსეთიკისადადამოუკიდებლობისუამრავმნიშვნელოვან
მოსაზრებასბიზნესსა (PAIBs) დასაჯაროპრაქტიკაში (PAPPs)დასაქმებულიპრო-
ფესიონალიბუღალტრებისთვის,რადგანისინიეწევიანპროფესიულსაქმიანობასან
ახორციელებენპროფესიულმომსახურებასიმგარემოებებში,რომლებზეცშესაძლოა
გავლენაიქონიოსრუსეთ-უკრაინისომმა.

ამპუბლიკაციითასევეშეიძლებადაინტერესდნენეროვნულისტანდარტებისშემქმნე-
ლები(NSS),ხელმძღვანელიპასუხისმგებელიპირები(TCWG),ინვესტორები,მარეგუ-
ლირებლებიდააუდიტისზედამხედველობისორგანოები,სხვაშემქმნელებიPAIB-ების
დაპროფესიულიბუღალტრულიორგანიზაციების(PAOs)გარდა,ასევესხვაპირები,
რომლებიცდაინტერესებულიარიანანმონაწილეობენPAIB-ების,PAPP-ებისდააუდი-
ტორებისმუშაობაში,ასევეაუდიტორთადამოუკიდებლობისსაკითხებში.
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ესპუბლიკაციაარცვლისდაარცუგულებელყოფსკოდექსს,მხოლოდტექსტიაოფიცია-
ლური.ამპუბლიკაციისწაკითხვითარჩანაცვლდებაკოდექსისწაკითხვა.პუბლიკაციაში
მოცემულიმითითებებიარარისამომწურავიდაყოველთვისუნდადაეყრდნოთკოდექსს.
ესპუბლიკაციაარწარმოადგენსIESBA-სავტორიტეტულანოფიციალურგანცხადებას.

I.შესავალი

1. უკრაინაშირუსეთისსამხედროშეჭრამ2022წლისთებერვალშიწარმოქმნაუპრე-
ცედენტოგამოწვევებისაჯარო,კერძოდაარაკომერციულსექტორებისბიზნესსადა
ორგანიზაციებშიმსოფლიომასშტაბითდაგლობალურიშეფერხებებიგამოიწვია
ეკონომიკაში,ბიზნესოპერაციებსადასაარსებოწყაროებში.იურისდიქციებისდიდმა
უმრავლესობამ,მათშორისაშშ-ში,ევროკავშირში,დიდბრიტანეთში,იაპონიაში,
კანადასადაავსტრალიაშირუსეთსდაუწესაეკონომიკურისანქციები²,ისევერო-
გორცზოგიერთმასაერთაშორისოორგანიზაციამ.მრავალეროვნულიკომპანიების
დაინვესტორებისდიდმანაწილმაასევეგააუქმაბიზნესიანფინანსურიინტერესები,
ანსხვაგვარადშეაჩერაბიზნესურთიერთობარუსულსუბიექტებთან,ანგამოაცხადა,
რომგეგმავსამისგაკეთებას.ამშედეგებისადაკონფლიქტისუკრაინისფარგლებს
გარეთგავრცელებისპოტენციალისფონზე,ფინანსურბაზრებზემნიშვნელოვნად
გაიზარდაარასტაბილურობადაგაურკვევლობა

2. კონფლიქტისმასშტაბებიდახანგრძლივობადარუსეთისსამხედროქმედებების
მუდმივიშედეგები(მათშორის,ნებისმიერისაპასუხოქმედება,რომელიცშეიძლე-
ბაგანხორციელდესსანქციებისსამიზნეებისმიერ)არაპროგნოზირებადია.ბაზრის
მნიშვნელოვანიშეფერხებებისადაგაურკვევლობისგაგრძელებისპოტენციალის
გათვალისწინებით,ესპუბლიკაციაამახვილებსPA-ებისდასხვადაინტერესებული
მხარეებისყურადღებასკოდექსისძირითადდებულებებზე,რომლებიცგანსაკუთ-
რებითმნიშვნელოვანიაიმისთვის,რომPA-ებმა,საზოგადოებრივიინტერესებიდან
გამომდინარე,შეძლონკოდექსითნაკისრიეთიკურივალდებულებებისადასაკუ-
თარიპასუხისმგებლობისშესრულება.

II. ძირითადიმოსაზრებები,რომლებიცგამოიყენებაყველაPA-ისთვის
სანქციებისეთიკურიშედეგები

3.რუსეთისუკრაინაშიშეჭრისშემდეგბევრმაიურისდიქციამდააწესაფართოეკონო-
მიკურისანქციარუსეთზედაგარკვეულრუსულსუბიექტებსადაფიზიკურპირებზე.
არაერთმაიურისდიქციამასევედააწესაეკონომიკურისანქციებიბელორუსიისწი-
ნააღმდეგ,უკრაინაშირუსეთისომისდახმარებისანხელშეწყობისგამო.სანქციები
შესაძლოადაწესდესსხვაქვეყნებზეც,რომლებიცსამხედროანეკონომიკურდახმა-
რებასუწევენრუსეთს.სხვაქმედებებთანერთად,სანქციებმაგაყინარუსულიაქტივები
დააკრძალასაქმიანიურთიერთობაკონკრეტულრუსულსუბიექტებთან(მათშორის
გარკვეულფინანსურინსტიტუტებთან),ოფიციალურპირებსადაოლიგარქებთან.

სან ქ ცი ე ბის გაც ნო ბა და დაც ვა
4. კოდექსიავალდებულებსPA-ს,დაიცვანპროფესიულიკომპეტენციისადასათანადო

გულმოდგინებისფუნდამენტურიპრინციპი².კოდექსიასევეავალდებულებსPA-ებს,
დაემორჩილონპროფესიულიქცევისფუნდამენტურპრინციპს,რაც,თავისმხრივ,
მოითხოვსდამოუკიდებელიპირებისგანშესაბამისიკანონებისადარეგულაციების
დაცვას².
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5. რუსეთ-უკრაინისომისპირობებში,სანქციებიძალაშირჩება.არსებულიიურისდიქ-
ციებისსიას,რომლებმაცუკვედაუწესესსანქციები,შესაძლოაშეუერთდესახალი
იურისდიქციებიც.გარდაამისა,ზოგიერთმაიურისდიქციამგააფართოვასანქციების
ფარგლები,დაამატასანქციებისახალიფენები,ანხელახლაგანიხილავსარსებულს.
ორგანიზაციებიდაკლიენტები,თუისინიმუშაობენსანქციებისქვეშმყოფრუსულ
ან ბელორუსულ იურიდიულ ანფიზიკურ პირებთან, სანქციებისდარღვევისთვის
სანქციებისქვეშმოხვედრისრისკისწინაშედგანან,რაცპოტენციურადუარყოფით
ფინანსურიოპერაციულშედეგებსადა,ასევე,რეპუტაციისშელახვასგულისხმობს.

6. ამშემთხვევაში,პროფესიულიკომპეტენციისპრინციპებისდაცვა,სათანადოზრუნვა
დაპროფესიულიქცევანიშნავს,რომPA-ებმა,რომელთადამქირავებელორგანიზა-
ციებსანკლიენტებსაქვთანშეიძლებაჰქონდეთსაქმიანიურთიერთობაიურიდიულ
ანფიზიკურპირებთანრუსეთსადაბელორუსიაში,უნდაგააგრძელონდღემდემოქ-
მედინებისმიერისანქციასრულიმასშტაბითადაზემოქმედებით.ესმათდამსაქმებელ
ორგანიზაციებსანმომხმარებლებსსაშუალებასმისცემს,დაიცვანკანონისანქციების
შესახებდანორმატიულიდოკუმენტები.უნებლიედარღვევებისთავიდანასაცილებ-
ლადგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანია,PA-ებიერკვეოდნენმათიდამქირავებელი
ორგანიზაციების ან კლიენტების კავშირებსა ან ბიზნესოპერაციებისრგოლებში,
რომლებიცშეიძლებადაექვემდებაროსსანქციებს.სათანადოგულმოდგინებითმოქ-
მედებაასევენიშნავს,რომPA-ებმაუნდააკონტროლონთავიანთიდამსაქმებელი
ორგანიზაციებისკლიენტებიანკლიენტთაბაზადა,საჭიროებისშემთხვევაში,მიიღონ
შესაბამისიზომებისანქციისდარღვევისთავიდანასაცილებლად,მათშორის,საქმიანი
ანკლიენტებთანურთიერთობისპოტენციურიშეწყვეტისჩათვლით.

7. სანქციებისდაწესებისკანონებიშეიძლებაიყოსრთულიდაგამიზნულიიყოსარა
მხოლოდიმკლიენტებსაანმომხმარებლებზეზეგავლენისმოსახდენად,რომლებთანაც
კომპანიასაქმიანობს,არამედასევე‒მისმომწოდებლებზე,ბიზნესპარტნიორებზე,
აგენტებსადაკონტრაქტორებზეზემოქმედებისთვის.დამქირავებელიორგანიზაციის
ანკლიენტისბიზნესიდანგამომდინარე,შეიძლებასაჭიროგახდესმეტიყურადღების
გამახვილება,არამხოლოდიმიურისდიქციითდაწესებულსანქციებზე,რომელშიცმდე-
ბარეობსდამქირავებელიორგანიზაციაანკლიენტი,არამედიმიურისდიქციისმიერაც,
სადაცისახორციელებსსაქმიანობას.სანქციებისდაწესებისკანონებიასევეშეიძლება
ბუნდოვანი იყოს. მაგალითად, ზოგიერთისანქციებისდაწესების კანონი კრძალავს
რუსულიდაბელორუსულიიურიდიულიდაფიზიკურიპირებისთვის„ბუღალტრული
აღრიცხვის“და„მენეჯმენტისსაკითხებშიკონსულტაციის“სერვისებისგაწევასდეტალუ-
რიმითითებებისგარეშე.პროფესიულიკომპეტენციისადასათანადოგულმოდგინების
პრინციპისდაცვანიშნავს,რომსაჯაროორგანიზაციებმაუნდაგაიარონკონსულტაცია
შესაბამისმარეგულირებელორგანოებთან,ანმოძებნონიურიდიულირჩევაიმშემ-
თხვევაში,თუმოქმედისანქციებისკანონებიგაურკვეველიაანბუნდოვანი.

დაკ ვირ ვე ბუ ლი გო ნე ბა

8. კოდექსი მოითხოვს,რომPA-მაგამოიჩინონმეტიდაკვირვება კონცეპტუალური
ჩარჩოსგამოყენებისას².ესგულისხმობსმიღებულიინფორმაციისწყაროსშესაბამი-
სობისადასაკმარისობისგათვალისწინებასპროფესიულისაქმიანობისბუნებასთან,
მოცულობისადაშედეგებისგათვალისწინებას,შემდგომშიკიგამოკვლევისანსხვა
ქმედებებისსაჭიროებისგათვალისწინებას².

9. სანამსანქციებიძალაშირჩება,იზრდებარისკიიმისა,რომრუსეთისადაბელორუ-
სიისსუბიექტებმადაფიზიკურმაპირებმაშეიძლებასცადონგარკვეულიქვეყნების
ანიურისდიქციებისგამოყენებასანქციებისგანთავისდასაღწევად.რუსეთსაანბე-
ლორუსიაშიარსებულმაიურიდიულმაანფიზიკურმაპირებმაშეიძლებამიმართონ
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დამსაქმებელორგანიზაციებს ან კლიენტებს საქმიანი ურთიერთობებისთვის სანქ-
ციებსდაქვემდებარებულსფეროებში.დაწესებულებებშიასევეშეიძლებაშეხვდნენ
სიტუაციებს,როდესაცბიზნესპარტნიორებიანკლიენტებირუსეთსაანბელორუსიაში
სთხოვენმათდახმარებასაქტივებისსაზღვარგარეთგადატანაში.ასეთსიტუაციებში,
დაკვირვებულიგონებანიშნავს,რომპროფესიონალმაბუღალტრებმაუნდადაუსვან 
შესაბამისიკითხვებიკლიენტსმისიისტორიის,ბიზნესტრანზაქციისბუნებისადამიზნის
დატრანზაქციისსაბოლოობენეფიციარებისვინაობისშესახებ.ასეთიინფორმაცია
PA-სსაშუალებასმისცემს,შეაფასოსნებისმიერისანქციებისდარღვევისშესაძლებ-
ლობა.PA-ებიასევემზადუნდაიყვნენ,დაუკავშირდნენშესაბამისმხარეებს,თუმათ
აქვთშიშისსაფუძველი,რომპოტენციურადმნიშვნელოვანიინფორმაციაშეიძლება
გამოტოვებულიიყოსმათთვისცნობილიფაქტებიდანდაგარემოებებიდან.

სი ტუ ა ცი ე ბი, სა დაც სან ქ ცი ე ბი გა მო ი ყე ნე ბა
10.თუPA-ებიმოულოდნელადაღმოჩნდებიანსიტუაციაში,სადაცსანქციებიგამოიყენება

(მაგალითად,ახლახანშემოიღესახალისანქცია),მათყურადღებითუნდაშეაფასონ
ფაქტებიდაგარემოებები,რათადაადგინონ,როგორმოიქცნენაღნიშნულსიტუაცი-
აში,რათათავიდანაიცილონდაწესებულისანქციებისდარღვევა.PAIB-სშეიძლება
დასჭირდესთანამშრომლობადამსაქმებელორგანიზაციაშიპასუხისმგებელმხარეებ-
თან,რათადროულიზომებიმიიღონსანქცირებულანფიზიკურპირთანნებისმიერი
ბიზნესტრანზაქციისშესაწყვეტად.PAPP-მაყურადღებითუნდაგანიხილონ,თუროგორ
დაასრულებენპროფესიულსერვისებსანკლიენტებთანურთიერთობასდროულად.
როგორცPAIB-მა,ასევეPAPP-მაშეიძლებაგაიარონკონსულტაციაშესაბამისმა-
რეგულირებელორგანოებთანანსხვასამთავრობოუწყებებთანსაჭიროებისამებრ.
ასევეშეიძლებასაჭიროგახდესიურიდიულირჩევისმოძიებაბიზნესისანპროფესი-
ულიმომსახურების/კონტრაქტებისშეწყვეტისშედეგებისგასაგებად.

ახა ლი ინ ფორ მა ცია ან ფაქ ტე ბი სა და გა რე მო ე ბე ბის ცვლი ლე ბე ბი 
11.ნებისმიერვითარებაში,კოდექსიავალდებულებსPA-ებს,გამოიყენონპროფესი-

ულიგანსჯა²დამოელის,რომისინიყურადღებითადევნებენთვალსფაქტებისა
დაგარემოებების²შესახებახალინფორმაციასანცვლილებებს.ესნიშნავს,რომ
სანქციებისსწრაფადცვალებადმარეგულირებელსიტუაციებში,არსებობსფუნდა-
მენტურპრინციპებთანშესაბამისობისახალისაფრთხეებიდა,თუესასეა,PA-ებმა
უნდაშეაფასონდაგანიხილონისინი.სანქციებისსწრაფადცვალებადმასიტუაციებმა
ასევეშეიძლებაგავლენამოახდინოსადრეგამოვლენილისაფრთხეებისშეფასე-
ბაზე.ასეთვითარებაში,კოდექსიავალდებულებსPA-ებს,ხელახლაშეაფასონდა
განიხილონასეთისაფრთხეები².

12.პროფესიულიკომპეტენციისადასათანადოზრუნვისპრინციპისშესაბამისად,PA-
ებს,რომელთადამქირავებელორგანიზაციებზე ზეგავლენას ახდენს სანქციები,
ურჩევენ,დანერგონშესაბამისიპოლიტიკა,პროცესებიდაშიდაკონტროლისსის-
ტემები,რათამონიტორინგიგაუწიონსანქციებთანდაკავშირებულსიტუაციებსდა
მათდამქირავებელორგანიზაციებსშესაძლებლობამისცენ,შეასრულონკანონის
დაცვისვალდებულებები.

კა ნო ნე ბი სა და რე გუ ლა ცი ე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბა (NOCLAR)

13.PA-ებსშეახსენებენ,რომმათკოდექსითმოეთხოვებათ,რეაგირებამოახდინონ
NOCLAR-ზეანსაეჭვოNOCLAR-ზე².NOCLARარისნებისმიერიუმოქმედობაან
განზრახანუნებლიექმედებადამქირავებელიორგანიზაციისანკლიენტის,TCWG-
ის,ხელმძღვანელისანსხვაპირებისმიერ,რომლებიცმუშაობენდამქირავებელ
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ორგანიზაციასთანანკლიენტთან,ანმისიხელმძღვანელობით,რაცეწინააღმდეგება
მოქმედკანონებსადარეგულაციებს².კოდექსისმიხედვით,PA-სარმოეთხოვება
NOCLAR-ისკვლევა.თუმცაკოდექსიმათგანმოითხოვსზომებისმიღებას,თუმათი
პროფესიულისაქმიანობისგანხორციელებისასისინიწააწყდებიანინფორმაციას,
რომელიც მიუთითებსNOCLAR-ის ან საეჭვოNOCLAR-ის არსებობაზე. კოდექ-
სიPA-ებსუზრუნველყოფსყოვლისმომცველიჩარჩოთიNOCLAR-ზეანსაეჭვო
NOCLAR-ზერეაგირებისთვის,საჯაროინტერესებიდანგამომდინარე(იხ.სექცია 
260PAIB-ებისთვისდასექცია360PAPP-ებისთვის).

14.უკრაინაშიარსებულიკონფლიქტისკონტექსტში,NOCLAR-იანNOCLAR-ისშესახებ
ეჭვიშეიძლებაწარმოიშვასდამსაქმებელიორგანიზაციებისანკლიენტებისმიერ
სანქციებისშესახებკანონებისადარეგულაციებისდარღვევისშედეგად.სანქციების
დაწესებისშესახებკანონებისადარეგულაციებისდარღვევაNOCLAR-ისშემთხ-
ვევაა,იქნებაესგანზრახთუუნებლიედ.დარღვევაარშემოიფარგლებამხოლოდ
სანქცირებულ სუბიექტთან ანფიზიკურ პირთან უშუალოტრანზაქციით, ასევე ის
შეიძლებაწარმოიშვასშუამავლებთანსაქმიანიურთიერთობისშედეგადრუსეთისა
დაბელორუსიისგარდა,სხვაიურისდიქციებშიც,რომელთასაბოლოობენეფიცია-
რებიარიანრუსულიანბელორუსულისუბიექტებიანფიზიკურიპირები,რომლებიც
დაქვემდებარებულნიარიანსანქციებს.მაშასადამე,კოდექსითმოთხოვნილიდაკ-
ვირვებულიგონებისგამოყენებაგანსაკუთრებითმნიშვნელოვანიაპროფესიული
საქმიანობისგანხორციელებისას,რომელიცმოიცავს(ა)რუსეთშიანბელორუსიაში
დაფუძნებულმომხმარებლებთანანკლიენტებთანურთიერთობას,ანრომლებსაც
აქვთბიზნესანფინანსურიინტერესებიამქვეყნებში,ან(ბ)საქმეეხებასანქციებს
დაქვემდებარებულსფეროებს,მაგალითად,სენსორულიელექტრონიკისანგარ-
კვეულიტიპისმანქანებისნაწილებისექსპორტს.

15.PA-ებსასევეშეახსენებენ,რომრუსეთ-უკრაინისომისშედეგადგამოწვეულმაეკო-
ნომიკურმაშეფერხებებმადასოციალურმააჯანყებამ,განსაკუთრებითუკრაინაში,
შექმნა მრავალი შესაძლებლობათაღლითობის, ფულის გათეთრებისადა სხვა
დანაშაულებრივიქმედებებისთვის.კერძოდ:

• რუსეთისადა ბელორუსიის ერთეულებსადაფიზიკურ პირებზედაწესებული
ფართო სანქციების შედეგად, იზრდება სანქციების თავიდან აცილების და
ფულისგათეთრებისრისკი,რათადაიცვანაქტივებიპოტენციურიჩამორთმე-
ვისგან,განსაკუთრებითიმიურისდიქციებში,რომლებმაცრუსეთისსუბიექტებსა
თუოლიგარქებთანდაკავშირებულიკაპიტალისმნიშვნელოვანირაოდენობა
მიიღეს².11

• კონფლიქტითგამოწვეულლტოლვილთაკრიზისისსაპასუხოდ,მთავრობებმა
დასაერთაშორისოსააგენტოებმამნიშვნელოვანიჰუმანიტარულიდახმარება
გაუწიესქვეყნებს,განსაკუთრებითევროპაში,რომლებმაცდიდირაოდენობით
უკრაინელილტოლვილი მიიღეს. ასეთიდახმარების სწრაფი გავრცელება,
როგორცფინანსური,ასევენატურალური,დიდითანხებისდაასეთიდახმარე-
ბისმუდმივისაჭიროებაქმნისთაღლითობისმნიშვნელოვანშესაძლებლობებს.
მაგალითებიმოიცავსშესყიდვებისთაღლითობასლტოლვილებისგანსახლებაში
დასახმარებლად,მომარაგებისთაღლითობასდასარგებლისთაღლითობას,
მათშორის,გაჭირვებასთანდაკავშირებულყალბპრეტენზიებს.
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დო კუ მენ ტა ცი ის  წარ დ გე ნის ნორ მა ტი უ ლი მოთხოვ ნე ბის დაც ვა

16.ბევრ მრავალეროვან კომპანიას გააჩნია შვილობილი კომპანიები, ერთობლივი
საწარმოებიდასხვაინვესტიციებირუსეთში,რომელთამეშვეობითაცისინიახორცი-
ელებდნენბიზნესოპერაციებსრუსულბაზარზე.უკრაინისკონფლიქტისადარუსეთზე
დაწესებულისანქციებისშედეგად,ბევრმაკომპანიამმიიღოზომებიამბაზრიდან
გასვლის,ბიზნესისგაყიდვისანბიზნესოპერაციებისშესაჩერებლად.უმეტესშემ-
თხვევაში,ასეთიქმედებებისსაჭიროებაარიყოგათვალისწინებული,რაციწვევს
უწესრიგოდაარაპროგნოზირებადგამოსვლას.

17.ასეთი გაურკვევლობა გავლენას ახდენს კომპანიებისფინანსური ანგარიშგების
დროულმომზადებასადააუდიტზე,რაცქმნისრისკებსდოკუმენტაციისწარდგენის
ნორმატიული მოთხოვნების შესასრულებლად. შესაბამისმა მარეგულირებელმა
ორგანოებმაშესაძლოადააწესონსპეციალურიშეღავათებიანშეღავათებიმარე-
გულირებელმოთხოვნებთანდაკავშირებითიმკომპანიებისთვის,რომლებიცდაზი-
ანდნენრუსეთისუკრაინაშიშეჭრით.კანონებისადარეგულაციებისდაცვისშესახებ
კოდექსისმოთხოვნისშესაბამისად,PA-ებმა უნდააკონტროლონესმოვლენები
დასაჭიროებისშემთხვევაში,მათიდამსაქმებელიორგანიზაციებისანკლიენტების
სახელითგაიარონკონსულტაციაშესაბამისმარეგულირებელორგანოებთანკონ-
კრეტულიფაქტებისადაგარემოებებისშესახებ.

მო ტი ვა ცია

18.კოდექსისმიხედვით,PA-ებსეკრძალებათწამქეზებელიფაქტორისშეთავაზებაან
მიღება,როდესაცამასმიმღებისქცევაზეარასათანადოგავლენისმოხდენაშეუძ-
ლია,რაცგამოიწვევსპატიოსნებისფუნდამენტურიპრინციპისდარღვევას².უკრაინის
კონფლიქტისშემთხვევაში,PA-ებმაუნდაიცოდნენ,რომარსებობსმექრთამეობისა
დაკორუფციისგაზრდილირისკირუსეთისცალკეულსუბიექტებსადაოლიგარქებ-
ზედაწესებულისანქციებისგამო.კერძოდ,ამსუბიექტებმადაფიზიკურმაპირებმა
შეიძლებაქრთამიშესთავაზონPA-ებსიმიურისდიქციებში,სადაცმათგადაიტანეს
მნიშვნელოვანიკაპიტალიდაშეიძინესმნიშვნელოვანიაქტივებითავიანთიარსე-
ბობისდასამალადანსხვაგვარადმათიდაყადაღებისთავიდანაცილებისმიზნით.
სექციები250და340აძლევსPAIB-ებსადაPAPP-ებსშესაბამისსამართავსიტუ-
აციებში,წამქეზებელფაქტორებთანდაკავშირებულპრაქტიკულმითითებებს.

III.დამატებითიმოსაზრებები,რომლებიცPAIB-თანგამოიყენება

ინ ფორ მა ცი ის მომ ზა დე ბა და პრე ზენ ტა ცია

19.როგორც გაურკვევლობის მართვის ერთ-ერთ საზომს,რომელიცდაკავშირებუ-
ლიასანქციებისმარეგულირებელცვალებადგარემოსადაუკრაინისკონფლიქტის
შედეგადგამოწვეულმნიშვნელოვანბიზნესშეფერხებებთან,სრულ,სამართლიან
დაგამჭვირვალეინფორმაციასგანსაკუთრებულიმნიშვნელობაენიჭება,რადგან
დამსაქმებელიორგანიზაციები,ზეწოლისადაგაურკვევლობისფონზეცდილობენ,
დასახონწინსვლისგზებიდამოძებნონფინანსურიანსხვაწყაროებითავიანთი
ბიზნესისადაოპერაციებისმხარდასაჭერად.

20.კოდექსის220²ნაწილიშეიცავსდებულებებს,რომლებიცგანსაკუთრებითეხება
PAIB-ებს მათიდამსაქმებელიორგანიზაციების ბიზნესზე უკრაინის კონფლიქტის
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გავლენის აღრიცხვისადა გასაჯაროების შემთხვევაში. კერძოდ, 220-ე პუნქტი
ავალდებულებსPA-ებსმოამზადონანწარმოადგინონინფორმაციაისე,რომსა-
ხელშეკრულებოანმარეგულირებელშედეგებზე²არიყოსგამიზნულიგავლენის
მოხდენაშეცდომაშიშეყვანისადაზეგავლენისმიზნით.220-ემუხლიასევეკრძა-
ლავსPA-ებისმიერრაიმეინფორმაციისგამოტოვებასშეცდომაშიშეყვანისმიზნით².

21. როგორცფინანსურიანგარიშგებისეკოსისტემისძირითადიმოთამაშეები,PAIB-ები
მოწოდებულნიარიან,შექმნან,გააანალიზონდამიაწოდონინფორმაცია,რომელზე
დაყრდნობითაცმიიღებამნიშვნელოვანიგადაწყვეტილებები.როგორცამასაკეთებენ
უკრაინისკონფლიქტისშემთხვევაში,PAIB-ებსახსენებენთავიანთიეთიკურივალდებუ-
ლებისშესახებ,იმოქმედონპატიოსნად²,მაშინაცკი,როცაესიწვევსარასახარბიელო
ინფორმაციისგაცემას.კოდექსიასევეკრძალავსPAIB-ისშეგნებულდაკავშირებასცრუ
ანშეცდომაშიშემყვანინფორმაციასთან².როდესაცPAIB-მაიციანანაქვთსაფუძველი,
იფიქრონ,რომინფორმაციასშეცდომაშიშეჰყავთ,საკითხისგადასაჭრელადPAIB-ები
მიმართავენშესაბამისქმედებებს220-ეპუნქტისმითითებითქმედებებს.

ზე წო ლა

22.PAIB-ები,რომლებიცასაქმებენორგანიზაციებს,რომლებსაცაქვთმნიშვნელოვანი
ბიზნესოპერაციებირუსეთში,შეიძლებამოხვდნენზეწოლისსხვადასხვასიტუაცი-
ებში,რომლებიცშექმნილიაუკრაინისკონფლიქტითდაამმიზეზითდაწესებული
ფართოეკონომიკურისანქციებითრუსეთისმიმართ,სხვაიურისდიქციებისმიერ.
ესსიტუაციებიმოიცავს,მაგალითად:

• ზეწოლას,რომშეწყდესბიზნესსაქმიანობარუსეთშისათანადოშემოწმებისთვის,
საკმარისიდროისგარეშე;

• ინვესტორებისაანკრედიტორებისთვისშეცდომაშიშემყვანიფინანსურიინფორმა-
ციისმიწოდებისზეწოლას,რათამინიმუმამდედაიყვანონკონფლიქტისფინანსური
შედეგებიდადამსაქმებლისორგანიზაციისსამომავლობიზნესპერსპექტივებზე,
დაფინანსებისხელმისაწვდომობისადააქციებისფასზედაწესებულისანქციები.

23.კოდექსის270-ეპუნქტიმოითხოვს,რომPA-მარმისცენსხვებსზეწოლისნებარ-
თვა,რაცდაარღვევსძირითადპრინციპებს², ანზეწოლისნებართვაიმპირებს,
რომლებსაცPAიცნობს(ანაქვსდამაჯერებელისაფუძველი)დაიცის,რომისინი
გამოიწვევენ ძირითადი პრინციპებისდარღვევას.  270-ე სექცია ასევე შეიცავს
პრაქტიკულმითითებებს,რომლებიცდაეხმარებაPA-სსტრესულსიტუაციებშიმი-
მართულებისმოძებნაში.

IV.დამატებითიმოსაზრებები,რომლებიცPAPP-თანგამოიყენება

კლი ენ ტი სა და ჩარ თუ ლო ბის (მონაწილეობის) მი ღე ბა

24.კოდექსის320²19-ეპუნქტიხაზსუსვამსპროფესიულშეხვედრამდეშემოთავაზე-
ბულიკლიენტისგაცნობისადაშეცნობისმნიშვნელობას.320-ეპუნქტი,კერძოდ,
განმარტავს, რომ საფრთხეები კეთილსინდისიერების ან პროფესიული ქცევის
პრინციპებისდაცვისასშეიძლებაშეიქმნას,მაგალითად,კლიენტთანდაკავშირებულ
საეჭვოსაკითხებთანდაკავშირებით(მისმფლობელებთან,მენეჯმენტთანანსაქ-
მიანობასთან)².უკრაინისკონფლიქტისშემთხვევაში,ასეთისაფრთხეებიშეიძლება
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შეიქმნასისეთგარემოებებში,რომლებიცმოიცავსრუსეთსაანბელორუსიაშიმყოფი
ბიზნესინტერესებისმქონეპოტენციურიკლიენტისანკლიენტისთვისპროფესიონა-
ლურიმომსახურებისგაწევასსანქციებისკანონებისადარეგულაციებისთავიდან
ასაცილებლად.

ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი გა და სა ხა დე ბი
25.ფინანსურიანგარიშგებისაუდიტისშემთხვევაში,ფირმებსშეახსენებენდებულებებს

ვადაგადაცილებულიგადასახადებისშესახებ,რომელიცმოცემულიაკოდექსის410-ე 
მუხლში.თუმათჰყავთაუდიტისჩატარებისშემკვეთიკლიენტებირუსეთსაანბელო-
რუსიაში,ანკლიენტები,რომლებსაცაქვთმნიშვნელოვანიბიზნესიამქვეყნებში.
410²21-ემუხლიგანმარტავს,რომმათდამოუკიდებლობაზეშეიძლებაიმოქმე-
დოსპირადიდაინტერესებისსაფრთხისდონემ,თუაუდიტისჩატარებისშემკვეთი
კლიენტისმიერ,აუდიტისანაუდიტისგარდასხვასერვისებისთვისგადასახდელი
გადასახადებივადაგადაცილებულიააუდიტისმუშაობისპერიოდში².

26.სხვაშედეგებთანერთად,უკრაინისკონფლიქტმამნიშვნელოვანიუარყოფითიგავ-
ლენამოახდინარუსეთისეკონომიკაზე,სერიოზულიპრობლემებიშეუქმნაუცხოურ
კომპანიებს,რომლებიცახორციელებენბიზნესოპერაციებსრუსეთშიამოპერაციების
სიცოცხლისუნარიანობისშესანარჩუნებლადდაგამოიწვიასაერთაშორისოგადახდის
სისტემებთან,სახსრებისგადაცემისქსელებსაანმექანიზმებთანრუსულიკომპა-
ნიებისწვდომისმკვეთრიშემცირება.შედეგად,რუსიკლიენტებისმქონეფირმებს
ანრუსეთშიმნიშვნელოვანიბიზნესისმქონეკლიენტებსშეიძლებაშეექმნათუფრო
სერიოზულიპრობლემებიამკლიენტებისგანგადაუხდელისაკომისიოსამოღებისას.
კოდექსიმოითხოვს,რომროდესაცაუდიტისჩატარებისშემდეგკლიენტისსაკომისი-
ოსმნიშვნელოვანინაწილირჩებაგადაუხდელიდიდიხნისგანმავლობაში,ფირმამ
განსაზღვროს,(ა)შეიძლებათუარაესდავალიანებაკლიენტისთვისიყოსსესხის
ეკვივალენტური(ამშემთხვევაშიგამოიყენება511²23-ემუხლი),ან(ბ)მიზანშე-
წონილიათუარაფირმისხელახლადანიშვნაანთანამშრომლობისგაგრძელება².

ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის  პა სუ ხის მ გებ ლო ბის აღე ბა
27.ფირმებსადაქსელურფირმებსშეახსენებენ,რომკოდექსიუკრძალავსმათ,აიღონ

აუდიტისკლიენტზე²მართვისპასუხისმგებლობა.

28.უკრაინაშიკონფლიქტისკონტექსტში,იზრდებაარამარწმუნებელმომსახურებებზე
ხელმძღვანელობისპასუხისმგებლობისაღებისრისკი,რომელიცშეიძლებარუსეთსა
ანუკრაინაშიმყოფმამნიშვნელოვანიბიზნესსაქმიანობისმქონეკლიენტებმაშეს-
თავაზონფირმებს.ესიმისგამოხდება,რომამკლიენტებსშესაძლოაუკრაინასა
ანრუსეთშიაღარჰქონდეთრესურსებიანწვდომაასეთრესურსებზე,რათაგანა-
ხორციელონამსერვისებისფარგლებშისაჭიროაქტივობები.

სასარგებლობმულებიდარესურსები

• ResourcesandTools,includingIESBACodeontheeISplatform

• RespondingtoNon-CompliancewithLawsandRegulations

• Inducements:FinalPronouncement

• FeesandNon-assuranceServices:FinalPronouncementsandImplementa-
tionResources
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IESBA-სშესახებ

IESBAარისდამოუკიდებელიგლობალურისტანდარტებისდამდგენისაბჭო.IESBA-ს
მისიაა,ემსახუროსსაზოგადოებისინტერესებსეთიკისსტანდარტებისდაწესებით,აუდი-
ტორთადამოუკიდებლობისმოთხოვნებისჩათვლით,რომელიცცდილობს,აამაღლოს
ეთიკურიქცევისადაპრაქტიკისზღვარიყველაპროფესიონალიბუღალტრისთვისძლი-
ერი, გლობალურადმოქმედი პროფესიონალბუღალტერთა ეთიკის საერთაშორისო
კოდექსისმეშვეობით(მათშორისსაერთაშორისოდამოუკიდებლობისსტანდარტები)
(კოდექსი).

IESBAთვლის,რომმაღალიხარისხისეთიკისსტანდარტებისერთიანინაკრებიაძლი-
ერებსპროფესიონალიბუღალტერებისმიერმოწოდებულიმომსახურებისხარისხსდა
თანმიმდევრულობას,რაცხელსუწყობსსაზოგადოებისნდობასდანდობასბუღალტრის
პროფესიისმიმართ.IESBAადგენსთავისსტანდარტებსსაზოგადოებისინტერესები-
დანგამომდინარე IESBA-სსაკონსულტაციომრჩეველთაჯგუფის(CAG)რჩევითდა
საზოგადოებრივიინტერესებისზედამხედველობისსაბჭოს(PIOB)ზედამხედველობით.

ძი რი თა დი კონ ტაქ ტე ბი

James Gunn, Managing Director, Professional Standards
(jamesgunn@ProfStds.org)

Ken Siong, Program and Senior Director
(kensiong@ethicsboard.org)

Carla Vijian, Principal
(carlavijian@ethicsboard.org)

პროფესიონალბუღალტერთა ეთიკის საერთაშორისოკოდექსი (დამოუკიდებლობის
საერთაშორისოსტანდარტებისჩათლით),ექსპოზიციისპროექტები,საკონსულტაციო
დოკუმენტებიდასხვაIESBAპუბლიკაციებიგამოქვეყნებულიაIFAC-ისმიერდასაავ-
ტოროუფლებით.

IESBAდაIFACარიღებენპასუხისმგებლობასნებისმიერიპირისთვისმიყენებულზა-
რალზე,რომელიცმოქმედებსანთავსიკავებსამპუბლიკაციაშიმოცემულიმასალის
საფუძველზე,იქნებაესზარალიგამოწვეულიდაუდევრობითთუსხვაგვარად.

„ბუღალტერთა ეთიკის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო“, „პროფესიონალ ბუ-
ღალტერთა ეთიკის საერთაშორისო კოდექსი (დამოუკიდებლობის საერთაშორისო
სტანდარტებისჩათვლით)“,„ბუღალტერთასაერთაშორისოფედერაცია'“,IESBA,IFAC,
IESBA-სლოგოდა IFAC-ისლოგოარისმათისავაჭრონიშნები,რეგისტრირებული
სავაჭროდამომსახურებისნიშნებიაშშ-სადასხვაქვეყნებში.

საავტოროუფლება2022წლისოქტომბერშიეკუთვნისბუღალტერთასაერთაშორისო
ფედერაციას(IFAC).ყველაუფლებადაცულია.IFAC-ისწერილობითინებართვასაჭიროა
ამდოკუმენტისრეპროდუცირებისთვის, შესანახადანგადაცემისთვის ან სხვამსგავსი
გამოყენებისთვის, გარდა იმ შემთხვევებისა,როდესაცდოკუმენტი გამოიყენება მხო-
ლოდინდივიდუალური,არაკომერციულიგამოყენებისთვის.ნებართვისდაუკავშირდით
permissions@ifac.org.

http://jamesgunn@ProfStds.org
http://kensiong@ethicsboard.org
http://carlavijian@ethicsboard.org
http://permissions@ifac.org.
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2022წლისივლისის
გამოცდებისანალიზი

F1/ბბ„ბუღალტერიბიზნესში“მოდულისგამოცდისპროგრამადაფორმატიარ
შეცვლილა‒საგამოცდომასალადაყოფილიაორნაწილად:ა ნა წი ლი მო ი ცავს 
ორ მოც არ ჩე ვით პა სუ ხი ან (ათი 1-ქულიანი და ოც და ა თი 2-ქულიანი) და ვა ლე-
ბას, ხო ლო ბ ნა წი ლი ‒ ხუთ 6-ქულიან  მრა ვალ და ვა ლე ბი ან ამო ცა ნას.  ყვე ლა 
და ვა ლე ბის ამო სახ ს ნე ლად კან დი დატს ეძ ლე ვა 2 სა ა თი და 15 წუ თი.
მინდაკმაყოფილებითაღვნიშნო,რომივლისისგამოცდაზეგამოსულიკანდიდატების
უმრავლესობამწარმატებითჩააბარაგამოცდადამიიღოგამსვლელიქულა.
კანდიდატებმასაკმაოდკარგადუპასუხესანაწილისარჩევითპასუხიანდავალებებს.
ქვემოთჩამოთვლილიაისთემები,რომლისკითხვებსკანდიდატებმაკარგადუპასუხეს:
 y ბიზნესორგანიზაციადასტრუქტურა;
 y დაინტერესებულიმხარეებიბიზნესორგანიზაციაში;
 y პროფესიულიეთიკაბუღალტრულაღრიცხვასადაბიზნესში;
 y ფინანსურისისტემებიდაპროცედურები;
 y ინდივიდებისადაჯგუფებისმოტივაცია;
 y წვრთნადასწავლებასამუშაოადგილზე;
 y კომუნიკაციაბიზნესში.
მაგრამიყოისეთითემებიც,რომლისკითხვებზეცკანდიდატებსსწორიპასუხისგაცემა
გაუჭირდათ.ესენია:
 y ბიზნესორგანიზაცია;
 y მართვადასოციალურიპასუხისმგებლობა;
 y ორგანიზაციულიკულტურაბიზნესში;
 y კონკურენციისფაქტორები;
 y აუდიტიდაფინანსურიკონტროლი;
 y ლიდერობა,მართვადაზედამხედველობა;
 y ინდივიდუალურიმიღწევებისგანხილვადაშეფასება.

ბნაწილისამოცანებიეხებაშემდეგთემებს:
 y პირველიამოცანა‒ ბიზნესორგანიზაცია,მისიდაინტერესებულიმხარეები
დაგარემო;

rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili
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 y მეორეამოცანა‒ბუღალტრულიაღრიცხვისადაანგარიშგებისსისტემები,
კონტროლიდაშესაბამისობა;

 y მესამეამოცანა‒ინდივიდებისადაგუნდისლიდერობადამართვა;
 y მეოთხეამოცანა‒პერსონალურიეფექტურობადაკომუნიკაციაბიზნესში;
 y მეხუთეამოცანა‒პროფესიულიეთიკაბუღალტერიასადაბიზნესში.
კანდიდატებისუმრავლესობამკარგადუპასუხაყველაამოცანას,თუმცაბევრკანდი-
დატსგაუჭირდამეოთხეამოცანისამოხსნა.

კანდიდატებისუმრავლესობამგასცაპასუხიადაბნაწილისყველაკითხვას,თუმცა
იყოშემთხვევები,როცაკანდიდატებმაანაწილშიარცერთიპასუხიარშემოხაზეს.
ასეთიმიდგომამცდარია‒თუარიცით,რომელიპასუხიასწორი,გამორიცხეთმცდა-
რიპასუხებიდამონიშნეთის,რომელიცთქვენიაზრითსწორია.ჩვენიდაკვირვებით,
გამოცდისდრო‒2სთდა15წუთი‒საკმარისია,რომკარგადმომზადებულმაკან-
დიდატმამოასწროსყველაკითხვაზეპასუხისგაცემა.მიუხედავადამისა,მინდახაზი
გავუსვადროისსწორიგანაწილებისაუცილებლობას.F1/ბბმოდულისშემთხვე-
ვაშიზოგადიწესია,რომადაბნაწილებსშორისდროუნდაგანაწილდეს
პროპორციულად,შემდეგნაირად:კანდიდატმაანაწილიუნდაამოხსნას
1საათსადა35წუთში,ხოლობნაწილი‒40წუთში.
გარდაამისა,მინდაგავამახვილოყურადღებაიმაზე,რომყველადავალებისპირობა
ცხადადდაგასაგებადარისჩამოყალიბებული,ამიტომკითხვებზეპასუხისგაცემისას
დიდხანსნუფიქრობთ,ნუდაკარგავთდროს.თუგაგიჭირდათკითხვაზეპასუხისგა-
ცემა,ყურადღებითწაიკითხეთყველასავარაუდოპასუხიდაგამორიცხეთცალსახად
მცდარივარიანტ(ებ)ი;შემდეგკიორიპასუხიდანაირჩიეთისეთი,რომელიცთქვენი
აზრით,სწორია.მაგრამნუგაჩერდებითდანუდაკარგავთბევრდროსისეთიდავა-
ლებისამოხსნაზე,რომლისთეორიაცუდადიცითანდაგავიწყდათ.გადადითშემდეგ
დავალებაზე.
 
F1/ბბ„ბუღალტერიბიზნესში“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 68

მინიმალურინიშანი 50

მაქსიმალურინიშანი 99

კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 5

კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 0

ბაფი
2020 წ. 
ივლისი

2021 წ. 
თებერვალი

2021 წ. 
ივლისი

2022 წ. 
იანვარი

2022 წ. 
ივლისი

91% 95% 93% 93% 100%

ACCA
Global

2020 წ. 
სექტემბერი

2020 წ. 
დეკემბერი

2021 წ. 
ივნისი

2021 წ. 
დეკემბერი

2022 წ. 
ივნისი

86% 84% 88% 84% 85%
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F2/მა„მმართველობითიაღრიცხვა“მოდულისგამოცდისპროგრამადაფორ-
მატი არ შეცვლილა: ა ნა წი ლი მო ი ცავ და ორ მოც 2-ქულიან არ ჩე ვით პა სუ ხი ან 
და ვა ლე ბას, ხო ლო ბ ნა წი ლი ‒   ორ 10-ქულიან ამო ცა ნას. ყვე ლა და ვა ლე ბის 
ამო სახ ს ნე ლად კან დი დატს ეძ ლე ვა 2 სა ა თი და 15 წუ თი.
ანაწილისჩვიდმეტიდავალებასაანგარიშოიყო,ხოლოოცდასამი‒თეორიული.
კანდიდატებმაკარგადუპასუხესკითხვებს,რომელიცეხებოდაშემდეგთემებს:
 y დანახარჯებისკლასიფიკაცია‒დანახარჯისერთ-ერთიელემენტისქცევა;
 y დანახარჯებისკლასიფიკაცია‒მინი-მაქსისმეთოდი;
 y მარაგებისაღრიცხვა;
 y შრომითიდანახარჯებისაღრიცხვა;
 y ზედნადებიხარჯებისაღრიცხვა;
 y კალკულაციაზღვრულიდანახარჯებითდადანახარჯთასრულიგანაწილებით;
 y სტატისტიკურიმეთოდები.

კანდიდატებმა შედარებით ცუდად უპასუხეს კითხვებს,რომლებიც ეხებოდა შემდეგ
თემებს:
 y მმართველობითიაღრიცხვა‒ცენტრებისპასუხისმგებლობა;
 y ინფორმაციისწარდგენა;
 y შეკვეთისმიხედვითდანახარჯთაკალკულაციისმეთოდი;
 y გადახრებისკალკულაციადაანალიზი;
 y შედეგიანობისშეფასებისგამოყენება.

ბნაწილიმოიცავსორამოცანას,რომლებიცშედგენილიაშემდეგითემებისმიხედვით:
 y პირველიამოცანა‒დაგეგმვა;
 y მეორეამოცანა‒შედეგიანობისშეფასება.

კარგადმომზადებულიკანდიდატებისუმრავლესობამამომწურავიპასუხიგასცაბნაწი-
ლისპირველამოცანას,თუმცაბევრკანდიდატსგაუჭირდამეორეამოცანისამოხსნა,
კერძოდ,მათგაუჭირდათ:
 y ბეჩმარკინგისგანმარტებისჩამოყალიბება.

კანდიდატებისუმრავლესობამგასცაპასუხიადაბნაწილისყველაკითხვას,თუმცა
იყო შემთხვევები, რომ ა ნაწილში კანდიდატებმა არ შემოხაზეს არცერთი
პასუხი.გამოცდისდრო‒2სთდა15წუთი‒საკმარისია,რომკარგად
მომზადებულმაკანდიდატმამოასწროსყველაკითხვაზეპასუხისგაცემა.
მიუხედავადამისა,მინდახაზიგავუსვადროისსწორიგანაწილებისაუცი-
ლებლობას.F2/მამოდულისშემთხვევაშიზოგადიწესია,რომადაბნა-
წილებსშორისდროუნდაგანაწილდესპროპორციულად,შემდეგნაირად:
კანდიდატმაანაწილიუნდაამოხსნას1საათსადა45წუთში,ხოლობ
ნაწილი‒30წუთში.
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F2/მა„მმართველობითიაღრიცხვა“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 69

მინიმალურინიშანი 30

მაქსიმალურინიშანი 98

კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 8

კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 0

ბაფი
2020 წ. 
ივლისი

2021 წ. 
თებერვალი

2021 წ. 
ივლისი

2022 წ. 
იანვარი 

2022 წ. 
ივლისი

76% 82% 76% 94% 89%

ACCA
Global

2020 წ. 
სექტემბერი

2020 წ. 
დეკემბერი

2021 წ. 
ივნისი

2021 წ. 
დეკემბერი

2022 წ. 
ივნისი

72% 69% 68% 65% 64%

F3/ფა„ფინანსურიაღრიცხვა“მოდულისგამოცდისპროგრამადაფორმატიარ
შეცვლილა:ა ნა წი ლი მო ი ცავ და ორ მოც 2-ქულიან არ ჩე ვით პა სუ ხი ან და ვა ლე ბას, 
ხო ლო ბ ნა წი ლი ‒  ორ 10-ქულიან ამო ცა ნას. ყვე ლა და ვა ლე ბის შე სას რუ ლებ-
ლად კან დი და ტებს ეძ ლე ვა 2 სა ა თი და 30 წუ თი.
ა ნა წი ლის ცხრამეტიდავალებასაანგარიშოიყო,ხოლოოცდაერთი‒თეორიული.
კანდიდატებმასაკმაოდკარგადუპასუხესანაწილისარჩევითპასუხიანდავალებებს.ქვე-
მოთჩამოთვლილიაისთემები,რომლისკითხვებსაცკანდიდატებმაკარგადუპასუხეს:
 y კონტექსტიდაფინანსურიანგარიშგებისმიზანი;
 y ორადიჩაწერისადაბუღალტრულიაღრიცხვისსისტემებისგამოყენება;
 y ბუღალტრულიანგარიშები,პირველადიგატარებისწიგნებიდაჟურნალები;
 y შესყიდვებსადაგაყიდვებზედარიცხულიდღგ;
 y მარაგი;
 y ბასს38„არამატერიალურიაქტივები“;
 y საანგარიშგებოპერიოდისშემდგომიმოვლენები;
 y ფინანსურიანგარიშგებისინტერპრეტაცია.

კანდიდატებს გაუჭირდათ შემდეგი თემების მიხედვით შედგენილი  დავალებების
ამოხსნა:
 y დარიცხვებიდაწინასწარგადახდები;
 y საცდელიბალანსისმომზადება;
 y შეცდომებისკორექტირებადადამხმარეანგარიშები;
 y არასრულიჩანაწერები;
 y ფინანსურიმდგომარეობისდამოგებისადაზარალისდასხვასრულიშემოსავ-
ლებისანგარიშგებისმომზადება;
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 y შენიშვნები/ჩანაწერებიგასაჯაროებულიინფორმაციისშესახებ;
 y ამონაგებიმომხმარებლებთანგაფორმებულიხელშეკრულებებიდან;
 y ფულადინაკადებისანგარიშგება.

ბ ნა წი ლი მოიცავსორამოცანას,რომლებიცშედგენილიაშემდეგითემებისმიხედვით:
 y პირველიამოცანა‒საწარმოსმოგებისადაზარალისანგარიშგებისადა
ფინანსურიმდგომარეობისანგარიშგებისმომზადება;

 y მეორე ამოცანა ‒ მარტივი კონსოლიდირებულიფინანსური ანგარიშების
მომზადება.

კარგადმომზადებულიკანდიდატებისუმრავლესობამორივეამოცანადაწერა,თუმცა
ბევრსგაუჭირდამეორეამოცანისამოხსნა.სუსტადმომზადებულმაკანდიდატებმაან
საერთოდარდაწერესამოცანები,ანდაუშვესბევრიშეცდომა.
კანდიდატებისუმრავლესობამგასცაპასუხიადაბნაწილისყველაკითხვას,თუმცა
იყოშემთხვევები,როცაანაწილშიკანდიდატებმაარშემოხაზესარცერთიპასუხი. 
გამოცდისდრო‒2სთდა30წუთი‒საკმარისია,რომკარგადმომზადე-
ბულმაკანდიდატმამოასწროსყველაკითხვაზეპასუხისგაცემა.მიუხედა-
ვადამისა,მინდახაზიგავუსვადროისსწორიგანაწილებისაუცილებლო-
ბას.F3/ფამოდულისშემთხვევაშიზოგადიწესია,რომადაბნაწილებს
შორისდროუნდაგანაწილდესპროპორციულად,შემდეგნაირად:კანდი-
დატმაანაწილიუნდაამოხსნას2საათში,ხოლობნაწილი‒30წუთში.

F3/ფა„ფინანსურიაღრიცხვა“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 59

მინიმალურინიშანი 16

მაქსიმალურინიშანი 98

კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 14

კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 2

ბაფი
2020 წ. 
ივლისი

2021 წ. 
თებერვალი

2021 წ. 
ივლისი

2022 წ. 
იანვარი

2022 წ. 
ივლისი

71% 77% 63% 80% 68%

ACCA
Global

2020 წ. 
სექტემბერი

2020 წ. 
დეკემბერი

2021 წ. 
ივნისი

2022 წ. 
დეკემბერი

2022 წ. 
ივლისი

77% 73% 74% 71% 69%
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F4/ქბ„ქართულიბიზნესსამართალი“მოდულისგამოცდისპროგრამადაფორ-
მატი არ შეცვლილა‒ გამოცდაზე გამოტანილი იყოოცდახუთი4-ქულიანი კაზუსი,
რომლებიცეხებოდაყველაგავლილთემას.
კანდიდატებმაკარგადუპასუხესკაზუსებს,რომლებიცეხებოდაშემდეგთემებს:
 y საქართველოსსამოქალაქოკოდექსიმუხლი21;
 y საქართველოსსამოქალაქოკოდექსიმუხლი242;
 y საქართველოსსამოქალაქოკოდექსიმუხლი329;
 y საქართველოსსამოქალაქოკოდექსიმუხლი245და243;
 y საქართველოსშრომისკოდექსიმუხლი12და18.
კანდიდატებმა შედარებით ცუდად უპასუხეს კითხვებს,რომლებიც ეხებოდა შემდეგ
თემებს:
 y საქართველოსსამოქალაქოკოდექსიმუხლი25;
 y საქართველოსსამოქალაქოკოდექსიმუხლი310;
 y საქართველოსსამოქალაქოკოდექსიმუხლი339;
 y საქართველოსკანონიმეწარმეთაშესახებმუხლი15;
 y საქართველოსკანონიმეწარმეთაშესახებმუხლი46;
 y საქართველოსშრომისკოდექსიმუხლი64.

კანდიდატების უმრავლესობამ ყველა კაზუსს გასცა პასუხი. ყველადავალების
შესასრულებლადკანდიდატებსეძლევა3საათიდა30წუთი,ანუთითო
კაზუსისპასუხიკანდიდატმაუნდადაწეროს8წუთში.

F4/ქბ„ქართულიბიზნესსამართალი“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 58

მინიმალურინიშანი 23

მაქსიმალურინიშანი 87

კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 11

კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 1

ბაფი
2020 წ. 
ივლისი

2021 წ. 
თებერვალი

2021 წ. 
ივლისი

2022 წ. 
იანვარი

2022 წ. 
ივლისი

80% 85% 85% 82% 77%

ACCA
Global

2020 წ. 
სექტემბერი

2020 წ. 
დეკემბერი

2021 წ. 
ივნისი

2021 წ. 
დეკემბერი

2022 წ. 
ივნისი

88% 86% 86% 83% 82%
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F5/სშმ„საქმიანობისშედეგებისმართვა“მოდულისგამოცდისპროგრამადა
ფორმატიარშეცვლილა‒გა მოც და ზე გა მო ტა ნი ლი იყო თხუთ მე ტი 2-ქულიანი 
არ ჩე ვით პა სუ ხი ა ნი და ვა ლე ბა, სა მი ათ ქუ ლი ა ნი  სცე ნა რი (თითოეული მო ი ცავს 
ხუთ 2-ქულიან არ ჩე ვით პა სუ ხი ან და ვა ლე ბას) და ორი 20-ქულიანი ამო ცა ნა.  
ყვე ლა და ვა ლე ბის ამო სახ ს ნე ლად კან დი დატს ეძ ლე ვა 3 სა ა თი და 30 წუ თი.
ა ნა წი ლისექვსიდავალებასაანგარიშოიყო,ხოლოცხრა‒თეორიული.კანდიდა-
ტებმასაკმაოდკარგადუპასუხესანაწილისარჩევითპასუხიანდავალებებს.ქვემოთ
ჩამოთვლილიაისთემები,რომლისკითხვებსაცკანდიდატებმაკარგადუპასუხეს:
 y გამოსავლიანობისაღრიცხვა;
 y რელევანტურიდანახარჯები;
 y ქვედანაყოფისსაქმიანობისშედეგებისშეფასებადაშიდაგადაცემისფასდადგენა.

კანდიდატებმა შედარებით ცუდად უპასუხეს კითხვებს,რომლებიც ეხებოდა შემდეგ
თემებს:
 y საქმიანობისსახეებისმიხედვითდანახარჯთაკალკულაციისმეთოდი;
 y დანახარჯთაკალკულაციასასიცოცხლოციკლისმიხედვით;
 y საქმიანობის შედეგების შეფასება არაკომერციულორგანიზაციებსა და კერძო
სექტორისსაწარმოებში.

ბ ნა წი ლის პირველისცენარიიყოშედგენილითემა„დანახარჯთაკალკულაციისთა-
ნამედროვემეთოდები“,მეორე‒„ბიუჯეტისშედგენა“,ხოლომესამე‒„საქმიანობის
შედეგებისშეფასებადაკონტროლი“.
გ ნა წი ლის პირველიამოცანაეხებოდათემას„გადაწყვეტილებისმიღებისტექნი
კაფასდადგენა“.
გ ნა წი ლის მეორეამოცანაეხებოდათემას„ბიუჯეტისშედგენა“.
კარგად მომზადებულმა კანდიდატებმა მაღალი ქულა მიიღეს პირველი ამოცანის
ამოხსნისთვის,მაგრამბევრკანდიდატსგაუჭირდამეორეამოცანისამოხსნა.
კანდიდატებისუმრავლესობამყველადავალებასგასცაპასუხი.ყვე ლა და ვა ლე ბის 
შე სას რუ ლებ ლად კან დი და ტებს ეძ ლე ვა 3 სა ა თი და 30 წუ თი. F5/სშმ მო დუ ლის 
შემ თხ ვე ვა ში ზო გა დი წე სი ა, რომ ა, ბ და გ ნა წი ლებს შო რის დრო უნ და გა ნა-
წილ დეს პრო პორ ცი უ ლად, შემ დეგ ნა ი რად: კან დი დატ მა ა ნა წი ლი უნ და ამოხ ს ნას  
1 სა ათ ში, ბ ნა წი ლი ‒ 65 წუთ ში, ხო ლო გ ნა წი ლი ‒ 1 სა ათ სა და 25 წუთ ში, ანუ 
თი თო ამო ცა ნა უნ და ამო იხ ს ნას 42-43 წუთ ში.

F5/სშმ„საქმიანობისშედეგებისმართვა“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 53
მინიმალურინიშანი 23
მაქსიმალურინიშანი 84
კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 3
კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 1
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ბაფი
2020 წ. 
ივლისი 

2021 წ. 
თებერვალი

2021 წ. 
ივლისი

2022 წ. 
იანვარი

2022 წ. 
ივლისი

65% 65% 68% 82% 68%

ACCA
Global

2020 წ. 
სექტემბერი

2020 წ. 
დეკემბერი

2021 წ. 
ივნისი

2021 წ. 
დეკემბერი

2022 წ. 
ივნისი

39% 40% 41% 43% 41%

F6/სდ„საგადასახადოდაბეგვრა“მოდულისგამოცდისპროგრამადაფორმატი
არშეცვლილა‒გა მოც და ზე გა მო ტა ნი ლი იყო ოცი 2-ქულიანი არ ჩე ვით პა სუ ხი ა ნი 
და ვა ლე ბა და ორი 20-ქულიანი ამო ცა ნა.  ყვე ლა და ვა ლე ბის ამო სახ ს ნე ლად 
კან დი დატს ეძ ლე ვა 3 სა ა თი და 30 წუ თი.
ა ნა წი ლის ოთხიდავალებათეორიულიიყო,ხოლოთექვსმეტი‒საანგარიშო.კან-
დიდატებმასაკმაოდკარგადუპასუხესანაწილისარჩევითპასუხიანდავალებებს.ქვე-
მოთჩამოთვლილიაისთემები,რომლისკითხვებსკანდიდატებმაკარგადუპასუხეს:
 y მუხლი202.ქონებაზეგადასახადისგანაკვეთი;
 y მუხლი201.ქონებისგადასახადისგადამხდელიდადაბეგვრისობიექტი;
 y მუხლი280.გადასახადისუკანონოჩათვლა;
 y მუხლი282.დღგ-სათვისგათვალისწინებულიმოთხოვნებისდარღვევა.

კანდიდატებმა შედარებით ცუდად უპასუხეს კითხვებს,რომლებიც ეხებოდა შემდეგ
თემებს:
 y მუხლი82.გადასახადისგანგათავისუფლება;
 y მუხლი189.აქციზისჩათვლა;
 y მუხლი198.გადასახადისდარიცხვისადაგადახდისწესი.

ბ ნა წი ლის პირველიამოცანაეხებოდათემას„საშემოსავლოგადასახადი“,მეორე
ამოცანა ‒ „მოგების გადასახადი (ესტონური მოდელი), ხოლო მესამე ამოცანა ‒
„დამატებულიღირებულებისგადასახადი“.
კანდიდატებისუმრავლესობამკარგადდაწერაპირველიამოცანისპასუხი,თუმცაცუ-
დად მომზადებულ კანდიდატებს გაუჭირდათდეკლარაციის შევსება. კანდიდატებმა
სამიამოცანიდანგანსაკუთრებულადცუდადდაწერესმეორეამოცანა,ბევრმაკარგად
მომზადებულმაკანდიდატმაცვერშეასრულამოთხოვნილიგაანგარიშებებიდავერ
შეავსოდეკლარაცია.მესამეამოცანაითვალისწინებდაკოდექსშიშესულიცვლილებე-
ბისცოდნასდაბევრმაკარგადმომზადებულმაკანდიდატმამისაღებდონეზედაწერა
ამამოცანისპასუხი,თუმცაძალიანბევრკანდიდატსგაუჭირდააქციზისდამასთან
დაკავშირებულიდღგ-სგამოთვლა.
კანდიდატებისუმრავლესობამყველადავალებასგასცაპასუხი.ყვე ლა და ვა ლე ბის 
შე სას რუ ლებ ლად კან დი და ტებს ეძ ლე ვა 3 სა ა თი და 30 წუ თი. F6/სბ მო დუ ლის 
შემ თხ ვე ვა ში ზო გა დი წე სი ა, რომ ა და ბ ნა წი ლებს შო რის დრო უნ და გა ნა წილ-
დეს პრო პორ ცი უ ლად, შემ დეგ ნა ი რად: კან დი დატ მა ა ნა წი ლი უნ და ამოხ ს ნას 1 
სა ათ სა და 25 წუთ ში, ხო ლო ბ ნა წი ლი ‒ 2 სა ათ სა და 5 წუთ ში, ანუ თი თო ამო-
ცა ნა უნ და ამო იხ ს ნას 41-42 წუთ ში.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1043717?publication=175#!
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F6/სბ„საგადასახადოდაბეგვრა“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 50

მინიმალურინიშანი 30

მაქსიმალურინიშანი 70

კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 0

კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 0

ბაფი
2020 წ. 
ივლისი

2021 წ. 
თებერვალი

2021 წ. 
ივლისი

2022 წ. 
იანვარი

2022 წ. 
ივლისი

100% 85% 88% 85% 71%

ACCA
Global

2020 წ. 
სექტემბერი

2020 წ. 
დეკემბერი

2021 წ. 
ივნისი

2021 წ. 
დეკემბერი

2022 წ. 
ივნისი

49% 51% 50% 49% 52%

F7/ფა„ფინანსურიანგარიშგება“მოდულისგამოცდისპროგრამადაფორმატი
არშეცვლილა‒გამოცდაზეგამოტანილიიყოთხუთმეტი2-ქულიანიარჩევითპასუხიანი
დავალება,სამიათქულიანისცენარი(თითოეულიმოიცავსხუთ2-ქულიანარჩევითპა-
სუხიანდავალებას)დაორი20-ქულიანიამოცანა.ყველადავალებისამოსახსნელად
კანდიდატსეძლევა3საათიდა30წუთი.
ანაწილისექვსიდავალებასაანგარიშოიყო,ხოლოცხრა‒თეორიული.კანდიდა-
ტებმასაკმაოდკარგადუპასუხესანაწილისარჩევითპასუხიანდავალებებს.ქვემოთ
ჩამოთვლილიაისთემები,რომლისკითხვებსკანდიდატებმაკარგადუპასუხეს:
 y საინვესტიციოქონებისშეფასება;
 y კონცეპტუალურისაფუძვლები;
 y ბასს41სოფლისმეურნეობა;
 y ბასს16ძირითადისაშუალებები;
 y ბასს33შემოსავალიაქციაზე.
კანდიდატებმა შედარებით ცუდად უპასუხეს კითხვებს,რომლებიც ეხებოდა შემდეგ
თემებს:
 y ფასს5გასაყიდადგამიზნულიგრძელვადიანიაქტივებიდაშეწყვეტილიოპერა-
ციები;

 y ბასს8სააღრიცხვოპოლიტიკა,ცვლილებებისააღრიცხვოშეფასებაშიდაშეც-
დომები;

 y ბასს23ნასესხებსახსრებთანდაკავშირებულიდანახარჯები.
ბ ნა წი ლის თერთმეტიდავალებასაანგარიშოიყო,ხოლოოთხი‒თეორიული.პირვე-
ლისცენარიიყოშედგენილითემა„გრძელვადიანიაქტივები“,მეორე‒„უცხოური
ვალუტა“,ხოლომესამე‒„ბასს37დაბასს10“.ბნაწილისდავალებებისამოხს-
ნისასკანდიდატებსგაუჭირდათმესამესცენარისდავალებებისამოხსნა.
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გ ნა წი ლის პირველი ამოცანა ეხებოდათემას „ ჯგუფისფინანსური ანგარიშგების
ანალიზი“,ხოლომეორე‒„ჯგუფისფინანსურიმდგომარეობისანგარიშგებისმომ-
ზადება“.კანდიდატებისუმრავლესობამმეორეამოცანაუკეთესადდაწერა.
კანდიდატებისუმრავლესობამყველადავალებასგასცაპასუხი.ყვე ლა და ვა ლე ბის 
შე სას რუ ლებ ლად კან დი და ტებს ეძ ლე ვა 3 სა ა თი და 30 წუ თი. F7/ფა მო დუ ლის 
შემ თხ ვე ვა ში ზო გა დი წე სი ა, რომ ა, ბ და გ ნა წი ლებს შო რის დრო უნ და გა ნა-
წილ დეს პრო პორ ცი უ ლად, შემ დეგ ნა ი რად: კან დი დატ მა ა ნა წი ლი უნ და ამოხ ს ნას  
1 სა ათ ში, ბ ნა წი ლი ‒ 65 წუთ ში, ხო ლო გ ნა წი ლი ‒ 1 სა ათ სა და 25 წუთ ში,  
ანუ თი თო ამო ცა ნა უნ და ამო იხ ს ნას 42-43 წუთ ში.
F7/ფა„ფინანსურიანგარიშგება“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 48
მინიმალურინიშანი 14
მაქსიმალურინიშანი 76
კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 1
კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 2

ბაფი
2020 წ. 
ივლისი

2021 წ. 
თებერვალი

2021 წ. 
ივლისი

2022 წ. 
იანვარი

2022 წ.  
ივლისი

71% 67% 57% 80% 57%

ACCA
Global

2020 წ. 
სექტემბერი

2020 წ. 
დეკემბერი

2021 წ. 
ივნისი

2021 წ. 
დეკემბერი

2022 წ. 
ივნისი

50% 48% 51% 50% 51%

F8/ამმ„აუდიტიდამარწმუნებელიმომსახურება“მოდულისგამოცდისპროგ-
რამადაფორმატიარშეცვლილა‒გა მოც და ზე გა მო ტა ნი ლი იყო სა მი ათ ქუ ლი ა ნი  
სცე ნა რი (თითოეული მო ი ცავს ხუთ 2-ქულიან არ ჩე ვით პა სუ ხი ან და ვა ლე ბას), 
ერ თი 30-ქულიანი და ორი 20-ქულიანი ამო ცა ნა. ყვე ლა და ვა ლე ბის ამო სახ ს-
ნე ლად კან დი დატს ეძ ლე ვა 3 სა ა თი და 30 წუ თი.
ა ნა წი ლის პირველისცენარიიყოშედგენილითემა„დაგეგმვადარისკისშეფასება“,
მეორე‒თემა„მიმოხილვადაანგარიშგება“,ხოლომესამე‒თემა„აუდიტორული
მტკიცებულება“მიხედვით.ბ ნა წი ლის დავალებებისამოხსნისასკანდიდატებსგაუ-
ჭირდათპირველისცენარისდავალებებისამოხსნა.
ბ ნა წი ლის პირველიამოცანაამოწმებდათემის„შიდაკონტროლიდააუდიტო
რულიმტკიცებულება“ ცოდნას, მეორე ამოცანა ეხებოდათემას„დაგეგმვადა
რისკისშეფასება“,ხოლომესამეამოცანა‒თემას„მიმოხილვადაანგარიშგება“.
კანდიდატებისუმრავლესობამკარგადდაწერაპირველიდამესამეამოცანისპასუხი,
მაგრამმეორეამოცანისპასუხიხშირადშედარებითსუსტიიყო.
კანდიდატებისუმრავლესობამყველადავალებასგასცაპასუხი.ყვე ლა და ვა ლე ბის 
შე სას რუ ლებ ლად კან დი და ტებს ეძ ლე ვა 3 სა ა თი და 30 წუ თი. F8/ამმ მო დუ ლის 
შემ თხ ვე ვა ში ზო გა დი წე სი ა, რომ ა და ბ  ნა წი ლებს შო რის დრო უნ და გა ნა წილ-
დეს პრო პორ ცი უ ლად,შ შემ დეგ ნა ი რად: კან დი დატ მა ა ნა წი ლი უნ და ამოხ ს ნას 1 
სა ათ ში, ბ ნა წი ლის პირ ვე ლი ამო ცა ნა (30-ქულიანი) ‒ 65 წუთ ში, ხო ლო გ ნა წი-
ლის მე ო რე და მე სა მე ამო ცა ნე ბი ‒ 1 სა ათ სა და 25 წუთ ში, ანუ თი თო ამო ცა ნა 
უნ და ამო იხ ს ნას 42-43 წუთ ში.
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F8/ამმ„აუდიტიდა მარწმუნებელი მომსახურება“ მოდულის ჩაბარების
სტატისტიკა

საშუალონიშანი 56
მინიმალურინიშანი 25
მაქსიმალურინიშანი 80
კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 2
კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 1

ბაფი
2020 წ. 
ივლისი

2021 წ. 
თებერვალი

2021 წ. 
ივლისი

2022 წ. 
იანვარი

2022 წ.  
ივლისი

98% 80% 70% 84% 81%

ACCA
Global

2020 წ. 
სექტემბერი

2020 წ. 
დეკემბერი

2021 წ. 
ივნისი

2021 წ. 
დეკემბერი

2022 წ. 
ივნისი

41% 39% 39% 38% 39%

F9/ფმ„ფინანსურიმართვა“მოდულისგამოცდისპროგრამადაფორმატიარ
შეცვლილა‒გა მოც და ზე გა მო ტა ნი ლი იყო თხუთ მე ტი 2-ქულიანი არ ჩე ვით პა სუ-
ხი ა ნი და ვა ლე ბა, სა მი ათ ქუ ლი ა ნი  სცე ნა რი (თითოეული მო ი ცავს ხუთ 2-ქულიან 
არ ჩე ვით პა სუ ხი ან და ვა ლე ბას) და ორი 20-ქულიანი ამო ცა ნა. ყვე ლა და ვა ლე ბის 
ამო სახ ს ნე ლად კან დი დატს ეძ ლე ვა 3 სა ა თი და 30 წუ თი.
ა ნა წი ლის ექვსიდავალებასაანგარიშოიყო,ხოლოცხრა‒თეორიული.კანდიდა-
ტებმასაკმაოდკარგადუპასუხესანაწილისარჩევითპასუხიანდავალებებს.ქვემოთ
ჩამოთვლილიაისთემები,რომლისკითხვებსკანდიდატებმაკარგადუპასუხეს:
 y ინვესტიციებისშეფასება‒უკუგებაგამოყენებულკაპიტალზე;
 y კაპიტალისსტრუქტურა.
კანდიდატებმა შედარებით ცუდად უპასუხეს კითხვებს,რომლებიც ეხებოდა შემდეგ
თემებს:
 y კაპიტალისსაშუალოშეწონილიღირებულება;
 y კომპანიებისშეფასებებიდაბაზრისეფექტურობა;
 y დაფინანსებისწყაროები.

ბ ნა წი ლის ექვსიდავალებასაანგარიშოიყო,ხოლოცხრა‒თეორიული.პირველისცე-
ნარიიყოშედგენილითემა„საბრუნავიკაპიტალისმართვა“,მეორე‒„კომპანიების
დაფინანსებადაკაპიტალისღირებულება“,ხოლომესამე‒„ბიზნესისშეფასება“.
კანდიდატებმაკარგადამოხსნესპირველიდამეორესცენარისდავალებები,მაგრამ
ხშირშემთხვევაშიმცდარიპასუხიგასცესმესამესცენარისკითხვებს.
გ ნა წი ლის პირველი ამოცანა ეხებოდათემას „რისკის მართვა“, ხოლო მეორე
ამოცანა‒თემას„ინვესტიციებისშეფასება“.კანდიდატებმასაკმაოდკარგადდა-
წერესპირველიამოცანისპასუხი,მაგრამბევრმასუსტიპასუხიგასცამეორეამოცანის
კითხვებს.
კანდიდატებისუმრავლესობამთითქმისყველადავალებასგასცაპასუხი.ყვე ლა და-
ვა ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად კან დი და ტებს ეძ ლე ვა 3 სა ა თი და 30 წუ თი. F9/ფმ 
მო დუ ლის შემ თხ ვე ვა ში ზო გა დი წე სი ა, რომ ა, ბ და გ ნა წი ლებს შო რის დრო 
უნ და გა ნა წილ დეს პრო პორ ცი უ ლად, შემ დეგ ნა ი რად: კან დი დატ მა ა ნა წი ლი უნ-
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და ამოხ ს ნას 1 სა ათ ში, ბ ნა წი ლი ‒ 65 წუთ ში, ხო ლო გ ნა წი ლი ‒ 1 სა ათ სა და  
25 წუთ ში, ანუ თი თო ამო ცა ნა უნ და ამო იხ ს ნას 42-43 წუთ ში.

F9/ფმ„ფინანსურიმართვა“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 64
მინიმალურინიშანი 31
მაქსიმალურინიშანი 89
კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 3
კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 0

ბაფი
2020 წ. 
ივლისი

2021 წ. 
თებერვალი

2021 წ. 
ივლისი

2022 წ. 
იანვარი

2022 წ.  
ივლისი

50% 69% 60% 88% 92%

ACCA
Global

2020 წ. 
სექტემბერი

2020 წ. 
დეკემბერი

2021 წ. 
ივნისი

2021 წ. 
დეკემბერი

2022 წ. 
ივნისი

52% 45% 53% 50% 52%

P2/სსა„საწარმოსსტრატეგიულიანგარიშგება“მოდულისგამოცდისპროგრა-
მადაფორმატიარშეცვლილა‒გამოცდაზეგამოტანილიიყოოთხიამოცანა‒ერთი
30-ქულიანი,ერთი20-ქულიანიდაორი25-ქულიანი.ყველადავალებისამოსახსნე-
ლადკანდიდატსეძლევა3საათიდა30წუთი.
პირველიამოცანაეხებოდათემას„საწარმოთაჯგუფისფინანსურიანგარიშგება“.
პირ ვე ლი ამო ცა ნის „ა“ ნა წი ლი, თა ვის მხრივ, მო ი ცავ და 3 კითხ ვას. 
„ა“ ნა წი ლის პირ ველ კითხ ვა ში (7 ქუ ლა) მოითხოვებოდაწარსადგენიდასამუშაო
ვალუტისგანმარტებადაახსნა,თუროგორუნდაგანისაზღვროსსცენარშიმოყვანილი
კომპანიისწარსადგენიდასამუშაოვალუტები.აღნიშნული7ქულაიწერებაშემდეგ-
ნაირად:2ქულა‒სამუშაოდაწარსადგენვალუტაზეზოგადითეორიულიმსჯელობი-
სათვის;ხოლო5ქულასკანდიდატიმიიღებს,თუთეორიულმსჯელობასდააკავშირებს
ამოცანისპირობასთან.კანდიდატებისუმრავლესობამსწორადდასრულყოფილად
დაწერესროგორცთეორიულინაწილი,ასევესწორიარგუმენტებიმოიყვანესშვილო-
ბილიკომპანიისწარსადგენიდასამუშაოვალუტებისგანსაზღვრისას.სუსტპასუხებში
კანდიდატებსხშირადარჰქონდათგაანალიზებულიშვილობილიკომპანიისმშობელ
კომპანიასთანვაჭრობადაშემოსავლისვალუტა.
„ა“ ნა წი ლის მე ო რე კითხ ვა ში (5 ქუ ლა) მოითხოვებოდაგუდვილისგაანგარიშება
დაგუდვილისდათვლისასწარმოშობილიკურსთაშორისსხვაობისეფექტისდათვლა.
კანდიდატებისუმრავლესობამსწორიდასრულყოფილიპასუხიგასცაამოცანისამ
კითხვას.თუმცა,იყოშემთხვევები,როდესაცკანდიდატებმაარგაითვალისწინესის
ფაქტი,რომშვილობილისაწარმოსგუდვილიგასულიწლისბოლოსგაუფასურდა,ანუ
აუცილებელიიყოგუდვილისგასულიწლისბოლოსგადაანგარიშება.
„ა“ ნა წი ლის მე სა მე კითხ ვა ში (4 ქუ ლა) მოითხოვებოდამეორენაწილშიგამოთვ-
ლილიციფრებისფინანსურანგარიშგებაშიასახვისწესისგანმარტება.აღნიშნული4
ქულაგადანაწილებულიაშემდეგნაირად:2ქულა‒გუდვილისგაანგარიშებაზემსჯე-
ლობასცენარისკონტექსტში,დანარჩენი2ქულა‒კურსთაშორისსხვაობაზემსჯელობა
დაპირობასთანდაკავშირება.კანდიდატებისუმრავლესობამგასცაზოგადიპასუხი,
რომელიცარიყოკავშირშისცენართან.
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პირველიამოცანის „ბ“ ნა წილ ში (7 ქუ ლა)მოითხოვებოდაშვილობილისგაყიდვიდან
მიღებულიკურსთაშორისსხვაობისეფექტისგაანგარიშებადაშესაბამისიახსნა-გან-
მარტებები.ბევრმაკანდიდატმასწორადშეასრულაგაანგარიშებებიდაჩამოაყალიბა
სტანდარტებისზოგადითეორიულიმოთხოვნები,მაგრამბევრსგაუჭირდააღნიშნული
თეორიულიცოდნისამოცანისპირობაშიმოცემულკონტექსტშიგამოყენებადამსჯე-
ლობა.
პირველიამოცანის„გ“ ნა წი ლი,თავისმხრივ,მოიცავდა2კითხვას.
„გ“ ნა წი ლის პირ ველ კითხ ვა ში (3 ქუ ლა) მოითხოვებოდაშვილობილისგაყიდვის
შედეგადჯგუფშიწარმოქმნილიმოგება-ზარალისგაანგარიშება.სუსტპასუხებშიკან-
დიდატებმავერგამოავლინესსათანადოგაანგარიშებისცოდნა.გარდაამისა,ზოგ
კანდიდატსაღნიშნულიგაანგარიშებაშიგაერთიანებულიჰქონდათანხებიდოლარსა
დადინარში,ანუკანდიდატებმადოლარშიმიღებულკომპენსაციასგამოაკლესდი-
ნარშიგამოთვლილიგუდვილის,არამაკონტროლებელიწილისდაწმინდააქტივების
საბალანსოღირებულება.
„გ“ ნა წი ლის მე ო რე კითხ ვა ში (4 ქუ ლა) მოითხოვებოდაშვილობილისწარდგენა
საანგარიშგებოწლისბოლოსფინანსურანგარიშგებაში.სუსტპასუხებშიკანდიდატებმა
ვერიმსჯელესიმაზე,როგორიქნებოდაშვილობილისაწარმოწარდგენილიჯგუფის
ფინანსურანგარიშგებაშიწლისგანმავლობაშიწილისგაყიდვისშემდეგ,ხშირადგა-
კეთებული კომენტარი არარელევანტური იყოდა ასეთ შემთხვევაში კანდიდატებმა
მიიღეს0ქულა.
მეორეამოცანაეხებოდათემას„ანგარიშგებადაეთიკა“.
მეორეამოცანამოიცავდაორ„ა“და„ბ“ნაწილს.
„ა“ ნა წი ლის პირ ველ კითხ ვა ში (7 ქუ ლა) მოითხოვებოდაახსნა,სცენარისკონ-
ტექსტში,თუროგორუნდაასახოსკომპანიამრესტრუქტურიზაციისხარჯებიფინანსურ
ანგარიშგებაში.ბასს37-ისმოთხოვნებისგანხილვაფასდება3ქულით,ხოლომსჯე-
ლობისდაკავშირებაპირობასთანდაარამაკორექტირებელიმოვლენისაღიარება‒4
ქულით.კანდიდატებისუმრავლესობამიცოდაბასს37-ისმოთხოვნები,მაგრამბევრს
გაუჭირდადაწერილიმსჯელობისამოცანისპირობასთანდაკავშირება.
„ა“ ნა წი ლის მე ო რე კითხ ვა ში (3 ქუ ლა) მოითხოვებოდადაკავშირებულმხარეებ-
თანოპერაციისანალიზი.კანდიდატებისუმრავლესობამსწორადშეაფასაპირობაში
მოცემულიგარემოებადაგამოიტანესმართებულიდასკვნა.თუმცასუსტადმომზადე-
ბულკანდიდატებსგაუჭირდათსწორიდასკვნისგაკეთება.
მე ო რე ამო ცა ნის „ბ“ ნა წილ ში (8 ქუ ლა) მოითხოვებოდა სცენარის კონტექსტში
წამოჭრილი ბუღალტრულიდა ეთიკური საკითხების განხილვა. ყველა კანდიდატ-
მასწორადგანიხილადაშინებისსაფრთხედაის,რომწარდგენილიინფორმაციის
დამახინჯებაშეცდომაშიშეიყვანსდაინტერესებულპირებს,მაგრამბევრსგაუჭირდა
მსჯელობაკონფიდენციალურობისდარღვევისშესახებ.
მე სა მე ამო ცა ნა შედგებოდაოთხისაკითხისგან.
„ა“ ნა წი ლის პირ ველ კითხ ვა ში  (8 ქუ ლა) მოითხოვებოდაიმისახსნა,თუროგორ
უნდააისახოსნასესხებსახსრებთანდაკავშირებულიდანახარჯებიდასაცდელ-საკონ-
სტრუქციოდანახარჯები.
„ა“ ნა წი ლის მე ო რე კითხ ვა ში  (4 ქუ ლა) მოითხოვებოდამსჯელობაიმაზე,როგორ
აისახებააღნიშნულიორიოპერაცია„ფასსმცირედასაშუალოსაწარმოებისათვის
სტანდარტის“მიხედვით.
„ბ“ ნა წი ლის პირ ველ კითხ ვა ში (10 ქუ ლა) ეხებოდამსჯელობასახალიფასსსტან-
დარტისშემოღებისდროსძირითადიპრაქტიკულისაკითხებისშესახებ.
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„ბ“ ნა წი ლის მე ო რე კითხ ვა ში (3 ქუ ლა) მოითხოვებოდაფასს1-შიჩამოთვლილი
პრინციპებისმოკლედასხნა.
მეოთხეამოცანამოიცავდაორ„ა“და„ბ“ნაწილებს,ასევეგათვალისწინებულიიყო
2პროფესიულიქულა.
„ა“ ნა წი ლის კითხ ვა ში (15 ქუ ლა) მოითხოვებოდასამიგარიგებისგანხილვა.პირ-
ველიგარიგებაეხებოდაინვესტიციებისასახვას,მეორე‒ფასს3-ისგამოყენებას,
ხოლომესამე‒პირობითივალდებულებისასახვასინდივიდუალურდაკონსოლიდი-
რებულფინანსურანგარიშგებაში.
„ბ“ ნა წი ლის კითხ ვა ში (10 ქუ ლა) მოითხოვებოდამსჯელობაინტეგრირებულიან-
გარიშგებისშესახებ.
ბევრმაკანდიდატმაძალიანსუსტადდაწერაამამოცანისპასუხი,ანსაერთოდუპა-
სუხოდდატოვა.
კანდიდატებისუმრავლესობამთითქმისყველადავალებასგასცაპასუხი.ყვე ლა და-
ვა ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად კან დი და ტებს ეძ ლე ვათ 3 სა ა თი და 30 წუ თი. P2/სსა 
მო დუ ლის შემ თხ ვე ვა ში ზო გა დი წე სი ა, რომ ა და ბ ნა წი ლებს შო რის დრო უნ და 
გა ნა წილ დეს პრო პორ ცი უ ლად, შემ დეგ ნა ი რად: კან დი დატ მა ა ნა წი ლის პირ ვე-
ლი ამო ცა ნა უნ და ამოხ ს ნას 1 სა ათ ში, ა ნა წი ლის მე ო რე ამო ცა ნა ‒ 45 წუთ ში, 
ხო ლო ბ ნა წი ლის მე სა მე და მე ოთხე ამო ცა ნე ბი ‒ 1 სა ათ სა და 45 წუთ ში, ანუ 
თი თო ამო ცა ნა უნ და ამო იხ ს ნას 52-53 წუთ ში.
P2/სსა„საწარმოსსტრატეგიულიანგარიშგება“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 52
მინიმალურინიშანი 26
მაქსიმალურინიშანი 80
კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 1
კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 0

ბაფი
2020 წ. 
ივლისი

2021 წ. 
თებერვალი

2021 წ. 
ივლისი

2022 წ. 
იანვარი

2022 წ.  
ივლისი

59% 70% 54% 75% 70%

ACCA
Global

2020 წ. 
სექტემბერი

2020 წ. 
დეკემბერი

2021 წ. 
ივნისი

2021 წ. 
დეკემბერი

2022 წ. 
ივნისი

49% 47% 44% 48% 49%

P4/ფაუდ„ფინანსურიმართვა(უმაღლესიდონე)“მოდულისგამოცდისპროგ-
რამადაფორმატიარშეცვლილა‒გა მოც და ზე გა მო ტა ნი ლი იყო ერ თი 20-ქულიანი, 
ერ თი 30-ქულიანი და ორი 25-ქულიანი ამო ცა ნა. ყვე ლა და ვა ლე ბის ამო სახ ს-
ნე ლად კან დი დატს ეძ ლე ვა 3 სა ა თი და 30 წუ თი.
პირველიამოცანაეხებათემას„ინვესტიციებისშეფასება“.
ამოცანისკითხვაში(30ქულა)მოითხოვებოდამოხსენებითიბარათისმომზადებაიმის
ანალიზით,დაიწყოსთუარაკომპანიამამოცანისპირობაშიაღწერილისაინვესტიციო
პროექტისშესრულება.
ყველაკანდიდატმასცადაამოცანისამოხსნადაუმრავლესობამპასუხისთვისმაღალი
ქულამიიღო.
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მეორეამოცანაეხებათემას„კორპორაციულირესტრუქტურიზაციადარეორგა
ნიზაცია“.
ამოცანისკითხვაში(20ქულა)მოითხოვებოდაიმსაკითხებისგანხილვა,რომელიც
კომპანიამუნდაგაითვალისწინოსქვედანაყოფისგაყიდვისას,ასევეუნდაჩამოეთვა-
ლათშესაბამისირისკები.
კანდიდატების უმრავლესობამ განიხილა ის საკითხები, რომლის გათვალისწინება
აუცილებელიაქვედანაყოფისგაყიდვისდროს,მაგრამამპროცესთანდაკავშირებული
რისკებისჩამოთვლაგამოტოვეს.
მესამეამოცანაეხებათემას„შესყიდვადაშერწყმა“.
ამოცანისპირველკითხვაში(10ქულა)მოითხოვებოდაკომპანიისსაკუთარიკაპი-
ტალისღირებულებისდაკაპიტალისსაშუალოშეწონილიღირებულებისშეფასება.
ამოცანისმეორეკითხვაში(10ქულა)მოითხოვებოდარეკომენდაციებისგაწევაემი-
სიისსავარაუდოფასებისდიაპაზონთანდაკავშირებით.
ამოცანისმესამეკითხვაში(5ქულა)მოითხოვებოდაკომპანიისკოტირებისანარა-
კოტირებულკომპანიადდარჩენისუპირატესობებისადანაკლოვანებებისგანხილვა.
მეოთხეამოცანაეხებათემას„როლიდაპასუხისმგებლობადაინტერესებულმხა
რეთამიმართ“.
ამო ცა ნის (ა) ნა წი ლის კითხ ვა ში (5 ქუ ლა) მოითხოვებოდასაგადასახადოოაზისში
დაფუძნებულიჰოლდინგურიკომპანიისფლობისშესაძლოსარგებლისადაუარყო-
ფითიმხარეებისმოკლეგანხილვა.
ამო ცა ნის (ბ) ნა წი ლის პირ ველ კითხ ვა ში (8 ქუ ლა) მოითხოვებოდაფულადნაკა-
დებზემომხდარიზემოქმედებისშეფასება.
ამო ცა ნის (ბ) ნა წი ლის მე ო რე კითხ ვა ში (6 ქუ ლა) მოითხოვებოდაკომპანიისმიერ
მომდევნოწლებშიმისაღებისარგებლისშეფასება.
ამო ცა ნის (გ) ნა წი ლის კითხ ვა ში (6 ქუ ლა) მოითხოვებოდა მრავალეროვნული
კომპანიისთვისგადასახადებთანდაკავშირებითარსებულიშესაძლორისკებისახსნა.
ბევრმაკანდიდატმაკარგიდაამომწურავიპასუხიგასცაამოცანისყველაკითხვას.
კანდიდატების უმრავლესობამ თითქმის ყველა დავალებას გასცა პასუხი. ყვე ლა  
და ვა ლე ბის შე სას რუ ლებ ლად კან დი და ტებს ეძ ლე ვათ 3 სა ა თი და 30 წუ თი.  
P4/ფაუდ მო დუ ლის შემ თხ ვე ვა ში ზო გა დი წე სი ა, რომ ა და გ ნა წი ლებს შო-
რის დრო უნ და გა ნა წილ დეს პრო პორ ცი უ ლად, შემ დეგ ნა ი რად: კან დი დატ მა 
20-ქულიანი ამო ცა ნა 40 წუთ ში უნ და ამოხ ს ნას, 30-ქულიანი ‒ 1 სა ათ სა და  
5 წუთ ში, ხო ლო 25-ქულიანი ამო ცა ნე ბი, თი თო ე უ ლი ‒ 52-53 წუთ ში.

P4/ფაუდ„ფინანსურიმართვა(უმაღლესიდონე)“მოდულისჩაბარების
სტატისტიკა

საშუალონიშანი 51
მინიმალურინიშანი 19
მაქსიმალურინიშანი 70
კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 0
კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 1
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ბაფი
2020 წ. 
ივლისი

2021 წ. 
თებერვალი

2021 წ. 
ივლისი

2022 წ. 
იანვარი

2022 წ.  
ივლისი

65% 29% 88% 67% 75%

ACCA
Global

2020 წ. 
სექტემბერი

2020 წ. 
დეკემბერი

2021 წ. 
ივნისი

2021 წ. 
დეკემბერი

2022 წ. 
ივნისი

37% 42% 39% 41% 41%

P7/ამმ„აუდიტიდამარწმუნებელიმომსახურება(უმაღლესიდონე)“მოდუ-
ლისგამოცდისპროგრამადაფორმატიარშეცვლილა‒გა მოც და ზე გა მო ტა ნი ლი 
იყო ერ თი 50-ქულიანი და ორი 25-ქულიანი ამო ცა ნა. ყვე ლა და ვა ლე ბის ამო-
სახ ს ნე ლად კან დი დატს ეძ ლე ვა 3 სა ა თი და 30 წუ თი.
პირ ვე ლი ამო ცა ნა  მო ი ცავ და ოთხ ‒ „ა“, „ბ“, „გ“ და „დ“ ნა წი ლებს და 4 პრო-
ფე სი ულ ქუ ლას. 
„ა“ ნა წილ ში (24 ქუ ლა) მოითხოვებოდაჯგუფისაუდიტისპროცესისდაგეგმვისას,
აუდიტისრისკისშეფასება.
„ბ“ ნა წილ ში (6 ქუ ლა) მოითხოვებოდააუდიტორულიპროცედურებისშემუშავება,
რომელიცგამოყენებულიუნდაიქნესკომპანიისშესყიდვისდროსწარმოქმნილიგუდ-
ვილისშესამოწმებლად.
„გ“ ნა წილ ში (10 ქუ ლა) მოითხოვებოდადანართშიმოცემულინფორმაციაზედაყ-
რდნობით,აუდიტისფაილიდანამონარიდისშეფასებადამსჯელობამისგავლენაზე
ჯგუფისაუდიტისწარმართვისპროცესთანდაკავშირებით.
„დ“ ნა წილ ში (6 ქუ ლა) მოითხოვებოდამსჯელობაკომპანიისინტეგრირებულიან-
გარიშგებისსაკითხებზე.
კანდიდატებისუმრავლესობამკარგადუპასუხაამოცანისყველაკითხვასდაშედარე-
ბითკარგიქულამიიღეს.
პროფესიულიქულები(4ქულა)მიიღებოდაშენიშვნებისტექსტისწარდგენის,გარ-
კვევით ახსნისა დალოგიკურითანმიმდევრობისთვის. როგორც წესი, სუსტმა კან-
დიდატებმაცმიიღეს2-2პროფესიულიქულაანგარიშისდასათაურებისადამოკლე
შესავლისთვის.
მე ო რე ამო ცა ნა  მო ი ცავ და სამ ‒ „ა“, „ბ“ და „გ“ ნა წი ლებს. 
„ა“  ნა წილ ში (10 ქუ ლა) მოითხოვებოდაანალიზურიმიმოხილვისგამოყენებითიმ
საკითხებისშეფასება,რამაცშეიძლებასაეჭვოგახადოსკომპანიისუნარი,განაგრძოს
საქმიანობა,როგორცფუნქციონირებადმასაწარმომ.
„ბ“  ნა წილ ში (9 ქუ ლა) მოითხოვებოდაიმაუდიტორულიმტკიცებულებებისახსნა,
რომლისნახვასაცაუდიტორიმოელისფუნქციონირებადსაწარმოსთანდაკავშირებუ-
ლიაუდიტისსამუშაოდოკუმენტებისმიმოხილვისასფულადინაკადისპროგნოზთან
მიმართებით.
„გ“  ნა წილ ში (6 ქუ ლა) მოითხოვებოდაშესაძლომიზეზებისახსნა,რისგამოცდი-
რექტორებსშეიძლებაარსურდეთსაწარმოსფუნქციონირებასთანდაკავშირებული
ინფორმაციისგამჟღავნებადაიმისშეფასება,როგორიგავლენაექნებაამასაუდი-
ტორისდასკვნაზე.
კანდიდატებისუმრავლესობამშედარებითკარგადდაწერამეორეამოცანისსამივე
ნაწილისპასუხიდამიიღესსაშუალოქულები.
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მე სა მე ამო ცა ნა მო ი ცავ და სამ ‒ „ა“, „ბ“ და „გ“ ნა წი ლებს.
„ა“  ნა წილ ში (9 ქუ ლა)მოითხოვებოდაეთიკურიდაპროფესიულისაკითხებისგა-
მოვლენადაახსნა.
„ბ“  ნა წილ ში (5 ქუ ლა) მოითხოვებოდაპირობაშიმოცემულიგანსახილველისა-
კითხებისაღწერადააუდიტორულიმტკიცებულებებისახსნა.
„გ“ ნა წი ლის პირ ველ კითხ ვა ში (6 ქუ ლა) მოითხოვებოდადამატებითიღონისძი-
ებებისახსნა,რომელთაშესრულებააუცილებელიააუდიტორისდასკვნაზეხელმო-
წერამდე.
„გ“ ნა წი ლის მე ო რე კითხ ვა ში (5 ქუ ლა) მოითხოვებოდაგანხილვა,თურაგავლენას
მოახდენსაუდიტორისდასკვნაზე,თუკიცვლილებაფინანსურანგარიშგებაშიარიქნე-
ბაშეტანილი.კანდიდატებმაშედარებითკარგადუპასუხესამოცანისყველაკითხვას.
P7/ამმ „აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება (უმაღლესი დონე)“
მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 54
მინიმალურინიშანი 34
მაქსიმალურინიშანი 63
კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 0
კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 0

ბაფი
2020 წ. 
ივლისი

2021 წ. 
თებერვალი

2021 წ. 
ივლისი

2022 წ. 
იანვარი

2022 წ.  
ივლისი

41% 53% 50% 86% 71%

ACCA
Global

2020 წ. 
სექტემბერი

2020 წ. 
დეკემბერი

2021 წ. 
ივნისი

2021 წ. 
დეკემბერი

2022 წ. 
ივნისი

33% 35% 32% 34% 31%

სბლ„სტრატეგიულიბიზნესლიდერი“მოდულისგამოცდისპროგრამადაფორ-
მატიარშეცვლილა‒გა მოც და ზე გა მო ტა ნი ლი იყო ერ თი 100-ქულიანი სცე ნა რი, 
რო მე ლიც მო ი ცავ და ხუთ და ვა ლე ბას. ყვე ლა და ვა ლე ბის ამო სახ ს ნე ლად კან-
დი დატს ეძ ლე ვა 4 სა ა თი და 30 წუ თი.
პირ ვე ლი და ვა ლე ბის „ა“ ნა წილ ში (16 ქუ ლა)მოითხოვებოდაამოცანისპირობაში
მოცემულიინფორმაციისსაფუძველზე,კომპანიისდირექტორთასაბჭოსთვისინფორ-
მაციისმომზადება,რომელიცაფასებსკომპანიისძლიერდასუსტმხარეებსდამათ
გავლენასკომპანიისშედეგებზე.პროფესიულუნარებში(2ქულა)ქულებიიწერებოდა
სტრატეგიულიშესაძლებლობებისშეფასებისდროსშეფასებისუნარისგამოვლენისას.
პირ ვე ლი და ვა ლე ბის „ბ“ ნა წილ ში (14 ქუ ლა) მოითხოვებოდაამოცანისპირო-
ბაში მოცემული ინფორმაციის საფუძველზე, კომპანიის დირექტორთა საბჭოსთვის
ინფორმაციისმომზადება,რომელშიცგაანალიზებულია,რატომარიქნებამისაღები
კომპანიისთვისდაბალბიუჯეტიანავიახაზებადგარდაქმნისსტრატეგია.პროფესიულ
უნარებში(2ქულა)ქულებიიწერებოდაშემოთავაზებულისტრატეგიისგაკრიტიკების
დროსსკეპტიციზმისუნარისგამოვლენაში.
მე ო რე და ვა ლე ბის „ა“ ნა წილ ში  (4 ქუ ლა)მოითხოვებოდამოკლეჩანაწერების
მომზადება,რომელშიცახსნილიიქნებოდაპროექტისგეგმისშემუშავებისმნიშვნე-
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ლობადაპროექტისსარგებლისწინასწარდაგეგმვა.პროფესიულუნარებში(2ქუ-
ლა)ქულებიიწერებოდაპროექტისგეგმისადასარგებლისრეალიზაციისშეფასების
საჭიროებისდასაბუთებისდროსსკეპტიციზმისუნარისგამოვლენისას.
მე ო რე და ვა ლე ბის „ბ“ ნა წილ ში  (4 ქუ ლა) მოითხოვებოდაინფორმაციისუსაფრ-
თხოებისმნიშვნელობისანალიზი.პროფესიულუნარებში(2ქულა)ქულებიიწერებოდა
ინფორმაციისუსაფრთხოებისმნიშვნელობისგადმოცემისდროსანალიზისუნარის
გამოვლენისას.
მე სა მე და ვა ლე ბის “ა” (1) ნა წილ ში  (4 ქუ ლა) მოითხოვებოდაკომპანიისდირექ-
ტორთასაბჭოსთვისმოკლეჩანაწერებისმომზადება,რომელშიცსაბჭოსთვისუნდა
მიეცათკომპანიაშიდასანერგიცვლილებებისრეკომენდაციები.პროფესიულუნარებში
(2ქულა)ქულებიიწერებოდაპროცედურებისგადმოცემისდროს,კომერციულიალ-
ღოსუნარისგამოვლენისას.
მე სა მე და ვა ლე ბის „ა“ (1) ნა წილ ში  (11 ქუ ლა) მოითხოვებოდაძირითადიდაინ-
ტერესებულიმხარეებისგამოვლენა.პროფესიულუნარებში(2ქულა)ქულებიიწე-
რებოდადაინტერესებულიმხარეებისგავლენისშეფასებისდროსშეფასებისუნარის
გამოვლენისას.
მე სა მე და ვა ლე ბის „ბ“ ნა წილ ში  (6 ქუ ლა) მოითხოვებოდაამოცანისპირობაში
აღწერილიკომპანიისკონტექსტშიიმისახსნა,თურატომაამნიშვნელოვანიხალხის,
ორგანიზაციულისტრუქტურისადაპროცესებისგათვალისწინებაახალისისტემების
დანერგვისპროექტში.პროფესიულუნარებში(2ქულა)ქულებიიწერებოდასათანადო
მოდელისგამოყენებითპროექტებშიგასათვალისწინებელიასპექტებისახსნისდროს
ანალიზისუნარისგამოვლენისას.
მე ოთხე და ვა ლე ბა ში  (7 ქუ ლა) მოითხოვებოდაშესაბამისიმოდელისგამოყენებით
საბჭოსმიერეთიკურიგადაწყვეტილების მიღების პროცესის აღწერა. პროფესიულ
უნარებში(2ქულა)ქულებიიწერებოდაკომპანიისთვისრელევანტურიეთიკურისა-
კითხებისწამოჭრისდროსკომერციულიალღოსუნარისგამოვლენისას.
მე ხუ თე და ვა ლე ბა ში  (14 ქუ ლა) მოითხოვებოდა პრეზენტაციის ორი სლაიდის
დამხმარეშენიშვნებისმომზადება,რომელიცაღწერსკამპანიისთვისინტეგრირებუ-
ლიანგარიშგებისდანერგვისდადებითმხარეებსდაინტეგრირებულიანგარიშგების
ტრადიციულიფინანსური ანგარიშგებისგან განმასხვავებელ ნიშნებს. პრო ფე სი ულ 
უნა რებ ში (4 ქუ ლა) ქუ ლე ბი იწე რე ბო და დი რექ ტო რე ბის თ ვის პრე ზენ ტა ცი ის 
წარ დ გე ნის დროს, კო მუ ნი კა ცი ის უნა რის გა მოვ ლე ნი სას.  
სბლ„სტრატეგიულიბიზნესლიდერი“მოდულისჩაბარებისსტატისტიკა

საშუალონიშანი 50
მინიმალურინიშანი 30
მაქსიმალურინიშანი 70
კანდიდატებისრაოდენობაზედაკვარტილში 0
კანდიდატებისრაოდენობაქვედაკვარტილში 0

ბაფი
2020 წ. 
ივლისი

2021 წ. 
თებერვალი

2021 წ. 
ივლისი

2022 წ. 
იანვარი

2022 წ.  
ივლისი

63% 47% 75% 67% 67%

ACCA
Global

2020 წ. 
სექტემბერი

2020 წ. 
დეკემბერი

2021 წ. 
ივნისი

2021 წ. 
დეკემბერი

2022 წ. 
ივნისი

51% 49% 46% 51% 50%
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კორპორაციულიმართვადა
მისიგავლენააუდიტისპროცესზე

მოდული„აუდიტიდამარწმუნებელი
მომსახურება(უმაღლესიდონე)“

უმაღლესიდონისაუდიტისადამარწმუნებელიმომსახურებისმოდულისსასწავლო
პროგრამაშიამთემისშესწავლასთანდაკავშირებითგანსაზღვრულიაშემდეგიშედე-
გებისმიღწევა.

სამართლებრივიდა პროფესიულირეგულირების ჩარჩოების საჭიროების განხილვა
დაახსნა,მათშორის:

1. საზოგადოებრივიზედამხედველობაფინანსურიანგარიშგებისაუდიტსადასხვასა-
ხისმარწმუნებელმომსახურებაზე;

2. აუდიტისკომიტეტებისროლიდამათიგავლენაფინანსურიანგარიშგებისაუდიტსა
დასხვასახისმარწმუნებელმომსახურებაზე.

შენიშვნა:ამთემასთანდაკავშირებულითქვენი(საერთაშორისოპროგრამის)სასწავლო
გეგმადასახელმძღვანელოგაერთიანებულისამეფოსპროგრამისგანგარკვეულწილად
განსხვავებულია,ადაპტირებულიადარამდენადმესხვანაირადარისფორმულირებული,
ვინაიდანცალკეულიიურისდიქციისკონკრეტულკორპორაციულიმართვისკოდექსს
ეხება.თუმცა,გაერთიანებულისამეფოსკორპორაციულიმართვისკოდექსიცარისშეტა-
ნილიიმდოკუმენტებისსიაში,რომლისცოდნაცშემოწმდებაგამოცდაზე.გარდაამისა,
ამსიაშიჩართულიაგაერთიანებულისამეფოსფინანსურიანგარიშგებისსაბჭოსმიერ
აუდიტისკომიტეტებისთვისშემუშავებულიმითითებები(სახელმძღვანელო),როგორც
კორპორაციულიმართვისპრინციპებისადააუდიტისკომიტეტებისსახელმძღვანელოს
მსოფლიოსმოწინავეპრაქტიკისერთ-ერთინიმუში.ასევე,კორპორაციულიმართვის
პრინციპებისმოწინავეპრაქტიკისერთ-ერთისაუკეთესონიმუშიასინგაპურისკორპო-
რაციულიმართვისკოდექსი.

მოსალოდნელია,რომკანდიდატებისთვის,რომლებიცუმაღლესიდონისაუდიტისადა
მარწმუნებელიმომსახურებისგამოცდაზეგადიან,ცნობილიიქნებაკორპორაციულიმარ-
თვისპრინციპები,რომელთაგანბევრიპრინციპისცოდნაშემოწმდაწინადონისაუდიტისა
დამარწმუნებელიმომსახურებისმოდულისგამოცდაზე.რაცშეეხებაუმაღლესიდონის
აუდიტისადამარწმუნებელიმომსახურებისმოდულისგამოცდას,აქძირითადიყურადღება
გამახვილებულიააუდიტისპროცესზეკორპორაციულიმართვისპრინციპებისადაპრაქ-
ტიკისგავლენაზედაამსტატიაში,ძირითადად,სწორედამსაკითხებსგანვიხილავთ.

კორპორაციულიმართვისძირითადიპრინციპები‒გახსენება:
ამ სტატიის მომზადებისას ვიხელმძღვანელეთ ცნობილი პრინციპით‒ „განმეორება
ცოდნისდედაა“. კორპორაციული მართვის შესახებ სრული სურათის შესაქმნელად
გავიხსენებთზოგიერთისეთსაკითხს,რომელიცთქვენთვისცნობილიუნდაიყოსწინა
დონისმოდულებისსასწავლოპროგრამებიდან.

კორპორაციული მართვის ყველაზე მარტივიდალაკონური განმარტება მოცემულია
ქედბერის1992წლისმოხსენებაში„კორპორაციულიმართვისფინანსურიასპექტები“:
„კორპორაციულიმართვაარისსისტემა,რომლისმეშვეობითიმართებადაკონტროლ-
დებაორგანიზაციები“.
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მიუხედავადსიმარტივისა,ამგანმარტებიდანნათლადჩანსკორპორაციულიმართ-
ვისარსიდაორგანიზაციისხელმძღვანელთამნიშვნელოვანიროლი,რომელიცმათ
უნდაითამაშონორგანიზაციისმართვისსაუკეთესომეთოდებისდანერგვაში.უმეტეს
კომპანიებშიხელმძღვანელებიარიანდირექტორები,რომლებიცგადაწყვეტილებებს
იღებენკომპანიისგრძელვადიანისტრატეგიისშესახებ,რომლისმიზანია,ემსახურონ
მესაკუთრეთა(წევრებისანაქციონერების)საუკეთესოინტერესებსდაუფროფართო
გაგებით,დაინტერესებულმხარეებსაც,როგორიცაა:მომხმარებლები,მომწოდებლები,
გრძელვადიანიდაფინანსებისპროვაიდერები,საზოგადოებადამარეგულირებელი
ორგანოები.მაშასადამე,კორპორაციულიმართვისსისტემამოიცავსურთიერთობას
დირექტორთა საბჭოს, აქციონერებსა და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს შორის,
ასევე ამ სისტემის გავლენას ორგანიზაციის კორპორაციულ სტრატეგიასა და მისი
საქმიანობისშედეგებზე.კორპორაციულიმართვამნიშვნელოვანიაიმიტომ,რომმას-
შიგათვალისწინებულია,როგორმოქმედებენზემოაღნიშნულიპირები,რომლებიც
გადაწყვეტილებებსიღებენ,როგორშეუძლიათმათმონიტორინგისგანხორციელება
ორგანიზაციისსაქმიანობაზეან‒პირიქით,როგორუნდახორციელდებოდესმათი
საქმიანობის მონიტორინგი; ასევე ‒როგორ შეიძლება მათზე პასუხისმგებლობის/
ანგარიშვალდებულებისდაკისრებამიღებულგადაწყვეტილებებსადაქმედებებთან
დაკავშირებით.

რომელორგანიზაციებსეხებაკორპორაციულიმართვისპრინციპები?
კორპორაციული მართვა მნიშვნელოვანია ყველასთვის, გარდა ძალიან მცირე ზო-
მისორგანიზაციებისა. შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიებს, პირველრიგში,
მოვალეობებიაკისრიათაქციონერებისმიმართ,მაგრამვალდებულებებიაქვთსხვა
დაინტერესებულიმხარეების მიმართაც,როგორცზემოთაღვნიშნეთ. არაკომერციუ-
ლიორგანიზაციებისმართვადაკონტროლიცსათანადოდუნდახორციელდებოდეს,
რადგანმცირერიცხოვანიადამიანებისგადაწყვეტილებებმადაქმედებებმაშეიძლება
გავლენამოახდინოსბევრისეთადამიანზე,ჯგუფსადაორგანიზაციაზე,რომლებსაც
არავითარიანმცირეგავლენააქვსმათზე.საჯაროსექტორისორგანიზაციებისმოვა-
ლეობაა,ემსახურონსახელმწიფოს,მაგრამამავედროს,იმგვარადუნდაიმოქმედონ,
რომდაინტერესებულმხარეებსსამართლიანადმოექცნენ.

კორპორაციულმართვასგანსაკუთრებულიმნიშვნელობაენიჭებაშეზღუდულიპასუხის-
მგებლობისკომპანიებში/სააქციოსაზოგადოებებში,რომელთაფასიანიქაღალდებიც
იყიდებააღიარებულკაპიტალისბაზრებზე.ესიმითაიხსნება,რომასეთიტიპისორგანი-
ზაციებსასობითდაშეიძლებაათასობითაქციონერიჰყავს,რომელთაკეთილდღეობა,
შემოსავალიშეიძლებაგაიზარდოს,ანმნიშვნელოვნადდაზარალდესკომპანიისზედა
დონისხელმძღვანელთამიერმიღებულიგადაწყვეტილებებისშედეგად.ამასხშირად
უწოდებენსააგენტოურთიერთობისპრობლემას.პოტენციურიდაარსებულიაქციონერები
საინვესტიციოგადაწყვეტილებებსიღებენგასულიპერიოდებისდასუბიექტურინფორმა-
ციაზედაყრდნობით,ამასთან,როგორცწესი,ისე,რომარიციან,როგორწარიმართება
კომპანიისსაქმიანობამომავალში.ამგვარად,ისინიენდობიანიმპირებს,ვინცგადაწყ-
ვეტილებებსიღებს,რათაბალანსიდაამყარონმესაკუთრეთაუკუგებასა/შემოსავლებსა
დარისკებსშორის,დანერგონკომპანიაშისათანადოსისტემებიდროულიდასწორი
ინფორმაციისშესაქმნელად,რისკებისგონივრულადმართვისუზრუნველსაყოფადდა
იმისთვის,რომყოველთვისეთიკურადიმოქმედონ.

სააგენტო ურთიერთობების პრობლემა უფრო მაშინ ხდებათვალსაჩინო,როდესაც
კომპანიები კრახს განიცდიან. კომპანიის მოგების მისაღებად,როგორც წესი, აუცი-
ლებელია,რომმანთავისთავზეაიღოსგარკვეულირისკები.თუმცაზოგჯერრისკი,
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რომელსაცკომპანიასაუკეთესოგანზრახვითიღებსთავისთავზედაგამაგრებულია
საკმაოდძლიერიბიზნესგეგმით,ზარალსიწვევს,ხანდახანკი‒კომპანიისკრახსაც. 
სხვაშემთხვევაში კორპორაციულკრახი შეიძლებაგამოიწვიოსდირექტორებისადა
ზედადონისსხვახელმძღვანელთაშეუფერებელმასაქციელმადაარასწორმაგადაწყ-
ვეტილებებმა.

დირექტორთასაბჭოსროლი
თითქმისყველაკომპანიასდირექტორთასაბჭომართავს,რომელსაცნიშნავენანირ-
ჩევენ აქციონერები,რათა მათი ნდობით აღჭურვილმაორგანომ კომპანია მართოს
მათისახელით.უმეტესქვეყნებშიდირექტორებსპერიოდულად(ხშირადყოველწელს)
ხელახლაირჩევენაქციონერები.თუმცაეკონომიკისბევრსექტორშიმიღებულია,რომ
კომპანიის შედეგებს აფასებენ საშუალოვადიანი ან გრძელვადიანი პერიოდისთვის.
ამგვარად,აქციონერებიუნდაენდონმათ,ვინცმოქმედებსმათისახელით.იშვიათად,
თუმცამაინცხდება,როდესაცაქციონერებიმთელისაბჭოსმიმართკარგავენნდობას
დაყველაწევრსერთდროულადგადააყენებენ.

დირექტორთა საბჭოსროლი მარტივადდალაკონურად ჩამოყალიბებულია კინგის
მოხსენებაში(სამხრეთაფრიკისანგარიშიკორპორაციულიმართვისშესახებ):
 y კომპანიისმიზნისგანსაზღვრა;
 y იმღირებულებებისგანსაზღვრა,რომელსაცკომპანიადაიცავსყოველდღიური
მოვალეობებისშესრულებისას;

 y კომპანიისდაინტერესებულიმხარეებისდადგენა;
 y სტრატეგიისდამუშავებაყველაამფაქტორისგათვალისწინებით;
 y შემუშავებულისტრატეგიისცხოვრებაშიგატარება.

ხშირადკომპანიის მიზნობრივიდანიშნულებადაღირებულებები ჩამოყალიბებულია
წესდებაში(სადამფუძნებლოდოკუმენტებში),რომლებიცასახავსმისიდამფუძნებლების
მიზნებს.თუმცა,ზოგჯერმიზანშეწონილია,საბჭომგანიხილოს,შეესაბამებათუარაეს
მიზნებიიმპირთასაუკეთესოინტერესებს,ვისაცკომპანიაემსახურება,რათათავიანთი
ფორმულირებანაწილობრივ,ანშეიძლებამთლიანადაცკიშეცვალონ.

დირექტორებმაუნდადასახონკომპანიისგანვითარებისგრძელვადიანიპერსპექტივა/სტ-
რატეგია.მენეჯმენტისავტორივილიამოუჩიბევრიიაპონურიკომპანიისთავბრუდამხვევ
წარმატებასმიაწერსმათუნარს,თავიაარიდონგადაუდებელსაკითხებზენაუცბადევ,
გაუაზრებელრეაგირებასდაამისნაცვლადგამოძებნონგანვითარებისსაუკეთესომი-
მართულებაგრძელვადიანიპერსპექტივისთვის.

დირექტორთასაბჭოსსტრუქტურა
არარსებობსყველაკომპანიისადასიტუაციისთვისგამოსადეგირაიმემზა„რეცეპტი“,
თურამდენიდირექტორიუნდაჰყავდესკომპანიასთუმცაზოგიერთიურისდიქციაშისა-
მეწარმეოკანონმდებლობაგანსაზღვრავსსხვადასხვატიპისკომპანიებისთვისდირექ-
ტორებისმინიმალურან/დამაქსიმალურრაოდენობას.არსებობსმსხვილიკომპანიები,
რომლებსაც13ან18დირექტორიცკიჰყავთ.უფრომცირეზომისკოტირებულკომპა-
ნიებს,როგორწესი,უფროცოტადირექტორიჰყავს‒ექვსიდანრვამდე.დირექტორთა
საბჭოშედგებააღმასრულებელიდაარააღმასრულებელიდირექტორებისგან.

აღმასრულებელიდირექტორებიარიანკომპანიისსრულგანაკვეთზემომუშავეთანამშ-
რომლებიდა,ამგვარად,გააჩნიათორგვარიკავშირურთიერთობებიდამოვალეობები.
ისინიმუშაობენკომპანიისთვის,როგორცუმაღლესირანგისხელმძღვანელებიდა,რო-
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გორცწესი,ეხებათპოლიტიკისსაკითხებისანმთავარისტრატეგიულიმნიშვნელობის
საქმიანობისსფეროებისგანსაზღვრა.მსხვილკომპანიებში,როგორცწესი,აღმასრუ-
ლებელიდირექტორებიარიანპასუხისმგებლებიკომპანიისფინანსებზე,საინფორმაციო
ტექნოლოგიებზე/საინფორმაციოსისტემებზე,მარკეტინგზედაა.შ.

აღმასრულებელდირექტორებს,ჩვეულებრივ,დირექტორთასაბჭონიშნავს.ისინიარიან
კომპანიისმაღალანაზღაურებადითანამშრომლები,რომელთაანაზღაურებისპაკეტი
ნაწილობრივეყრდნობაძირითადხელფასსადადამატებითშეღავათებსდანაწილობ-
რივ‒კომპანიისშედეგებზედამოკიდებულგადახდას.ყველაზემსხვილკომპანიებში
ახლააღმასრულებელდირექტორებსიყვანენფიქსირებულვადიანიხელშეკრულებით,
რომლებსაცხშირადვადასუგრძელებენყოველ12თვეში.

მთავარიაღმასრულებელიდირექტორიდაფინანსურიდირექტორითითქმისყოველ-
თვისარიანაღმასრულებელიდირექტორები.

არააღმასრულებელიდირექტორებიარარიანკომპანიისთანამშრომლებიდაარმონა-
წილეობენკომპანიისყოველდღიურმართვაში.ისინი,ჩვეულებრივ,სრულგანაკვეთზე
მუშაობენსადმესხვაგან,ანზოგჯერშეიძლებაცნობილისაზოგადოებრივიმოღვაწეები
იყვნენ.არააღმასრულებელიდირექტორები,როგორცწესი,გაწეულიმომსახურებისთ-
ვისიღებენფიქსირებულთანხას(სარგოს)დადაქირავებულებიარიანმომსახურების
ხელშეკრულებით(ჩვეულებრივიშრომითიხელშეკრულებით,რომელიცგამოიყენება
კონსულტანტისდასაქირავებლად).

არააღმასრულებელმადირექტორებმაუნდაუზრუნველყონდაბალანსებულიგავლენა
ორგანიზაციისსაქმიანობაზედახელიშეუწყონინტერესთაკონფლიქტებისმინიმუმამდე
დაყვანას.არააღმასრულებელიდირექტორებისროლისმოკლედახასიათებამოცემუ-
ლიაჰიგსისმოხსენებაში,რომელიცჯერკიდევ2003წელსგამოქვეყნდა:

 y მონაწილეობასტრატეგიულიგეგმისშედგენაში;

 y აღმასრულებელიდირექტორებისსაქმიანობაზეზედამხედველობისგანხორციელება;

 y დამოუკიდებელი(როგორცგარემხარის)მოსაზრებებისმიწოდებარისკებისმარ-
თვასთანდაკავშირებით;

 y ადამიანთაპრობლემებისმოგვარება,როგორიცაა,მაგალითადსაბჭოსმომავალი
სტრუქტურისგანსაზღვრადაკონფლიქტებისმოგვარება.

არააღმასრულებელიდირექტორების უმეტესობადამოუკიდებელი უნდა იყოს. მათი
დამოუკიდებლობისშეფასებისასუნდაგანვიხილოთშემდეგიფაქტორები:მათიბიზნე-
სი,ფინანსურიდასხვასახისვალდებულებები,სხვაკომპანიებშიფლობილიწილიდა
დირექტორადმსახურობა,ასევემოცემულკომპანიასთანდაკავშირებულიკომპანიების
საქმიანობაშიმონაწილეობისხასიათი.თუმცაკომპანიაშიაქციებისფლობაყოველთვის
არნიშნავსმისიდამოუკიდებლობისკომპრომენტირებას.

არააღმასრულებელიდირექტორები უნდა იცავდნენ უმაღლეს ეთიკურსტანდარტებს
დამოქმედებდნენკეთილსინდისიერადდაპატიოსნად.ისინიუნდაეხმარებოდნენაღ-
მასრულებელდირექტორთაჯგუფსდათვალყურსადევნებდნენმათქმედებებს,უნდა
ავლენდნენმათიმოსმენის,კითხვებზეპასუხისგაცემის,საკითხებისგანსჯისადაპრობ-
ლემებისმოგვარებაშიდახმარებისგაწევისმზაობას.

თანამედროვეეპოქაშისაუკეთესოპრაქტიკადმიიჩნევა,რომსაფონდობირჟაზეკო-
ტირებულკომპანიასჰყავდესუფრომეტიარააღმასრულებელიდირექტორი,ვიდრე
აღმასრულებელი.
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პიროვნებასშეიძლებაკანონითეკისრებოდესპასუხისმგებლობა,როგორც„არაფორ-
მალურ“დირექტორს.არაფორმალურიდირექტორიარისპირი,რომელიცარაპირ-
დაპირაკონტროლებსკომპანიისსაქმიანობასანკომპანიისერთანმეტფაქტობრივ
დირექტორს.მაგალითად,თუპირი,რომელიცდაკავშირებულიარარისკომპანიასთან,
ინსტრუქციებსაძლევსპირს,რომელიცარისკომპანიისდირექტორი,მეორეპირიარის
ფაქტობრივიდირექტორი,ხოლოპირველი‒არაფორმალურიდირექტორი.ზოგიერთ
იურისდიქციაშიარაფორმალურდირექტორებსკანონმდებლობითისეთივეპასუხისმ-
გებლობაეკისრებათ,როგორიც‒ფაქტობრივდირექტორებს.

უნიტარულიდაორსაფეხურიანიდირექტორთასაბჭოები
ზოგიერთქვეყანაშიგამოიყენებაუნიტარულისაბჭოსმოდელი,მაგალითად,გაერთია-
ნებულისამეფოში,აშშ-ში,ავსტრალიასადასამხრეთაფრიკისკომპანიებში.კომპანიის
დირექტორებიმსახურობენერთსაბჭოში,რომელიცშედგებაროგორცაღმასრულებე-
ლი,ისეარააღმასრულებელიდირექტორებისგან.

კონტინენტალურიევროპისბევრქვეყანაშიკომპანიებიიყენებენსაბჭოსორსაფეხური-
ანსტრუქტურას.ასეგაიმიჯნებაისპირები,რომლებსაცევალებათმეთვალყურეობის
განხორციელებადაისპირები,რომლებიცპასუხისმგებლებიარიანკომპანიისყოველ-
დღიურ საქმიანობაზე. სამეთვალყურეო საბჭო, ზოგადად, ზედამხედველობას უწევს
აღმასრულებელსაბჭოს.

მთავარითანამდებობები
კომპანიისთავმჯდომარე(პირველიპირი)არისდირექტორთასაბჭოსხელმძღვანელი.
თავმჯდომარეს ევალებადირექტორთა საბჭოს ნაყოფიერიდა ეფექტიანი მუშაობის
უზრუნველყოფა,საბჭოსყველაწევრისგანმაქსიმუმისმიღება.მაგალითად,თავმჯდო-
მარეხელსუნდაუწყობდესდაქმნიდესხელსაყრელპირობებსიმისთვის,რომწევრები
რეგულარულადესწრებოდნენსხდომებსდაყოველმხრივმონაწილეობდნენგანხილ-
ვებში.თავმჯდომარე იღებსგადაწყვეტილებას სხდომისდღის წესრიგის შესახებდა
მას ევალება საბჭოს სხდომებისდროის მართვა, იმის უზრუნველყოფა,რომყველა
საკითხისრულყოფილადიყოსგანხილული,მაგრამისე,რომუსაზღვროდბევრიდრო
არდაიხარჯოსდღისწესრიგისცალკეულიპუნქტისგანხილვაზე.ბევრკომპანიაშითავ-
მჯდომარეარააღმასრულებელიდირექტორია.

მთავარიაღმასრულებელიდირექტორიარისაღმასრულებელდირექტორთაჯგუფის
ხელმძღვანელიდამასევალებაორგანიზაციისსაქმიანობისყოველდღიურიმართვა.
როგორცასეთი,ესპიროვნება,თითქმისყოველთვისარისაღმასრულებელიდირექ-
ტორი.გარდაიმისა,რომმთავარიაღმასრულებელიდირექტორისაბჭოსსხდომებს
უნდაესწრებოდესდირექტორისრანგში,როგორცწესი,ისუნდახელმძღვანელობდეს
აღმასრულებელ(ანუმართვის)კომიტეტს.მართალია,მეტწილკომპანიებშიდირექ-
ტორთასაბჭოთვეშიერთხელიკრიბება,მაგრამაღმასრულებელიკომიტეტისსხდომები,
როგორცწესი,კვირაშიერთხელიმართება.

მდივანი (რეფერენტი) არის კომპანიის მთავარი ადმინისტრაციული პირი. მდივანი
ამზადებსსაბჭოსსხდომებისდღისწესრიგსდასხდომისთვისსხვასაჭირომასალას
(დოკუმენტაციას),ხშირად‒აღმასრულებელიკომიტეტისსხდომებისთვისაც.ისაწარ-
მოებსსხდომებისოქმებსდაიძლევარჩევებსსაპროცედუროსაკითხებთანდაკავშირე-
ბით.როგორცწესი,მდივანსევალებააქციონერებთანდასახელმწიფოსარეგისტრაციო
ორგანოსთანკავშირისუზრუნველყოფა.მდივანიაწერსხელსსაერთოკრებისმოწვევის
შეტყობინებასდირექტორთასაბჭოსსახელით.მდივანიშეიძლებაიყოსდირექტორთა
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საბჭოსწევრი,თუმცაზოგიერთიშედარებითმცირეზომისკომპანიაამთანამდებობას
იყენებს,როგორცგარდამავალთანამდებობასდირექტორთასაბჭოსდონისპოტენ-
ციალისმქონეპიროვნებისდასასაქმებლადმანამ,სანამდირექტორადდანიშნავენ.

პასუხისმგებლობებისდანაწილება
საზოგადოდმიღებულია,რომმთავარიაღმასრულებელიდირექტორიარუნდაიყოს
თავმჯდომარე,რადგანამორითანამდებობისშესაფერისისაქმიანობასრულიადგანს-
ხვავდებაერთმანეთისგან.მსხვილკომპანიებშიესიქნებოდაძალიანდიდიდატვირთვა
ერთიპირისთვის,რაცკომპანიასთითქმისგარდაუვალზიანსმოუტანს.

ასევე,არცმდივანიშეიძლებაიყოსკომპანიისთავმჯდომარე.ვინაიდანძირითადად
მდივანსევალებაკავშირისდამყარებასახელმწიფოსარეგისტრაციოორგანოსთან,
თუორივეზემოაღნიშნულითანამდებობაერთპირსექნებადაკავებული,შეიძლება
საფრთხეშეექმნასინფორმაციისგაცვლასამორგანოსადადირექტორთასაბჭოს
შორის.

კორპორაციულიმართვისმიდგომები
ბევრიმარეგულირებელიორგანო,მათშორისგაერთიანებულსამეფოში,იყენებს
მოწინავეპრაქტიკისკოდექსს,რომელსაცხშირადუწოდებენკორპორაციულიმარ-
თვისმიდგომას‒„დაიცავიწესებიანდაასაბუთეშენიპოზიცია“.ამგვარიმიდგო-
მისდროსმარეგულირებელიორგანოგამოსცემსპრინციპებისგარკვეულნაკრებს,
რომლებიცუნდადაიცვანსაფონდობირჟაზეკოტირებულიკომპანიებისდირექტო-
რებმა.ბევრიურისდიქციაშიმოითხოვებაინფორმაციისგამჟღავნებაამპრინციპების
დაცვისშესახებ.მოსალოდნელიარარის,რომდირექტორებიამპრინციპებსარ
დაიცავენ,მაგრამიმშემთხვევაში,თურომელიმეპრინციპიდაცულიარარის,ამის
შესახებნათლადუნდაიყოსმითითებულიწლიურანგარიშშიდაახსნილიუნდაიყოს
გადახვევისმიზეზები.

ზოგიერთიურისდიქციაში,მაგალითადაშშ-შიუფროდირექტიულიმიდგომაგამოიყენე-
ბა,როდესაცკორპორაციულიმართვისმოთხოვნებიდადგენილიაკანონმდებლობით.
ბევრისაკითხები,რომელსაცპრინციპებიანსაკანონმდებლომიდგომებიეხება,ერთ-
მანეთისმსგავსია,ორივემათგანიმიმართულიადირექტორთასაბჭოსდაბალანსებული
სტრუქტურის მნიშვნელობაზედა ხაზგასმულია არააღმასრულებელიდირექტორების
აუცილებლობადირექტორთასაბჭოში,ასევე‒დირექტორთასაბჭოსწევრებისდანიშ-
ვნისადამათიანაზღაურებისპროცედურებში.ორივემათგანშიყურადღებაგამახვილე-
ბულიააუდიტისკომიტეტისმნიშვნელობასადადამსახურებაზედაორგანიზაციისშიდა
კონტროლისეფექტიანობისმონიტორინგისაუცილებლობაზე.ორივემათგანიმოითხოვს
ორგანიზაციისწლიურანგარიშიინფორმაციისგამჟღავნებასზემოაღნიშნულიდასხვა
საკითხებისშესახებ.

გაერთიანებულისამეფოსკორპორაციულიმართვისკოდექსისძირითადი
პრინციპები 
გაერთიანებული სამეფოსადა სინგაპურის კორპორაციული მართვის კოდექსების
შინაარსიძალიანჰგავსერთმანეთს,თუმცაამსტატიისმიზნებისთვისგაერთიანებუ-
ლისამეფოსკოდექსისპრინციპებსადადებულებებსგამოვიყენეთზოგიერთიძირი-
თადისფეროსგამოსაყოფადდახაზგასასმელად,რომლებიცდირექტორთასაბჭომ
უნდაგაითვალისწინოსთავისიორგანიზაციისკორპორაციულიმართვისსისტემის
შეფასებისას.
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კოდექსიშედგება5განყოფილებისაგან,რომელთაგანთითოეულიმოიცავსშესაბამის
ძირითადპრინციპებს:

ხელმძღვანელობა
ყოველკომპანიასსათავეშიუნდაედგესქმედითიმმართველიორგანო‒საბჭო,რო-
მელსაცკოლექტიურიპასუხისმგებლობაეკისრებაკომპანიისგრძელვადიანწარმატებაზე
დარომელიცუნდახელმძღვანელობდესდააკონტროლებდესკომპანიისსაქმიანობას.

კომპანიისსათავეშიმმართველობისუმაღლესდონეზენათლადუნდაიყოსგამიჯნული
ვალდებულებები/პასუხისმგებლობები,რაცუზრუნველყოფსწევრებისძალაუფლებისა
დაუფლებამოსილებებისბალანსს,რათაარცერთპირსარჰქონდესგანუსაზღვრელი
უფლებამოსილებაგადაწყვეტილებებისმიღებისპროცესში.

არააღმასრულებელიდირექტორებიკონსტრუქციულადუნდააკრიტიკებდნენდახელს
უწყობდნენორგანიზაციისსტრატეგიისწინადადებებისშემუშავებას.საბჭოსშემადგენ-
ლობაში უნდაშედიოდესაღმასრულებელიდაარააღმასრულებელიდირექტორების
დაბალანსებულირაოდენობა,რათაარცერთწევრსანპიროვნებებისმცირეჯგუფსარ
შეეძლოსდომინირებასაბჭოსგადაწყვეტილებებისმიღებაში. 

ეფექტიანობა
საბჭოსდამისკომიტეტებსუნდაჰქონდეთსათანადოდაბალანსებულიუნარები,გამოც-
დილება,დამოუკიდებლობადაკომპანიისსაქმიანობისცოდნა,რათაშეძლონდაკის-
რებულიმოვალეობებისადაპასუხისმგებლობებისეფექტიანადშესრულება(საფონდო
ბირჟაზე კოტირებულ კომპანიებში ყველაზე ხშირადფუნქციონირებსოთხი მუდმივი
კომიტეტი:აუდიტისკომიტეტი,ანაზღაურებისკომიტეტი,ნომინაციებისკომიტეტიდა
რისკებისმართვისკომიტეტი).

ორგანიზაციაშიუნდაარსებობდესფორმალური,დეტალურიდაგამჭვირვალეპროცე-
დურასაბჭოშიახალიდირექტორებისდანიშვნისთვის.ყველადირექტორიუნდაიღებ-
დესმონაწილეობასსაბჭოსსხდომისმუშაობაშიდარეგულარულადუნდაიმაღლებდეს
კვალიფიკაციასდაავითარებდესთავისცოდნასადაუნარებს.

რეგულარულიინტერვალებითუნდახდებოდესყველადირექტორისგადარჩევა,ისერომ
შენარჩუნდესსაბჭოსუნარებისდაბალანსებულებადადამაკმაყოფილებელიმუშაობა.

ანგარიშვალდებულება
დირექტორთა საბჭომ უნდა წარმოადგინოს კომპანიის მდგომარეობისა და პერს-
პექტივისდაბალანსებულიდამიუკერძოებელიშეფასება.გაერთიანებულისამეფოს
კომპანიებისთვის2006წელსმიღებულიკომპანიებისაქტითაციგივემოითხოვება.
კერძოდ,დირექტორებსევალებათკომპანიისბიზნესისმდგომარეობისმიმოხილვის
გამოქვეყნებადირექტორებისწლიურანგარიშში,რომელიცუნდაჩაირთოსფინანსურ
ანგარიშგებაში.

საბჭოსევალებარისკებისადაშიდაკონტროლისსისტემებისქმედითიმართვისუზ-
რუნველყოფა. საბჭო უნდა ადგენდესფორმალურდა გამჭვირვალე პროცედურებს
იმისთვის,თუროგორუნდაგამოიყენონმათკორპორაციულიანგარიშგება,როგორ
უნდამართონრისკები,როგორუნდაგამოიყენონშიდაკონტროლისპრინციპებიდა
შეინარჩუნონსათანადოურთიერთობაკომპანიისგარეაუდიტორთან.

ანაზღაურება
დირექტორებისანაზღაურებისდონესაკმარისიუნდაიყოსიმისთვის,რომორგანიზა-
ციაშიმოიზიდონდაშეინარჩუნონსათანადოკვალიფიკაციის,უნარებისადაგამოცდი-
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ლებისმქონედირექტორები,რათამათეფექტიანადმართონკომპანიისსაქმიანობა;
ამისთვისმათყველანაირიმოტივაციაუნდაშეუქმნან,მაგრამორგანიზაციამთავიდან
უნდააიცილოსამმიზნისთვისსაჭიროზემეტიანაზღაურებისგადახდისპრაქტიკა.აღმას-
რულებელიდირექტორებისანაზღაურებისმნიშვნელოვანიხვედრითიწილიიმგვარად
უნდაიყოსსტრუქტურირებული,რომანაზღაურებადაწახალისებადაკავშირებულიიყოს
ორგანიზაციულიდაასევეინდივიდუალურისაქმიანობისშედეგებთან.

ურთიერთობააქციონერებთან
უნდაარსებობდესაქციონერებთანქმედითიდიალოგისპროცედურა,რომელიცეყრდნო-
ბაორგანიზაციისმიზნებისურთიერთგაგებას.მთელსაბჭოსეკისრებაპასუხისმგებლობა
იმისუზრუნველყოფაზე,რომდამაკმაყოფილებლადწარიმართოსაქციონერებთანდი-
ალოგი.საბჭოუნდაიყენებდესწლიურსაერთოკრებასინვესტორებთანკომუნიკაციისა
დაკომპანიისსაქმიანობაშიმათიმონაწილეობისხელშეწყობისთვის.

აუდიტისკომიტეტებისროლი
კორპორაციულიმართვისსისტემისმნიშვნელოვანინაწილიააუდიტისკომიტეტებიდა
მათისაქმიანობა,ხოლოგაერთიანებულსამეფოშიაუდიტისკომიტეტებისსაქმიანო-
ბასდამატებითარეგულირებსდამოუკიდებელიდოკუმენტი,ფინანსურიანგარიშგების
საბჭოსმიერგამოცემული„სახელმძღვანელოაუდიტისკომიტეტებისთვის“.აუდიტის
კომიტეტიუნდაშედგებოდეს,სულმცირე,სამიდამოუკიდებელიარააღმასრულებელი
დირექტორისგან,რომელთაგანერთ-ერთსუნდაჰქონდესფინანსებისმართვისსფეროში
უახლესიდაშესაფერისიგამოცდილება.აუდიტისკომიტეტსბევრიპასუხისმგებლობა
დაფუნქციისშესრულებაეკისრება,მათშორისრამდენიმეკონკრეტულადგარეაუდი-
ტორთანდაკავშირებულია.სწორედამსაკითხებსგანვიხილავთახლა.

გამოქვეყნებულიფინანსურიინფორმაციისმიმოხილვა
როგორც იცით, გამოქვეყნებულაუდიტირებულფინანსურ ანგარიშგებასადა მასთან
დაკავშირებულინფორმაციასგანსაკუთრებულიმნიშვნელობააქვს.როგორცწესი,ეს
არისძირითადიინფორმაციისნაკრები,რომელზეცხელიმიუწვდებათაქციონერებსა
დასხვადაინტერესებულმხარეებს.სწორედამიტომ,საიმედოფინანსურიანგარიშგე-
ბის არსებობას,რომელიცგანმტკიცებულიადამოუკიდებელიაუდიტორისდასკვნით,
გადამწყვეტიმნიშვნელობააქვს.

აუდიტისკომიტეტიუნდააწარმოებდესკომპანიისფინანსურიანგარიშგებისკეთილ-
სინდისიერებისადაასევესხვანებისმიერიოფიციალურიგანცხადებისმონიტორინგს,
რომელიცეხებაკომპანიისსაქმიანობისშედეგებს.მნიშვნელოვანიგანსჯა,რომელიც
ფინანსურიანგარიშგებისმომზადებისპროცესისგანუყოფელინაწილია,უნდაექვემ-
დებარებოდესსპეციალურშემოწმებას.ესიმასნიშნავს,რომკომიტეტისწევრებმა
გულმოდგინედუნდაშეისწავლონმთელიგამოქვეყნებულიინფორმაცია, აუცილებ-
ლობისშემთხვევაშიდასვანშესაფერისიკითხვებიდამზადუნდაიყვნენიმისთვის,
რომ შეეწინააღმდეგონფინანსური დირექტორის მოსაზრებებს, საჭიროებისამებრ
დაასევეგარეაუდიტორებს,მათმიერგამოვლენილნებისმიერსადავოსაკითხთან
დაკავშირებით.

სისტემებიდაკონტროლი
აუდიტისკომიტეტისწევრებსეკისრებათპასუხისმგებლობაკომპანიისშიდაფინანსური
კონტროლისადასისტემების,მათშორის,რისკებისმართვისსისტემისმიმოხილვაზეც,
თუკომპანიაშიარარსებობსრისკებისმართვისდამოუკიდებელიკომიტეტი.
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მსხვილიკომპანიებისუმეტესობაშიშექმნილიაშიდააუდიტისსამსახური/განყოფილება.
ამშემთხვევაშიაუდიტისკომიტეტმაუნდაგააფართოოსსაკუთარიმაკონტროლებელი
როლიდათავისპასუხისმგებლობაშიჩართოსშიდააუდიტისგანყოფილებისმონიტო-
რინგისფუნქცია,მათშორის,შიდააუდიტისგანყოფილებისსაქმიანობისეფექტიანობის
შეფასებისსაკითხი.

თუკომპანიაშიარარსებობსშიდააუდიტისგანყოფილება,კორპორაციულიმართვის
კოდექსისთანახმად,აუდიტისკომიტეტმაყოველწლიურადუნდაგანიხილოს,აუცილე-
ბელიათუარაშიდააუდიტისგანყოფილებისშექმნადასაბჭოსწარუდგინოსთავისი
რეკომენდაციები,ხოლოშიდააუდიტისგანყოფილებისარარსებობისმიზეზებიუნდა
ახსნასწლიურიანგარიშისსათანადოგანყოფილებაში.

თაღლითობისპრევენციადაგამოვლენა
დასასრულს,აუდიტისკომიტეტიმნიშვნელოვანროლსთამაშობსთაღლითობისპრე-
ვენციისადაგამოვლენისსაქმეშიიმით,რომევალებასაეჭვოთაღლითობისანთაღ-
ლითობისფაქტებისმხილებისპროცედურებისორგანიზებაიმგვარად,რომკომპანიის
პერსონალსშეეძლოსსათანადოუფლებამოსილიპირებისთვისთავიანთიეჭვებისშე-
სახებინფორმაციისმიწოდებაფინანსურანგარიშგებასთანდაკავშირებულისაკითხების
ირგვლივ.

გარეაუდიტორები‒საერთოპრინციპები
აუდიტისკომიტეტსგანსაკუთრებულიპასუხისმგებლობაეკისრებაგარეაუდიტორებთან
მიმართებით,მათშორის,კომპანიისთვისრეკომენდაციებისმიცემამათიდანიშვნის,
ხელმეორედდანიშვნის ან გათავისუფლებისთაობაზე, აუდიტორების ანაზღაურები-
სადაარააუდიტორულიმომსახურებისანაზღაურებისდამტკიცებისშესახებდაგარე
აუდიტორებთან ურთიერთობის პირობების შეთანხმებაზე. გაერთიანებული სამეფოს
ანალოგიურიდოკუმენტისდამახასიათებელითავისებურებაიმაშიმდგომარეობს,რომ
კორპორაციულიმართვისკოდექსისამჟამადმოქმედვერსიაში(2021წელი)ფინანსური
ანგარიშგებისსაბჭოსმიერგამოქვეყნებულსიაში(FTSE350)შეტანილიკომპანიების-
თვისამჟამადმოითხოვებაგარეაუდიტისჩატარებატენდერისპრინციპებით,ყოველ
10წელიწადშიერთხელ,ხოლოსაზოგადოებრივიდაინტერესებისპირებისაუდიტორის
შეცვლაყოველ20წელიწადში(კომპანიებისზომისთვისდადგენილიახალიზღვრების
გათვალისწინებით).

აუდიტისკომიტეტისერთ-ერთიუმთავრესიფუნქციაიმაშიმდგომარეობს,რომყოველწ-
ლიურადუნდააფასებდესგარეაუდიტისპროცესისდამოუკიდებლობას,ობიექტურობას
და ეფექტიანობას, ეთიკის კოდექსისდებულებებისგათვალისწინებით,რომელიც იმ
იურისდიქციაშიგამოიყენება,სადაცკომპანიაეწევასაქმიანობას.აუდიტისკომიტეტი
ყოველწლიურადანგარიშსუნდააბარებდესდირექტორთასაბჭოსთავისიშეფასების
შესახებდარეკომენდაციებსაწვდიდესიმისთაობაზე,უნდაშესთავაზონთუარააქცი-
ონერებსმოქმედიგარეაუდიტორისხელახლადანიშვნა.წლიურიანგარიშისგანყო-
ფილებაში,რომელიცაუდიტისკომიტეტსეძღვნება,განხილულიუნდაიყოსასევეგარე
აუდიტისპროცესისწლიურიშეფასებაც,განხორციელებულიაუდიტისკომიტეტისმიერ.
გარდაამისა,წლიურიანგარიშიუნდამოიცავდესინფორმაციასიმისთაობაზე,რამ-
დენიწელიაგასულიმოქმედიგარეაუდიტორის(აუდიტორულიფირმის)აუდიტორად
დანიშვნიდან,მითითებულიუნდაიყოსთარიღი,როდესაცჩატარდაბოლოტენდერი
დაასევენებისმიერისხვასახელშეკრულებოვალდებულება,რომელიციმისთვისააგა-
მიზნული,რომშეზღუდოსაუდიტისკომიტეტისარჩევანიგარეაუდიტორებისშერჩევის
პროცედურაში.
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რაცშეეხებაობიექტურობისმიმართშექმნილპოტენციურსაფრთხეებს,აუდიტისკომი-
ტეტმაუნდამოიპოვოსდადასტურებაიმისა,რომაუდიტორებსადამათთანამშრომლებს
არაქვთფინანსური,საქმიანი,სამსახურებრივი,ოჯახურიანსხვაპირადიურთიერთო-
ბებიკომპანიასთან(მოქმედიეთიკისკოდექსისდებულებებისფარგლებში),რაცუარ-
ყოფითადიმოქმედებდააუდიტორისდამოუკიდებლობასადაობიექტურობაზე.აუდიტის
კომიტეტიყოველწლიურადუნდაითხოვდესაუდიტორულიფირმისგანინფორმაციას
ფირმისიმპოლიტიკისადაპროცესებისშესახებ,რომელიცგანკუთვნილიადამოუკი-
დებლობის უზრუნველსაყოფადდა მონიტორინგის განსახორციელებლად სათანადო
ეთიკურიმოთხოვნებისდაცვაზე,მათშორის,მიმდინარე(მოქმედი)მოთხოვნებისთა-
ობაზე,რომლებიცეხებააუდიტისპარტნიორებისადაპერსონალისროტაციასეთიკის
კოდექსისმიხედვით.

გარეაუდიტორები‒აუდიტისწლიურიციკლი
აუდიტისკომიტეტიუნდამონაწილეობდესაუდიტისმიმდინარეობისყველაეტაპზე,რა-
თადარწმუნებულიიყოსიმაში,რომაუდიტიტარდებახარისხიანად.გაერთიანებული
სამეფოსფინანსურიანგარიშგებისსაბჭოსმიერაუდიტისკომიტეტებისთვისგამოცემულ
სახელმძღვანელოშიკონკრეტულადარისმითითებულიფუნქციები,რომელსაცაუდიტის
კომიტეტიუნდაასრულებდეს:

ყოველიწლიურიაუდიტისდასაწყისშიაუდიტისკომიტეტიუნდადარწმუნდეს,რომფირ-
მასაქვსაუდიტისჩატარებისსათანადოგეგმები.ესპროცედურამოიცავსარსებითობის
დაგეგმილიდონეებისადააუდიტორულიფირმისმიერშემოთავაზებულირესურსების
განხილვას,რომელიცმითითებულიაგეგმაში,ასევე‒აუდიტისგუნდისწევრებისწო-
დებების,ცოდნისადაგამოცდილებისმიმოხილვას.პრაქტიკაშიესიმასნიშნავს,რომ
სანამკომპანიაშიადგილზეჩატარდებააუდიტისრომელიმეპროცედურა,აუდიტორული
ფირმაუნდაშეხვდესაუდიტისკომიტეტსაუდიტისსტრატეგიისადაგეგმისგანსახილ-
ველად,საიდანაცგამოჩნდება,რომმათიდამუშავებისასდაცულიიყოაუდიტისსტან-
დარტებიდახარისხისმართვისპრინციპები.

აუდიტისკომიტეტმაგარეაუდიტორთანერთადუნდაგანიხილოსმათისამუშაოსშედე-
გები,გამოვლენილიყურადსაღებიფაქტებიდასაკითხები.კერძოდ,აუდიტისკომიტეტმა
გარეაუდიტორებთანერთადუნდაგანიხილოსძირითადისაკითხები,რომლებიცწამო-
იჭრააუდიტისმსვლელობისასდაშემდგომშიმოგვარდა,ასევე‒ისეთისაკითხებიც,
რომლებიც გადაუჭრელიდარჩა. კომიტეტმა უნდა გააანალიზოს აუდიტის პროცესში
ბუღალტრულიაღრიცხვისადააუდიტისსაკითხებთანდაკავშირებითაუდიტორებისმიერ
განხორციელებულიმნიშვნელოვანიგანსჯადაამისსაფუძველზეგამოტანილიდასკვნები,
გააანალიზოსგამოვლენილიშეცდომებისდონეებიდაკომპანიისხელმძღვანელობის-
გან,აუცილებლობისშემთხვევაშიკიგარეაუდიტორებისგანაცმოიპოვოსახსნაიმისა,
რატომვერგასწორდაზოგიერთიშეცდომა.აუდიტისკომიტეტიუნდააანალიზებდესდა
მონიტორინგსახორციელებდესხელმძღვანელობისსაპასუხოქმედებებზე,რომელიც
ეხებაგარეაუდიტორებისმიერგამოვლენილსადავოსაკითხებსდააუდიტორებისრე-
კომენდაციებს.ამგვარად,აუდიტისპროცესშიაუდიტორებისმიერგამოვლენილიყველა
მნიშვნელოვანისადავოსაკითხის/ყურადსაღებიფაქტისშესახებუნდაეცნობოსაუდიტის
კომიტეტსდამასთანერთადგანიხილებოდესაუდიტისმიმდინარეობისას.

წლიურიაუდიტისციკლისბოლოსაუდიტისკომიტეტმაუნდაშეაფასოსაუდიტისპრო-
ცესისეფექტიანობა:

გააანალიზოს,აუდიტორმაშეასრულათუარაშეთანხმებულიაუდიტისგეგმადაშეისწავ-
ლოსგეგმაშიშეტანილინებისმიერიცვლილებისმიზეზები,მათშორის,აუდიტორული
რისკისსავარაუდოშეფასებებისცვლილებებიდასამუშაო,რომელიცგარეაუდიტო-
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რებმა შეასრულეს ამ რისკების აღმოსაფხვრელად, აუდიტორების გამჭრიახობის,
გულმოდგინებისა და ძალისხმევის გათვალისწინებით, რომელიც მათ გამოიჩინეს
აუდიტისპროცესში,ასევეპასუხები,რომლებიცაუდიტისკომიტეტსგასცესდასმულ
კითხვებზე.ამავედროს,აუდიტისკომიტეტმააუდიტისჩატარებისშესახებუნდამოი-
პოვოსშეფასებებიკომპანიისმაღალირანგის,წამყვანიხელმძღვანელიპირებისგან,
მაგალითად,ფინანსურიდირექტორისანშიდააუდიტისგანყოფილებისხელმძღვა-
ნელისგან,რომლებიციხილავენდააკონტროლებენგარეაუდიტორისმიერხელ-
მძღვანელობისთვის მომზადებული წერილის (მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელი
პირებისთვის წარდგენილი ანგარიშის) შინაარსს, რათა შეაფასონ, ეყრდნობა თუ
არააუდიტორებისდასკვნებიკომპანიისსაქმიანობისსიღრმისეულცოდნას.გარდა
ამისა,უნდადაადგინონ,შესრულდათუარააუდიტორისრეკომენდაციები,ხოლოთუ
არშესრულდა,გამოიკვლიონმიზეზები,რისგამოცარშესრულდაესათუისრეკო-
მენდაციადასაბჭოსმიაწოდონინფორმაციაკომიტეტისმოსაზრებისშესახებგარე
აუდიტისპროცესისეფექტიანობისშესახებ.

ამგვარად,აუდიტისკომიტეტიგულმოდგინედადევნებსთვალყურსდააკონტროლებს
აუდიტის პროცესის მიმდინარეობასდა მნიშვნელოვანროლსთამაშობსფინანსური
ანგარიშგებისგარეაუდიტისხარისხისუზრუნველყოფისსაქმეში.

გარეაუდიტორები‒არააუდიტორულიმომსახურებისგაწევა

აუდიტისკომიტეტმაუნდაშეიმუშაოსდადანერგოსპოლიტიკა,რომელიცეხებაარაა-
უდიტორულიმომსახურებისშესასრულებლადგარეაუდიტორისმოწვევას,სათანადო
ეთიკურიპრინციპებისადამოთხოვნებისგათვალისწინებით.აუდიტისკომიტეტისმიზა-
ნიუნდაიყოსიმისუზრუნველყოფა,რომარააუდიტორულმამომსახურებამზიანიარ
მიაყენოსგარეაუდიტორისდამოუკიდებლობასანობიექტურობას.აუდიტისკომიტეტი
უნდაიხილავდესშემდეგსაკითხებს:

 y აუდიტორულიფირმისუნარებიდაგამოცდილებაარისთუარასაფუძვლიანიარგუ-
მენტიგადაწყვეტილებისმისაღებადიმისთაობაზე,რომსწორედისინიშეძლებენ
კომპანიისთვისსაჭიროარააუდიტორულიმომსახურებისშესრულებას;

 y არსებობსთუარაშესაფერისიდამცავიზომები,რომლისმეშვეობითშესაძლებელი
იქნებააუდიტისპროცესშიაუდიტორებისობიექტურობისადადამოუკიდებლობის
მიმართშექმნილისაფრთხეებისაღმოფხვრაანმისაღებდონემდეშემცირება,რაც
განპირობებულია:აუდიტისდამკვეთისთვისგარეაუდიტორისმიერამგვარიარა-
აუდიტორულიმომსახურებისგაწევით,არააუდიტორულიმომსახურებისხასიათით,
ასევეროგორცცალკეულიარააუდიტორულიმომსახურების,ისეყველაშესრულებუ-
ლიარააუდიტორულიმომსახურებისთვისგადახდილიანგადასახდელისაზღაურის
დონით,აუდიტისსაზღაურთანშედარებით;

 y კრიტერიუმებს,რომლითაცუნდაიხელმძღვანელონაუდიტისპროცესშიმონაწილე
პირებისანაზღაურებისთვის.
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აუდიტისკომიტეტმაუნდადაადგინოსდადანერგოსოფიციალურიპოლიტიკა,სადაც
განსაზღვრულიიქნებაარააუდიტორულიმომსახურებისსახეები:

 y რომლისშესასრულებლადგარეაუდიტორისგამოყენებაწინასწარიქნებაშეთანხ-
მებული/დამტკიცებული(ე.ი.კონკრეტულიარააუდიტორულიმომსახურებამიიჩნევა
შესაფერისადდამტკიცებულიპოლიტიკისშესაბამისადდასაჭიროარიქნებაყოველ
ცალკეულშემთხვევაშიამგვარიმომსახურებისდამტკიცებაშესაბამისიხელშეკრუ-
ლებისგაფორმებამდე);

 y რომლისშესასრულებლადგარეაუდიტორისმოსაწვევადაუცილებელიააუდიტის
კომიტეტისსპეციალურინებართვა/დამტკიცებახელშეკრულებისგაფორმებამდე;
და

 y რომლისშესასრულებლადიკრძალებაგარეაუდიტორისჩართულობა.

ერთ-ერთიტიპისარააუდიტორულიმომსახურება,რომელიცკონკრეტულადმითითებუ-
ლიაგაერთიანებულისამეფოსაუდიტისკომიტეტებისსახელმძღვანელოში,არისშიდა
აუდიტორულიმომსახურებისგაწევაგარეაუდიტორისმიერ.თუმიიჩნევა,რომგარე
აუდიტორი საკუთართავზე იღებს პასუხისმგებლობას შიდა აუდიტის განყოფილების
საქმიანობისრომელიმეასპექტზე,აუდიტისკომიტეტმაუნდაგანიხილოს,რაგავლენას
იქონიებსესკომპანიისშიდაკონტროლისსაერთომექანიზმებისეფექტიანობასადა
ინვესტორებისმოსაზრებაზეამსაკითხთანდაკავშირებით.

დასკვნა

კანდიდატებისთვის,რომლებიცუმაღლესიდონისაუდიტისადამარწმუნებელიმომსა-
ხურებისმოდულისგამოცდისჩასაბარებლადემზადებიან,ცნობილიუნდაიყოსკორპო-
რაციულიმართვისპრინციპები,რომლებიცამსტატიაშიგანვიხილეთდამათვურჩევთ,
გაეცნონპირველადდოკუმენტაციას(კორპორაციულიმართვისკოდექსს),რათასრული
წარმოდგენაშეიქმნანკორპორაციულიმართვისსაერთოპრინციპებისადაკონკრეტუ-
ლად,აუდიტისკომიტეტისროლისშესახებ.

განსაკუთრებითმნიშვნელოვანია,რომკანდიდატებმაგაიცნობიერონამსაკითხების
გავლენააუდიტისპროცესზედამზადუნდაიყვნენიმისთვის,რომგამოცდაზეთავიანთ
პასუხებში,საჭიროებისამებრ,გაითვალისწინონკორპორაციულმართვასთანდაკავში-
რებულისაკითხები.

სტატიამოამზადაუმაღლესიდონისაუდიტისა
დამარწმუნებელიმომსახურებისმოდულის

საგამოცდოკომისიისწევრმა
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ეფექტიანიკომუნიკაციისმნიშვნელობა

მოდული„სტრატეგიულიბიზნესლიდერი“

საგამოცდოკითხვებშიმოცემულიაყველა-
ნაირისაჭიროინფორმაცია, მათშორის
ზოგადი საცნობარო ხასიათის ინფორ-
მაციადადანართები, ასევე სხვადასხვა
დავალება,რომელიცკანდიდატებმაუნდა
შეასრულონ.ესინფორმაციადასპეციფი-
კურიდანართები შეიძლება სხვადასხვა
ფორმითიყოსწარმოდგენილი,როგორიც
არის მაგალითად წლიურიდა ინტეგრი-
რებული ანგარიშები, მედია წყაროები
(როგორიცაავებგვერდებიდასაგაზეთო
სტატიები), პრეზენტაციები, ელექტრონუ-
ლი ცხრილები, ცხრილები, საინფორმა-
ციოდანიშნულებისმოკლეკომენტარები,
საუბრისჩანაწერები(ტრანსკრიპტები)და
შეხვედრებისოქმები. თუმცა, ეს სია არ
არისამომწურავი,რადგანგამომცდელს
ინფორმაციისსხვადასხვაფორმატშიწარ-
მოდგენაშეუძლია,რომელიცსაუკეთესოდ
ასახავსდა გადმოსცემს განსახილველი
საგამოცდოსცენარისკონტექსტს.
მნიშვნელოვანია აღინიშნოს,რომ სხვა-
დასხვასაინფორმაციოწყარომხოლოდ
კანდიდატებისთვის წარსადგენი ინფორ-
მაციისთვის კი არ გამოიყენება, არამედ
კანდიდატებსაცმოეთხოვებათთითოეულ
მოთხოვნაზეგაცემულითავიანთიპასუხე-
ბისსპეციფიკურიფორმატითწარმოდგენა,
როგორც მოთხოვნაში იქნება მითითე-
ბული. მაშასადამე, ამ სტატიის მიზანია
განსაკუთრებულიყურადღებაგავამახვი-
ლოთ პასუხების ძირითადფორმატებზე,
რომლისგამოყენებაშეიძლებადასჭირ-
დეთკანდიდატებსსტრატეგიულიბიზნეს-
ლიდერისგამოცდაზეკითხვებზეპასუხის
გასაცემად.დარაცყველაზემნიშვნელო-
ვანია,განვიხილავთ,როგორიუნდაიყოს
სხვადასხვა კითხვის პასუხის ფორმატი.
გაითვალისწინეთ,რომ ზოგიერთფორ-
მატს უფრო დეტალურად ავხსნით, თუ
ამასსაჭიროდმივიჩნევთ.ამასთან,ისიც
გაითვალისწინეთ,რომ სტატიაში განხი-
ლული მიდგომა, უბრალოდ ერთ-ერთი
შემოთავაზებულიმიდგომაადაგამოცდაზე
თქვენქულებსმიიღებთსხვაგვარიმიდგო-
მისგამოყენებისშემთხვევაშიც,რომელიც
კითხვისკონტექსტსშეესაბამება.

წერილები,ელექტრონული
წერილებიდამემორანდუმები
(მოხსენებითიბარათები)
წერილებიდაელექტრონულიწერილები,
სტილისადაშინაარსისთვალსაზრისით,
არსებითად ერთნაირია, გარდა იმისა,
რომ ნაბეჭდი სახით გაგზავნილი წერი-
ლი,როგორცწესი,უფროფორმალური
ტონითიწერება,რადგანისჩვეულებრივ
ამფორმატითიგზავნებარაიმეკონკრე-
ტულიმიზეზისგამო.ელექტრონულიწე-
რილინაბეჭდიწერილისელექტრონული
ვერსიააუბრალოდ.თუმცა,ზოგჯერსტი-
ლიშეიძლებაგანსხვავდებოდესიმისდა
მიხედვით, ვისთვის არის განკუთვნილი
წერილი.სბლ-ისგამოცდაზეამწერილე-
ბისსტილი,სავარაუდოდ,ძალიანმსგავსი
იქნება,რადგანუმეტესშემთხვევაშიწე-
რილისდაწერამოგიწევთუფროსიდონის
აუდიტორიისთვის,რაცორივეშემთხვე-
ვაშიფორმალურმიდგომასმოითხოვს.

მნიშვნელოვანია,რომწერილები,მემო-
რანდუმები(მოხსენებითიბარათები)და
ელექტრონულიწერილებიჩამოყალიბე-
ბული იყოს სწორი ტონით. გამოცდაზე
თქვენიქნებითუფროსიხელმძღვანელის
როლში,მოგიწევთანგარიშისწარდგენა
საბჭოსთვის ან გარე დაინტერესებული
მხარეებისთვის,როგორიცაააქციონერე-
ბიდაგარეკლიენტები/მომხმარებლები.
ამიტომ, დოკუმენტის ტონი და სიცხადე
ძალიან მნიშვნელოვანია. სწავლის ამ
დონეზე ნაკლებად სავარაუდოა, რომ
წერილები,მემორანდუმები(მოხსენებითი
ბარათები)დაელექტრონულიწერილები
არაფორმალურიიყოს,ამიტომარგამოი-
ყენოთ„ტექსტისენა“(ანუშემოკლებული
სიტყვები ან ფრაზები). თუმცა, ტექსტი
ჩამოყალიბებული უნდა იყოსლაკონი-
ურად, ნათლადდა კარგად უნდა იყოს
სტრუქტურირებული,როგორცშეეფერება
პროფესიულკონტექსტს.

ინსტრუმენტები,რომლებიცდაგჭირდებათ
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ყოველთვისდარწმუნდით,რომწერილის/მოხსენებითიბარათისან/დაელექტრო-
ნულიწერილისდაწერასიწყებთშესაფერისისათაურით,რომელიცელექტრონული
წერილისთვისდაახლოებითასეუნდაგამოიყურებოდეს:

ვის:

ვისგან:

თარიღი:

თემა:

ძვირფასო

პატივისცემით
(ავტორის მითითება)

ანგარიშები
ანგარიშისფორმატიხშირადგამოიყენე-
ბაგამოცდაზე,რადგანკანდიდატებსშე-
საძლებლობაეძლევათ,წარმოადგინონ
კარგადჩამოყალიბებულიდა სტრუქტუ-
რირებული პასუხები გარკვეული მოცუ-
ლობით.ანგარიშისდაწერახშირადაუცი-
ლებელია,როდესაცკანდიდატსსთხოვენ
რაიმესაკითხზეზოგადირეკომენდაციის
მოფიქრებას,ანრაიმესაკითხისგაანა-
ლიზებასანშეფასებას.
ანგარიშს უნდა ჰქონდეს მკაფიო და
კარგადგანსაზღვრულისტრუქტურა,რო-
გორცნაჩვენებიაქვემოთ:

ვის:
ვისგან:
საკითხისსათაური:
(ან აგარიშის სახელწოდება)

შესავალი
ჩამოაყალიბეთ ანგარიშის დაწერის 
მიზეზი და მისი ძირითადი მიზნები.

ძირითადიტექსტი
ორი ან სამი სტრუქტურირებული 
აბზაცი, რომელიც მოიცავს ანაგარიშის 
ძირითადი შინაარსის ანალიზს/
შეფასებას.

დასკვნითიკომენტარები/
რეკომენდაციები
შედეგების/დასკვნების აღწერა 
გასატარებელი ზომების 
რეკომენდაციებთან ერთად (თუ ამის 
გაკეთებას გთხოვენ).

კიდევერთხელვიმეორებთ,ძალიანმნიშ-
ვნელოვანია,რომანგარიშისენისტონი
სტრატეგიულდონესშეესაბამებოდესდა
სათანადოაუდიტორიაზეუნდაიყოსმი-
მართული.
სლაიდებისადაკომენტარების
პრეზენტაცია
სლაიდებისადათანმხლებიკომენტარე-
ბის პრეზენტაცია სასარგებლო ინსტრუ-
მენტიაფართოაუდიტორიისთვისმოკლე
ინფორმაციის გასაცნობად. ეს ინსტრუ-
მენტი ხშირადგამოიყენება ცნებების ან
საკითხების/პრობლემების გასაცნობად/
ასახსნელად მათთვის, ვისაც ნაკლები
ცოდნა/ინფორმაცია აქვს. გამოცდაზე,
სლაიდებისპრეზენტაციას,ჩვეულებრივ,
დასჭირდებათანდართულიკომენტარები.
მეორემხრივ,გამომცდელსნამდვილად
შეუძლია მოგთხოვოთ უბრალოდ კო-
მენტარების წარდგენა, მომხსენებლის
შენიშვნების სახით,რომლებიც გამოყე-
ნებულიიქნებასლაიდებისნაკრებისთან-
ხლებისთვის. გამომცდელმა შეიძლება
დაგიწესოთმოსამზადებელისლაიდების
რაოდენობა,ანშეიძლებათავადმოგიწი-
ოთგანსჯადაგადაწყვეტილებისმიღება
სლაიდების საჭირორაოდენობის შესა-
ხებ. ეს, სავარაუდოდ, დამოკიდებული
იქნება იმაზე,რამდენიდავალების შეს-
რულებასგთხოვენსაგამოცდოკითხვაში.
თუ სლაიდების მომზადებას გთხოვენ,
მაშინმნიშვნელოვანიაგახსოვდეთ,რომ
თითოეულმა სლაიდმა უნდა შექმნას
მყისიერიშთაბეჭდილება,სწრაფადდა



46

ადვილად წასაკითხი უნდა იყოს აუდი-
ტორიისთვის და წარმოდგენილი იყოს
მკაფიოდ/გასაგებად დალაკონიურად.
თითოეულისლაიდიუნდაშეიცავდესსა-
მიდანხუთამდესაკმაოდმოკლეპუნქტს,
რომელიც მოიცავს აუდიტორიისთვის
საინტერესო ყველაზე მნიშვნელოვან
ასპექტებს.სლაიდებიშედგენილიუნდა
იყოს თანმხლები კომენტარებით, პუნ-
ქტების ფორმატით ჩამოყალიბებული
თეზისებისუფროსრულადასახსნელად.
ეს კომენტარები უშუალოდ  უნდა იყოს
დაკავშირებულისლაიდზენაჩვენებ,გა-
მოყოფილ პუნქტებთან. გახსოვდეთ, ეს
არისმომხსენებლისშენიშვნებიდათქვენ
შეიძლებაამპრეზენტაციასამზადებდეთ
სხვა უფროსი მენეჯერისთვის. ამიტომ,

მათუნდაშეძლონშენიშვნებისდაკავში-
რებასლაიდისპუნქტებთან.

სლაიდისსახელწოდება/სათაური
▪1...
▪ 2...
▪3...

კომენტარებისგვერდი
სლაიდის ახსნა/დასაბუთება
1-ლი სლაიდის ახსნა
მე-2 სლაიდის ახსნა
მე-3 სლაიდის ახსნა

ვიზუალურისაშუალებები,
როგორიცააგრაფიკები,
დიაგრამები,ანმატრიცა
ზოგჯერ გამომცდელი კანდიდატს შეიძ-
ლებასთხოვდესვიზუა-ლურიდამხმარე
მასალის წარმოდგენას დავალების ან
დავალებისნაწილისსახით.მაგალითად,
ესშეიძლებაიყოსმენდელოუსმატრიცა,
ბოსტონისსაკონსულტაციოჯგუფის(BCG)
მატრიცა,ანგრაფიკულადრისკებისგა-
მოსახვა (მატრიცის სახით), რომელიც
რისკისშეფასებისშედეგებსვიზუალურად
წარმოაჩენს.მაგალითად,რისკისშეფა-
სებისპროცესშირისკებისვიზუალიზაციის
შესაძლებლობახელსუწყობსორგანიზა-
ციაზერისკების ზემოქმედების ერთიანი
სრული სურათის შექმნას და წარმოჩე-
ნას.რისკისმატრიცასხშირადიყენებენ
რისკების პოტენციური ალბათობისა და
გავლენისგადმოსაცემად,რათაორგანი-

ზაციამშეძლოსსაუკეთესოსტრატეგიული
გადაწყვეტილებებისმიღება.მენდელოუს
მატრიცაში კანდიდატს შეიძლება დას-
ჭირდეს გადაწყვეტილების მიღება იმის
თაობაზე,თუსადგანათავსოსანგადა-
აადგილოსდაინტერესებულიმხარეების
შედარებითიპოზიციებიმათიძალაუფლე-
ბისადაინტერესებისგათვალისწინებით,
რომლებიცდაკავშირებულიადაინტერე-
სებულ მხარეებთან ურთიერთქმედების
სტრატეგიასთან.
ორგანიზაციაშირისკებისშეფასებისშემ-
დეგ, რისკის მატრიცა გვიჩვენებს ოთხ
ფარდობითმნიშვნელობას,რომელიცდა-
მოკიდებულიარისკისზემოქმედებასადა
ალბათობაზე.უფროდიდიპრობლემური
სფეროები წარმოდგენილია მატრიცის
ზედამარჯვენაკვადრატში,ხოლოქვედა
მარჯვენაკვადრატშიკიწარმოდგენილია
ნაკლებადშემაშფოთებელისფეროები.

ალ
ბა
თ
ო
ბა

გავლენა
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საინფორმაციოდანიშნულების
კომენტარები/დოკუმენტებიდა
სამუშაოჩანაწერები
როგორც სახელწოდებიდან ჩანს, საინ-
ფორმაციო კომენტარები, დოკუმენტები
ანსამუშაოჩანაწერებიუნდაიყოსმოკ-
ლედა კონკრეტული, მაგრამ მათ არა
აქვთრეალურიფორმალურისტრუქტურა,
რადგან გამოიყენება, სხვა ადამიანე-
ბისკონსულტაციისმიზნით,როგორიცაა
უფროსი მენეჯერები ან საბჭოსდირექ-
ტორები, რათა დაეხმაროს მათ იმაში,
რომ მათ უფრო ფორმალური ფორმა-
ტით მიაწოდონ ინფორმაცია შერჩეულ
აუდიტორიას,როგორცსიტყვიერად,ისე
წერილობით. აქედან გამომდინარე, ამ
დოკუმენტებისთვისარარსებობსაღიარე-
ბული,ფორმალურისტრუქტურა,მაგრამ
კანდიდატებმაუნდაგაიცნობიერონ,რომ

პრესრელიზი
პრესრელიზიარისძალიანსასარგებლო
საკომუნიკაციოინსტრუმენტიორგანიზა-
ციის შესახებ გარკვეული ინფორმაციის
მისაწოდებლად გარედაინტერესებული
მხარეებისთვის,როგორიცაამომხმარებ-
ლები,ინვესტორები,მომწოდებლებიდა
ფართოსაზოგადოება.მნიშვნელოვანია,
რომპრესრელიზებისშინაარსიეხებოდეს
ფაქტებს,იყოსლაკონიურიდაყველაზე
მნიშვნელოვან ინფორმაციას აწვდიდეს
შესაბამის დაინტერესებულ ჯგუფ(ებ)ს,
ვისთვისაც გამიზნულია პრესრელიზი.
ნებისმიერიპრესრელიზისმთავარიდა-
ნიშნულებაა რაიმე მნიშვნელოვანი და
კონკრეტული საკითხის/თემის პოპულა-
რიზაცია.
პრესრელიზიემსახურებასამმარკეტინ-
გულდასარეკლამომიზანს:

▪ დაინტერესებულმხარეებსაცნობოს
ღონისძიების/მოვლენისშესახებ

▪ მედიასაცნობოსბიზნესისშესახებ
▪ ხელიშეუწყოსჩვენიბიზნესისიმიჯის
ანსანდოობისპოპულარიზაციას.

ამგვარი დოკუმენტები იმით განსხვავ-
დებაანგარიშისგან,რომარსაჭიროებს
ოფიციალური მოსაზრებების/დასკვნე-
ბის/რეკომენდაციების წარდგენას. ამის
ნაცვლად, ეს დოკუმენტები უნდა ემსა-
ხურებოდეს მხოლოდ მნიშვნელოვანი
ასპექტების ინფორმირების მიზანს და
ეყრდნობოდესფაქტებს,რათამიმღებმა
პირმათვითონჩამოაყალიბოსობიექტუ-
რიმოსაზრებაწარმოდგენილიფაქტების
მიხედვით.

მაქსიმალურად ფორმალური 
სტილით გადმოეცით 
ინფორმაცია როგორც 
სიტყვიერად, ისე წერილობით.

პრესრელიზი

(გამოშვების თარიღი/დრო)

მოკლე ფაქტობრივი აბზაცები

დასასრული

დამატებითი ინფორმაციისთვის 
დააწკაპუნეთ:

საკონტაქტოპირისსახელიდაგვარი

ტელეფონისნომერი,
ელფოსტისმისამართი

ნებისმიერი პრესრელიზის  
მთავარი დანიშნულებაა 
რაიმე მნიშვნელოვანი და 
კონკრეტული საკითხის/
თემის პოპულარიზაცია.
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პროექტისინიცირებისდოკუმენტი
პროექტისინიცირებისდოკუმენტიპრო-
ექტისმართვისერთ-ერთიყველაზემნიშ-
ვნელოვანი ინსტრუმენტია, რომელიც
ქმნის  ბიზნესპროექტის  საფუძველს.
პროექტის ინიცირების დოკუმენტი მთა-
ვარდასაყრდენსადაორიენტირსწარ-
მოადგენს პროექტის მიმდინარეობის
მთელი ვადის განმავლობაში,როგორც
მომხმარებლისთვის,ისეპროექტისგუნ-
დისთვისდა,ჩვეულებრივ,უნდამოიცავ-
დესშემდეგგანყოფილებებს(როდესაც
საკმარისიინფორმაციაწარმოდგენილია
დანართებში):

ნებისმიერი პრესრელიზის  
მთავარი დანიშნულებაა 
რაიმე მნიშვნელოვანი და 
კონკრეტული საკითხის/
თემის პოპულარიზაცია.

პროექტისინიცირებისდოკუმენტი
პროექტისინიცირებისდოკუმენტიპრო-
ექტისმართვისერთ-ერთიყველაზემნიშ-
ვნელოვანი ინსტრუმენტია, რომელიც
ქმნის  ბიზნესპროექტის  საფუძველს.
პროექტისინიცირებისდოკუმენტიმთავარ
დასაყრდენსადაორიენტირსწარმოად-

გენს პროექტის მიმდინარეობის მთელი
ვადის განმავლობაში,როგორც მომხმა-
რებლისთვის,ისეპროექტისგუნდისთვის
და,ჩვეულებრივ,უნდამოიცავდესშემდეგ
განყოფილებებს(როდესაცსაკმარისიინ-
ფორმაციაწარმოდგენილიადანართებში):

პროექტის ინიცირების 
დოკუმენტი პროექტის 
მართვის ერთ-ერთი 
ყველაზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ინ ს ტ რუ მენ ტი ა.

▪ პროექტის მიზნები

▪ მასშტაბი

▪ პროექტის ორგანიზება

▪ ბიზნესქეისი

▪ შეზღუდვები

▪ დაინტერესებული მხარეები

▪ რისკები

▪ პროექტის კონტროლი

▪ ანგარიშის ჩარჩოები

▪ პროექტის ინიცირების დოკუმენტის  
ხელმოწერა

▪ რეზიუმე
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თუმცა, კანდიდატებისთვის ასევე მნიშ-
ვნელოვანია  იმის გაცნობიერება, რომ
კომუნიკაცია,ფაქტობრივად,ყველაპრო-
ფესიული უნარის ნაწილს წარმოადგენს
ამ სტატიის წინა ნაწილში განხილული
ინფორმაციის წარდგენის ფორმატების
სათანადოდასწორიგამოყენებისგზით.
ამგვარად,თუკანდიდატებისათანადოდ
გამოიყენებენფორმატს,დიდიალბათო-
ბით,ისინიპროფესიონალიზმისთვისგან-
კუთვნილიქულებიდანუფრომეტქულას
მიიღებენ,იმშემთხვევაშიცკი,თუკომუნი-
კაციაარიქნებაკონკრეტულიპროფესიუ-
ლიუნარი,რომელიცგამომცდელმაუნდა
შეაფასოსამკონკრეტულმოთხოვნაში.
მაგალითად, თუ კონკრეტულ კითხვაში
შესამოწმებელი პროფესიული უნარია
„შეფასება“ და კანდიდატებს სთხოვენ
დირექტორთა საბჭოსთვის ანგარიშის
დაწერას, მაშინ თუ კანდიდატი პასუხში
არ წარმოადგენს ან არადამაკმაყო-
ფილებლად წარმოადგენს ანგარიშს,
მაგალითად, სათანადო შესავლისა და
საერთოდასკვნითიკომენტარებისანრე-
კომენდაციებისგარეშე,მაშინკანდიდატს
არმიენიჭება  პროფესიონალიზმისთვის
განკუთვნილი სრული  ქულები, იმ შემ-
თხვევაშიც კი, თუ  მისი პასუხი აკმაყო-
ფილებსშეფასებისყველაკონკრეტულ
კრიტერიუმს.

საერთოპროფესიონალიზმი

„კომუნიკაცია“არისიმხუთიპროფესიულიუნარიდანერთ-ერთი,რომლის
ათვისებაც კანდიდატებს მოეთხოვებათ სტრატეგიული ბიზნესლიდერის
მოდულის საგამოცდო პროგრამით.თითოეულ გამოცდაზე გამომცდელი
შეამოწმებს,რამდენადგაქვთათვისებული„კომუნიკაციის"პროფესიული
უნარი.ამუნარისდემონსტრირებისთვისთქვენსათანადოდდაეფექტია-
ნადუნდაგამოიყენოთგამომცდელისმიერმოთხოვნილისაკომუნიკაციო
ინსტრუმენტიიმკონკრეტულიკითხვისფარგლებში,რომელშიცსაჭიროა
ამუნარისგამოყენება.

ამიტომ,არიფიქროთ,რომგამომცდელი
კომუნიკაციის თქვენს უნარს მხოლოდ
კონკრეტულადკომუნიკაციის პროფესი-
ული უნარის შესამოწმებლად განკუთვ-
ნილი საგამოცდო კითხვის ფარგლებში
შეამოწმებს. გონივრულიდა ეფექტიანი
კომუნიკაცია (თქვენი პასუხების მეშვე-
ობით) აუცილებელია მთელი გამოცდის
განმავლობაში და ყველა კითხვაზე პა-
სუხისგაცემისასუნდაგაითვალისწინოთ
ეს.შემფასებლებიყველაპასუხშიეძებენ,
რამდენადეფექტიანადარისმოწოდებუ-
ლითქვენსმიერპასუხშიგასათვალისწი-
ნებელიაუცილებელიინფორმაცია,რაც
გამოავლენსთქვენსმაღალპროფესიო-
ნალიზმსყველაპასუხში.

სბლ
პროფესიულიუნარები

კომუნიკაცია
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დანართებშიგამოყენებულისაკომუნიკაციოინსტრუმენტები

დიდიალბათობითარისმოსალოდნელი,რომკანდიდატებსსაგამოცდო
კითხვებზესაკუთარიპასუხებისჩამოყალიბებისასდასჭირდებათჩვენმიერ
განხილული კომუნიკაციის (ინფორმირების) ფორმატების გამოყენება.
თუმცა, ჩვენი აზრით, სასარგებლო იქნება, მოკლედ განვიხილოთ სხვა
საკომუნიკაციო ინსტრუმენტებიც, რომლებიც გამომცდელმა შეიძლება
გამოიყენოს საგამოცდო კითხვებში (კანდიდატებისთვის) ინფორმაციის
გადმოსაცემად:

შეხვედრების
ოქმები/ტრანსკრიპტები
გამომცდელისთვისსასარგებლოდამო-
სახერხებელია,რომუფროსიხელმძღვა-
ნელებისმოსაზრებებიგადმოსცესიმკო-
მენტარებისმეშვეობით,რომლებსაცისინი
გააკეთებენორგანიზაციული საკითხების
შესახებ.კანდიდატებმაკარგადუნდაწაი-
კითხონესკომენტარებიდამოსაზრებები,
რათაუფროკარგადშეიცნონშეხვედრაში
მონაწილეპიროვნებებიდაგაიგონმათი
შეხედულებებისტრატეგიულსაკითხებთან
დაკავშირებით.ხშირადესიქნებასაბჭოს
დონისშეხვედრა,რომელიცშეეხებაერთ
კონკრეტულსტრატეგიულსაკითხს.
ვებგვერდისმთავარიგვერდი
ორგანიზაციის ვებგვერდის  საწყისი
გვერდი, როგორც წესი, არის მთავარი
გვერდი,სადაცვიზიტორიმოხვდებავებ
საძიებოსისტემისმეშვეობითორგანიზა-
ციისვებგვერდზეგადასვლისას.საწყისი
გვერდი გამოიყენება ვებგვერდის სხვა
გვერდებზე ნავიგაციის გასაადვილებ-
ლად,სადაცწარმოდგენილიაინფორმა-
ციადაბმულებიორგანიზაციისპროდუქ-
ტებისადამომსახურების,მისიორგანიზა-
ციულისტრუქტურის,ბოლოპერიოდების
სტატიებისადაორგანიზაციისისტორიის
შესახებ. ეს არის სასარგებლოინსტრუ-
მენტი გამომცდელისთვის, რომელიც
მასსაშუალებასაძლევს,ჩამოაყალიბოს
ორგანიზაციის კონტექსტი, გამოკვეთოს
მისიძირითადიმახასიათებლებიდასაქ-
მიანობისძირითადისახეები.
რისკისრეესტრი
რისკის რეესტრი მნიშვნელოვანი და
პრაქტიკული ინსტრუმენტია, რომელიც
დღესყველაკომპანიამუნდააწარმოოს.
მასრეგულარულადუნდაიხილავდნენდა,

სავარაუდოდ,ამისცოდნამოეთხოვებათ
კანდიდატებს სტრატეგიული ბიზნესლი-
დერის მოდულის გამოცდისთვის. რის-
კის რეესტრი ხშირად წარმოდგენილია
ცხრილისფორმატით.დღესდღეობითიგი
წარმოადგენსკომპანიებისანგარიშგების
განუყოფელ ნაწილს და ინვესტორების
მოთხოვნას.
რისკისრეესტრისძირითადიასპექტებია:

▪  რისკის სახელწოდება
▪ რისკის ალბათობა ‒ როგორც 

წესი, შეფასდება  1-დან 
(ნაკლებად მოსალოდნელი)  
5-მდე  (მაღალი ალბათობით 
მოსალოდნელი) სკალით  

▪ რისკის გავლენა ‒ ესეც 
შეფასდება ანალოგიურად  
1-დან (დაბალი გავლენა) 5-მდე 
(მაღალი გავლენა)

▪ რისკის მფლობელი ‒ როგორც 
წესი, მენეჯერი ან დირექტორი

▪ რისკის გამოვლენის თარიღი 
და რისკის ბოლო განხილვის 
თარიღი

▪ უნდა ჩამოთვლილი იყოს რისკის 
შემამსუბუქებელი ქმედებები, 
ე.ი. რა გააკეთა ორგანიზაციამ 
რისკის შესამცირებლად და კიდევ 
რის გაკეთება აქვს განზრახული 
რისკის შესამცირებლად.

რისკის რეესტრი მნიშვნე-
ლოვანი და პრაქტიკული 
ინსტრუმენტია, რომელიც 
დღეს ყველა კომპანიამ 
უნდა აწარმოოს. 
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მზად იყავით იმისთვის,რომ შესაძლოა
გამოცდაზემოგთხოვონრისკებისრეესტ-
რისინსტრუმენტისშეფასებადაკომენტა-
რებისგაკეთებადა,გარდაამისა,შესაძ-
ლოა,მოგიწიოთრისკისფორმულირება
ანმისიგაუმჯობესება.
სხვაფორმატები,რომელიცგამომც-
დელმაშეიძლებაგამოიყენოსდარ-
გის/ორგანიზაციისშესახებგარკვე-
ულიინფორმაციისგადმოსაცემად:
▪  საგაზეთოსტატიები
▪  ელექტრონულიცხრილები
▪  სტატიებიდარგობრივიკვლევისშე-
სახებ

▪  თავმჯდომარისგანცხადებაანსხვა
ამონარიდებიკომპანიისწლიურიან-
გარიშიდან

როგორც უკვე აღვნიშნეთ ამ სტატია-
ში,  ინფორმირებისთვის განკუთვნილი
დოკუმენტების სია, რომლებიც ჩვენ

განვიხილეთ, არ არის ამომწურავი და
არსებობს სხვა მრავალი ალტერნა-
ტიული ფორმატი, რომლის შერჩევა
გამომცდელებს შეუძლიათ შესაბამისი
ორგანიზაციის/დარგისშესახებგარკვე-
ულიინფორმაციისგადმოსაცემად.ამი-
ტომ,თქვენმზადუნდაიყოთიმისთვის,
რომსაგამოცდოაუდიტორიაშიშეძლოთ
ფართო სპექტრის საინფორმაციო წყა-
როების  ეფექტიანად გაანალიზება და
შეფასება,რათათქვენსპასუხებშიეფექ-
ტიანად (სათანადო ფორმატით) წარ- 
მოადგინოთ საგამოცდო კითხვების შე-
საფერისი ინფორმაცია. გარდა ამისა,
დარწმუნდით, რომ სტრატეგიული ბიზ-
ნესლიდერისგამოცდისთვისმზადებისას
ბევრს კითხულობთ, ეცნობითროგორც
ტრადიციულ,ისეონლაინმედიასაშუა-
ლებებითმოწოდებულინფორმაციასდა
გაეცანითფართოსპექტრისსაინფორმა-
ციოწყაროებს,რომლებიცგამოიყენება
თანამედროვებიზნესში.

1.წერილი
 როგორცუკვეაღვნიშნეთ,წერილისწერაუნდადაიწყოთწერილისადრესატისმისამარ-
თითა და სხვა საიდენტიფიკაციო მონაცემებით (მაგალითად, კომპანიის სახელწოდება,
წერილისადრესატისთანამდებობადაა.შ)დათარიღი.წერილიუნდადაიწყოთასე:

 ბ-ნო(პატივცემულო)XXXX,ვისთვისაცგანკუთვნილიიქნებაწერილისცენარისმიხედვით

 წერილისტექსტიდაწერილიუნდაიყოსპირველპირში,შემდეგიფრაზებისგამოყენებით:
„მე”,„თქვენ“,„თქვენისაბჭო(კომპანია)და„ჩვენიკომპანია”.წერილისწერისასმუდამ
გახსოვდეთ,ვისმიმართავთ,რააინტერესებთმათდაკონკრეტულადმიმართეთმათ,სა-
დაცსაჭიროა,რომყურადღებაგაამახვილოთდაუფრონათელიგახადოთ,რასაკითხებს
ეხებათქვენიპასუხი.

 წერილიდაასრულეთშესაფერისიწინადადებით,მადლობაგადაუხადეთმკითხველსმა-
თიდაინტერესების,ანიმისგამო,რომდროდაგითმოთდაეცნობათქვენსმოსაზრებებს.
როდესაცწერილიკონკრეტულადმიმართულიარარისრომელიმეპიროვნებაზე,არამედ
განკუთვნილია ანონიმური ადრესატისთვის, მაგალითად „აქციონერებისთვის”, წერილი
უნდადაასრულოთშემდეგიფრაზით„თქვენიმონამორჩილი”(‘Yoursfaithfully’),ხოლო
როდესაც წერილის ადრესატი კონკრეტულიპიროვნებაადა წერილისწერადაწყებული
გაქვთ  ასე „ბ-ნო…“, წერილი უნდადაასრულოთშემდეგი სიტყვებით„პატივისცემით”
(‘Yourssincerely’).

2.მიმართვა(განცხადება)
 თუმოგეთხოვებათმიმართვის(განცხადების)ტექსტისდაწერა,რომელიცზეპირადუნდა
წაიკითხონ,დარწმუნდით,რომშესაძლებელიიქნებამისიწაკითხვა.ზეპირიგამოსვლისთ-

დასკვნისსახით

დამატებითიმითითებებიწერისსტილის(კულტურის)შესახებდაშემაჯერებელი
მოკლეინფორმაციაჩვენმიერგანხილულიდოკუმენტებისშინაარსისადაფორ-
მატისშესახებ
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ვისტექსტისდაწერასგარკვეულიპრაქტიკაესაჭიროება,ამიტომსცადეთ,თქვენთვითონ
წაიკითხოთხმამაღლა,რასაცდაწერთ.თვითონმიხვდებითმალე,რომელიფრაზებიან
რასტრუქტურისწინადადებებიარმუშაობსზეპირადსაუბრისას.

 ამასთან,პასუხიაუცილებლადპირველპირშიდაწერეთ.

 გარდა ამისა, შეიძლება მოგეთხოვებოდეთ შენიშვნების დაწერა ზეპირი განცხადების
ტექსტისთვის,რაშემთხვევაშიც,მოკლე-მოკლეწინადადებებიუნდაგამოიყენოთდაყუ-
რადღებაგაამახვილოთძირითადმომენტებზე.გახსოვდეთ,მიზანიიმაშიმდგომარეობს,
რომაუდიტორიასწარმოდგენაშეუქმნათგარკვეულსაკითხებზე,რადგანმათშეზღუდული
დროექნებათდეტალურიტექსტისგასაცნობად.

3.საინფორმაციოდანიშნულებისმოკლეკომენტარები
 მოკლეკომენტარებისდაწერაშეიძლებასაჭიროიყოს,მაგალითად,გარკვეულიმოვლენის
ან გადაწყვეტილების შესახებ მოკლე ინფორმაციის მისაწოდებლადდირექტორთა საბ-
ჭოს,ანრომელიმეკომიტეტის,ანგარემხარეებისთვის,მაგალითად,ინსტიტუციონალური
აქციონერებისთვის.კომენტარებიაუცილებლადკარგადუნდაიყოსსტრუქტურირებული;
დასაწყისშიყურადღებაგამახვილებულიუნდაიყოსძირითადმომენტებზედაშემდეგმოჰ-
ყვებოდესსაბაზომხარდამჭერიინფორმაცია.მოკლეკომენტარები,ისევეროგორცპრეს-
რელიზები,ანხელმძღვანელობისთვისწარსადგენინარატიულიინფორმაცია,დაწერილი
უნდაიყოსმესამეპირშიდატექსტშიუნდაიყენებდეთშემდეგსიტყვებს„კომპანია”,შპს
„XX”და„დირექტორთასაბჭო”,სიტყვების„მე”ან„ჩვენ”ნაცვლად.

4.ხელმძღვანელობის აღწერილობითი (ნარატიული) ანგარიში (როგორიცაა,
წლიურიანგარიში)

 ხელმძღვანელობისნარატიულიანგარიშისშესახებნათელიწარმოდგენისშესაქმნელად
საუკეთესოგზაა, გაეცნოთ რომელიმეცნობილიმსხვილიკომპანიის წლიურანგარიშს,
რომელიცგამოქვეყნებულიიქნებაკომპანიისვებგვერდზე(სავარაუდოდ,ინვესტორებთან
ურთიერთობისგანყოფილებაში).

 ამგვარინარატიულიანგარიშიუნდადაიწეროსმესამეპირში(ისევე,როგორცმოკლეკო-
მენტარები).

5.პრესრელიზი
 როგორცუკვეაღვნიშნეთ,პრესრელიზიშედგებანათლადჩამოყალიბებულიმოკლეპუნქ-
ტებისგან,რომლებიცდაწერილიამესამეპირში.სავარაუდოდ,მასექნებაშესავალიპუნქტი,
სადაცფორმულირებულიამთავარიგზავნილი,შესაბამისსაბაზომხარდამჭერინფორმა-
ციასთან ერთად, ხოლო შემდეგ პუნქტებში უკვე ჩამოყალიბებული იქნება მონაცემებიც,
საჭიროებისშემთხვევაში.

ამგვარიგანცხადებებისნიმუშებისგაცნობაშეგიძლიათმსოფლიოსწამყვანიკომპანიების
ვებგვერდებზე,პრესისგანყოფილებაში.

6.მემორანდუმი(მოხსენებითიბარათი)
 საზოგადოდ,მოხსენებითიბარათიიწერებარომელიმეკონკრეტულიპიროვნებისანპი-
როვნებებისთვის (როგორიცაა, მაგალითად მთავარი აღმასრულებელიდირექტორი, ან
დირექტორთასაბჭო,ანრომელიმეკომიტეტი).ამგვარიფორმატისწერილიუნდადასა-
თაურდეს„მემორანდუმი“,„მოხსენებითიბარათი”დაწერილისთავშიმითითებულიუნდა
იყოსსაცნობაროსაიდენტიფიკაციოინფორმაციავის/ვისგან/თარიღი/საკითხი/თემა.

 მოხსენებითი ბარათის წერის სტილისთვისდამახასიათებელია სიზუსტედაფაქტობრივი
ინფორმაციისწარმოდგენა,ნაკლებიადგილიუნდადაეთმოსინტერპრეტაციას.ისუნდა
დაიწეროსპირველპირში,უშუალოდუნდაიყოსმიმართულიიმპიროვნებაზე,ვისთვისაც
გამიზნულიამოხსენებითიბარათი(“თქვენ”),ხოლოავტორისაკუთართავსუნდამოიხსე-
ნიებდესასე„მე”.
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7.ანგარიში
 ანგარიშისმიზანი,როგორცწესი,არისინფორმაციისმიწოდება,ზოგჯერრეკომენდაციების
მიცემა,ანწინადადებებისშეთავაზებასამომავლოქმედებებისშესახებ.ანგარიშიგაცილებით
უფროვრცელია,ვიდრემოხსენებითიბარათიდა,მაშასადამე,მისისტილიდატექსტიცუფრო
ოფიციალურიხასიათისაა.მოხსენებითიბარათისმსგავსად,ანგარიშიცპირველპირშიიწერება.

 ანგარიშისსაწყისისტრუქტურაისეთივეა,როგორიცმოხსენებითიბარათის,მაგრამმისი
სათაურიიქნება“ანგარიში”.კარგპრაქტიკადმიიჩნევაანგარიშისდაწყებაშესავლით,სა-
დაცზუსტადიქნებაჩამოყალიბებული,რასმოიცავს,რისთვისააგანკუთვნილიანგარიში,
ხოლომისიდასრულება„რეზიუმეთი“,ან„დასკვნით“.

 ანგარიშშისათაურებისადაქვესათაურებისგამოყენებამარტომისიწარდგენისფორმატს
კიარაუმჯობესებს,არამედმასუფროადვილადწასაკითხსადააღსაქმელსხდისადრე-
სატისთვის(დაცხადია,თქვენისაგამოცდონაწერებისშემფასებლისთვისაც).

მაშასე‒როგორუნდამიაღწიოთწარმატებასსბლ-ისგამოცდაზე

• დაგეგმეთთქვენიპასუხი,სანამწერასდაიწყებთ:
‒ამგვარიმიდგომითშეძლებთ,ნათლადწარმოიდგინოთპასუხისფორმატი,რომელიც
მოგეთხოვებათდა,მაშასადამე,არდაგავიწყდებათშესაფერისისათაურებისგამოყოფა
დაშესავალიაბზაცებისდართვა;

‒ტექნიკურისაკითხებითქვენსპასუხშილოგიკურადდაალაგეთ‒ესაამაღლებსპასუხის
შთამბეჭდავობასა დადამაჯერებლობას. პირველად ძირითად მომენტებს შეეხეთდა
მსგავსისაკითხებიერთადდააჯგუფეთ;

‒ დაადგინეთ,ვინხართთქვენსცენარის(კითხვისმოთხოვნისთანახმად),ასევევინარის
თქვენიპასუხისადრესატიდაგაარკვიეთ,პირველპირშიუნდადაწეროთპასუხი(„მე”
ან„ჩვენ”),თუმესამეპირში(„ის,იგი”ან„კომპანია”).

• გამოიყენეთშესაფერისისათაურებიდაპუნქტებსშორისადგილიდატოვეთ.
‒ ამითმოგემატებათფორმატისთვისგანკუთვნილიქულებიდათქვენიპასუხიპროფესი-
ონალურსახესმიიღებს.

• ბევრპროფესიონალურპასუხშიმიუღებელიაბულიტების(წერტილების)გამოყენება
საკითხებისდასანომრად,ამიტომთავიაარიდეთამგვარიფორმატისგამოყენებას.

• თქვენს პასუხში სხვადასხვა ნაწილები ერთმანეთთანდააკავშირეთ აზრობრივად
(სათანადოწინადადებებით),განსაკუთრებითმაშინ,თუსიტყვას,ანზეპირგაცხა
დებას(მიმართვას)წერთ.

• აუცილებლადგაითვალისწინეთშესავალიაბზაცები(ნაწილი)დარეზიუმე(დასკვნა)
საკითხებისერთადთავმოყრისმიზნით;

• პასუხისტექსტშიმიმართეთხოლმეადრესატს,პასუხიუშუალოდშეუსაბამეთგამიზ
ნულმკითხველსდამათინტერესებს;

• დარწმუნდით,რომთქვენსპასუხშინათლადარისწარმოჩენილიისსაკითხები,რასაც
შეკითხვამოითხოვს,რათათქვენიპასუხიშთამბეჭდავიიყოსდამოიპოვოთქულები,
რომლებიცგანკუთვნილიაპასუხისდამაჯერებლობისდემონსტრირებისთვის;

• მზადიყავითიმისთვის,რომგამოცდაზეშესაძლოაპასუხისჩამოყალიბებადაგჭირდეთ
სხვისიპოზიციიდან(მაგალითად,დირექტორისანრომელიმედაინტერესებულიმხარის),
იმისმიუხედავად,ეთანხმებითთუარამას.ესარარისთქვენიმოსაზრებები‒უბრალოდ
გამოიყენეთსცენარშიაღწერილიფაქტებიდაშესაფერისითეორიულიმასალა.
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sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

ტექნოლოგიაზრდისსწავლისხელმისაწვდომობას,
ნათქვამიაACCA-სადაedX-ისახალკვლევაში

ACCA-ს(დამოწმებულისერტიფიცირებუ-
ლიბუღალტერთაასოციაცია)დაedX-ის
(2U,Inc.წამყვანიგლობალურიონლაინ
სწავლისპლატფორმა)უახლესიკვლევა
(Nasdaq:TWOU))იკვლევსსაგანმანათ-
ლებლოტექნოლოგიების,ანუedtech-ის
პოსტპანდემიურროლსდამოიცავსრჩე-
ვებსადატენდენციებსმომხმარებლების-
თვის.

ACCA-სანგარიში,EdTech:Supercharg-
ingcareersinaccountancy,რომელიც
შემუშავებულია edX-თან ერთად, ხაზს
უსვამს „ნებისმიერდროს‒ ნებისმიერ
ადგილას“ მიდგომას სწავლისადმი,რა-
საც საგანმანათლებლო ტექნოლოგიები
(edtech)შესაძლებელსხდის.ასევედე-
ტალურადაააღწერილი,თუროგორიყო
მოქნილობაedtech-ისყველაზეღირებუ-
ლიმახასიათებელითვისება.გლობალურ

გამოკითხვაშიმონაწილეობდაბუღალტე-
რიასთანდაკავშირებული1400-ზე მეტი
მოსწავლედაპედაგოგი.

მოსწავლეებმააღნიშნეს,რომedtech-ს
აქვს პოტენციალი, გაზარდოს კარიე-
რული განვითარება შემდეგი ძირითადი
რჩევებით: გამოიყენეთ edtech-ის პო-
ტენციალი,მოარგეთთქვენსცხოვრებას;
განიხილეთშერეულისწავლისვარიანტი
დაგანიხილეთedtech,როგორცვარიან-
ტი,განურჩევლადცხოვრებისეტაპისათუ
ორგანიზაციისზომისა.

სწავლისთვის ყველაზე ხელსაყრელად
დასახელდა პორტატული მოწყობილო-
ბები, მათ შორის,ლეპტოპები (88%),
მობილურები(მაგ.სმარტფონები)72%,
ტაბლეტები44%;52%-მაასევედაასახე-
ლასტაციონარულიდესკტოპ-კომპიუტერი.
ესდასკვნებიგავლენასახდენსსასწავლო
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შინაარსისა და შეფასებების ვიზუალურ
დიზაინსადამიწოდებაზე.კონტენტისშემ-
ქმნელებმადაშეფასებისპროვაიდერებმა
უნდაუზრუნველყონ,რომმათიკონტენტი
სხვადასხვა მოწყობილობებში იდენტური
ხარისხისიყოს.

ალანჰეტფილდი, აღმასრულებელი
დირექტორი კონტენტის, ხარისხი
სადა ინოვაციების მიმართულებით,
აცხადებს:

„ეს დას კ ვ ნე ბი ემ თხ ვე ვა 
ACCA-ს სა კუ თარ გა მოც დი-
ლე ბას, რად გან ჩვენ ვცდი-
ლობთ მი ვაღ წი ოთ თა ნა ბარ 
წვდო მას გლო ბა ლუ რად. ჩვე-
ნი ზო გი ერ თი პრო ექ ტი, რო-
გო რი ცაა ACCA-X, გთა ვა ზობთ 
უფა სო ACCA კურ სებს ონ ლა-
ინ edX-თან ჩვე ნი პარ ტ ნი ო-
რო ბით, რა მაც უკ ვე დაგ ვა ნა-
ხა ტექ ნო ლო გი ის ძა ლა. ჩვენ 
ასე ვე ვხე დავთ ლი ცენ ზი რე ბუ-
ლი სას წავ ლო პარ ტ ნი ო რე ბის 
მზარდ რა ო დე ნო ბას, რომ ლე-
ბიც იყე ნე ბენ ხე ლოვ ნურ ინ ტე-
ლექ ტ სა და ალ გო რით მებს 
სტუ დენ ტე ბის გა მოც დი ლე ბი-
სა და მა თი სწავ ლის შე დე გე-
ბის გა სა უმ ჯო ბე სებ ლად. ჩვენ 
აღ ფ რ თო ვა ნე ბუ ლი ვართ მო-
მავ ლის შე საძ ლებ ლო ბე ბით 
ამ სწრა ფად გან ვი თა რე ბად 
სივ რ ცე ში.“

მსხვილმასასწავლოპარტნიორებმაშეძლეს
რესურსების ინვესტიციასასწავლოპლატ-
ფორმისთვის, ხოლოსხვა პარტნიორებმა
დაპროვაიდერებმაგანახორციელესინოვა-
ციასხვადასხვაგზით,მათშორის,შექმნეს:
მიკროვიდეოგაკვეთილებიბუღალტრული
აღრიცხვის სხვადასხვათემებზე,ღია კო-
დისსახელმძღვანელოები,პერსონალური
გამოცდების პრაქტიკული პროგრამული
უზრუნველყოფისშექმნადაა.შ.ციფრულმა
კონტენტმაგანსაკუთრებულიმიმზიდველო-
ბა მოიპოვა. edtech-ში ჩართულ მომხ-
მარებელთა91%ასევე იყენებსონლაინ
წიგნებსადასხვაციფრულკონტენტს.

თუმცაკვლევამასევეგამოავლინაბარი-
ერებისარსებობამომავალშიedtech-ის
უფროფართოგამოყენებისკუთხით,კერ-
ძოდ‒საიმედომაღალსიჩქარიანინტერ-
ნეტთან,ელექტროენერგიასთანდაწყნარ
სასწავლოსივრცეებთანწვდომისნაკლე-
ბობამსოფლიოსზოგიერთქვეყანაში.

წყარო:accaglobal.com
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საგადასახადო სისტემებისადმი ნდობა
ყველაზემაღალიმაშინაა,როდესაცგა-
დასახადის გადამხდელები ხედავენ კო-
რუფციის დაბალდონეს და სახსრების
გადანაწილებისმაღალხარისხს.

გადასახადის გადამხდელთადამოკიდე-
ბულება გადასახადების გადახდასთან
დაკავშირებით მჭიდრო კავშირშია კო-
რუფციისაღქმულდონესთან,‒ნათქვამია
საბუღალტროორგანიზაციების,ACCA-სა
დაბუღალტერთასაერთაშორისოფედე-
რაციის (IFAC) მიერ ჩატარებულ ახალ
კვლევაში,სახელწოდებით,PublicTrust
in Tax. 5,900 ადამიანის გამოკითხვამ
14ქვეყანაში,მათშორისგანვითარებადი
ეკონომიკისქვეყნებში,აჩვენა,რომსაგა-
დასახადოსისტემებისადმინდობაუფრო
დაბალია,როდესაცგადასახადისგადამ-
ხდელები აღიქვამენ კორუფციის მაღალ
დონესდასახელმწიფოსახსრებისდაბალ
გადანაწილებას.

ჰელენბრენდი,ACCAს
აღმასრულებელიდირექტო
რი,ამბობს:„კორუფციასთან 
ბრძო ლა გლო ბა ლუ რი ბუ-
ღალ ტე რის პრო ფე სი ის მთა-
ვა რი პრი ო რი ტე ტი ა, რად გან 
კო რუფ ცი ას აქვს ასე თი უარ-
ყო ფი თი გავ ლე ნა ნდო ბა ზე, 
სა გა და სა ხა დო მო რალ ზე და 
უფ რო ფარ თოდ მდგრად 
გან ვი თა რე ბა ზე. სა ერ თა შო-
რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის 
კვლე ვე ბი დან ვი ცით, რომ 
ეკო ნო მი კუ რი ზრდა მიჰ ყ ვე ბა 
სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლე ბის 
თან მიმ დევ რულ ნა კადს“.

კორუფციისშესახებშეხედულებები
განაპირობებსდამოკიდებულებას
საგადასახადოსისტემებისადმი

წლევანდელი კვლევა ეფუძნება წინა
კვლევებსდაპირველადმოიცავსG20-ის
გარეთგანვითარებადიქვეყნებისმონაცე-
მებს.გაეროსპროგნოზით,მოსახლეობის
ყველაზე მაღალი ზრდა 2050 წლამდე
G20-ის არაწევრ ქვეყნებში მოხდება.
კვლევის  ამ გამოცემაში განხილულია
საკითხები,რომლებიცგავლენასახდენს
გლობალურიმოსახლეობისმზარდწილ-
ზე.გამოკითხვაგამყარებულიიყომრგვა-
ლიმაგიდებისსერიით,რომელიცმიზნად
ისახავდადამოკიდებულებებისსიღრმისე-
ულგამოკვლევას.

კევინდენსი,IFACისაღ
მასრულებელიდირექტორი,
ამბობს: „ურთიერთობა გა-
და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლებ-
სა და მთავ რო ბებს შო რის, 
ბიზ ნე სებს, სა ზო გა დო ე ბა სა 
და სა გა და სა ხა დო სის ტე მებს 
შო რის ფუნ და მენ ტუ რია ეკო-
ნო მი კე ბის მდგრა დო ბი სა და 
გა დარ ჩე ნის თ ვის რო გორც 
მოკ ლე ვა დი ან, ისე გრძელ ვა-
დი ან პე რი ოდ ში. ჩვენს კვლე-
ვებ ში მო ცე მუ ლია გა დამ წყ-
ვე ტი მნიშ ვ ნე ლო ბის ცოდ ნა 
ამ ურ თი ერ თ კავ ში რებ ზე, რაც 
და ეხ მა რე ბა  გლო ბა ლურ 
პო ლი ტი კო სებს სა უ კე თე სო 
სა მო მავ ლო სტრა ტე გი ის გან-
საზღ ვ რა ში.“

IFAC-მაახლახანგამოაქვეყნათავისისა-
მოქმედოგეგმაკორუფციასთანდაეკო-
ნომიკურდანაშაულთანსაბრძოლველად,
რაცითვალისწინებსგლობალურიბუღალ-
ტერისპროფესიისფართომხარდაჭერას.
გეგმაასახავსკონკრეტულქმედებებსდა
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მითითებებს,თურაშეუძლიათგანახორ-
ციელონაღნიშნულიპროფესიისადამია-
ნებმაინდივიდუალურადდაერთობლივად
კორუფციისწინააღმდეგბრძოლაშიმნიშ-
ვნელოვანიგზითჩართვისთვის.

„კორუფციის აღ ქ მულ დო ნე სა 
და მო ქა ლა ქე ე ბის გა და სა ხა-
დე ბის გა დახ დის სურ ვილს 
შო რის კო რე ლა ცი ის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით, ეს გეგ მა არის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, რა თა მო ქა-
ლა ქე ებ მა და ი ნა ხონ სარ გე ბე-
ლი მათ მი ერ გა დახ დი ლი გა-
და სა ხა დე ბი დან “, ‒ ამ ბობს 
ბ-ნი დენ სი.

 

კვლევისძირითადიმიგნებები:

ნდობადაკორუფცია

პოლიტიკოსების მიმართ საზოგადოების
ნდობა თანდათან მცირდება, ამჟამად
‒წმინდანდობისდეფიციტი-25%-სშე-
ადგენს. ამის საპირისპიროდ, საკმაოდ
მაღალია პროფესიონალი საგადასახა-
დო ბუღალტრებისადა იურისტებისადმი
ნდობისკოეფიციენტი(67.1%და64.6%
შესაბამისად). საგადასახადოორგანო-
ებისადმი დამოკიდებულებები იყოფა,
თუმცამნიშვნელოვანიწილი‒27.9%‒
უნდობლობითანმაღალიუნდობლობით
ხასიათდება.

მრგვალი მაგიდის მონაწილეებმა დაი-
ნახესპოლიტიკოსებისადმინდობისნაკ-
ლებობა, როგორც ძირითადი ბარიერი
სისტემებთან საგადასახადო ჩართულო-
ბისთვის.მოქალაქეებიარაპროტესტებენ
გადასახადისგადახდას‒ისინიაპროტეს-
ტებენმითვისებას.

გადასახადისმინიმიზაცია

გამოკითხვისას46.4%დაეთანხმა,რომ
მრავალეროვნული კომპანიები უნდა
იხდიდნენ გონივრულ გადასახადს. ეს
ეწინააღმდეგება G20-ის ქვეყნებში სა-
ზოგადოებრივი ნდობის საგადასახადო
კვლევებს,სადაცამდებულებასმხოლოდ
22.4%დაეთანხმა.

განვითარებადქვეყნებშიგადასახადების
შემცირებისადმიდამოკიდებულებაუფრო
შერბილებულიადარესპონდენტებიუფრო
მეტადეთანხმებიან,რომკონკრეტულიგა-
დასახადისგადამხდელთაჯგუფებიიხდიდ-
ნენგონივრულიოდენობისგადასახადს.

წახალისებები

ხალხიმტკიცედუჭერსმხარსსაგადასახა-
დოშეღავათებისგამოყენებასისეთიმეგა-
ტენდენციებისთვის,როგორიცააკლიმატის
ცვლილება (73.8%) და მოსახლეობის
დაბერება(72.8%).

საგადასახადო შეღავათებსრესპონდენ-
ტები განიხილავენ, როგორც მრავალე-
როვნულიბიზნესისმოზიდვისსაშუალებას
ინვესტიციებისთვის (73.9%) და უფრო
თანმიმდევრულისაერთაშორისოსაგადა-
სახადოსისტემისასაშენებლად,ქვეყნებს
შორისთანამშრომლობით(69.3%).

მოხსენების ავტორი ჯეისონ პაიპერი
ამბობს:„ეფექტიანი,ეფექტურიდასანდო
საგადასახადოადმინისტრირებასაზოგადო-
ებისჯანსაღისტრუქტურისერთ-ერთისამ-
შენებლოაგურია.ესკვლევააჩვენებს,რომ
პრობლემაარაგადასახადებისაკრეფაში,
არამედიმაშია,თურახდებაშემდეგ.სამ-
თავრობოხარჯებშიანგარიშვალდებულების
ნაკლებობა ხელს უწყობს მოსახლეობაში
კორუფციისდონის მაღალაღქმას‒რაც
ძალიანხშირადშეესაბამებარეალობას.“

წყარო:accaglobal.com



58

ვებგვერდი, 23/09/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
200000000.05.001.020613
 

საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  

ცვლილების შეტანის შესახებცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 
№54, 12.10.2010, მუხ. 343) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

1. კოდექსს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 7 1 მუხლი: 
„მუხლი 7„მუხლი 7  11. საგადახდო მომსახურების პროვაიდერთან გახსნილი საგადახდო ანგარიშის . საგადახდო მომსახურების პროვაიდერთან გახსნილი საგადახდო ანგარიშის 

მიმართ მოთხოვნები მიმართ მოთხოვნები 
1. „საგადახდო სის ტე მი სა და სა გა დახ დო მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 

შე სა ბა მი სად რე გის ტ რი რე ბულ სა გა დახ დო მომ სა ხუ რე ბის პრო ვა ი დერ თან გახ ს ნი ლი გა და სა
ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა გა დახ დო ან გა რი შის მი მართ ვრცელ დე ბა ამ კო დექ სის 54ე მუხ ლით, 
71ე მუხ ლით, 238ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის „გ“ და „ე“ ქვე პუნ ქ ტე ბით, 241ე მუხ ლის მე
7, მე8, მე10 და მე11 ნა წი ლე ბი თა და 243ე მუხ ლის პირ ვე ლი, მე2 და მე4 ნა წი ლე ბით სა
ბან კო და წე სე ბუ ლე ბის თ ვის სა ბან კო ან გა რი შის მი მართ გან საზღ ვ რუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი, თუ 
მან ელექ ტ რო ნუ ლი ფუ ლის სქე მა ში იური დი უ ლი პი რი, აგ რეთ ვე სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ
ლო ბის შე სა ბა მი სად რე გის ტ რი რე ბუ ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მე წარ მე და იური დი უ ლი პი რის 
სტა ტუ სის არ მ ქო ნე სხვა ორ გა ნი ზა ცი უ ლი წარ მო ნაქ მ ნი ჩარ თო, რო გორც გა დამ ხ დე ლი. 

2. ამ მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა გა დახ დო მომ სა ხუ რე ბის პრო
ვა ი დე რის მი ერ შე სა ბა მი სი ვალ დე ბუ ლე ბის შე უს რუ ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში მის მი მართ 
შე სა ბა მი სად ვრცელ დე ბა ამ კო დექ სის 283ე მუხ ლით გან საზღ ვ რუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბე ბი. 

3. ამ მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის მიზ ნე ბის თ ვის სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ეყ რ დ ნო ბა 
„საგადახდო სის ტე მი სა და სა გა დახ დო მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე18 
მუხ ლის 11 2 პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კის ვებ გ ვერ დ ზე გა მოქ ვეყ
ნე ბულ სა გა დახ დო მომ სა ხუ რე ბის პრო ვა ი დე რე ბის ჩა მო ნათ ვალს.“. 

2. 70ე მუხ ლის: 
ა) 3 1 ნა წი ლის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის 3 2−3 6 ნა წი ლე ბი: 
„3 2. სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო უფ ლე ბა მო სი ლია გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა გა და სა ხა

დო შე მოწ მე ბი სას (ამ შე მოწ მე ბის ფარ გ ლებ ში) ან სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ
ლე ბის შე სა ბა მი სად სხვა სა ხელ მ წი ფოს კომ პე ტენ ტუ რი (უფლებამოსილი) ორ გა ნოს მი მარ თ
ვის სა ფუძ ველ ზე სა გა დახ დო მომ სა ხუ რე ბის პრო ვა ი დე რის გან გა მო ითხო ვოს პი რის შე სა ხებ 
„საგადახდო სის ტე მი სა და სა გა დახ დო მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 43ე 
მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ა. ამ ინ ფორ მა ცი ას სა გა და სა
ხა დო ორ გა ნო გა მო ითხოვს სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, სა ქარ თ ვე ლოს ად
მი ნის ტ რა ცი უ ლი საპ რო ცე სო კო დექ სით დად გე ნი ლი წე სით, გარ და ამ მუხ ლის 3 1 ნა წი ლით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვი სა. 

3 3. სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო უფ ლე ბა მო სი ლია გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა გა და სა ხა დო 
შე მოწ მე ბი სას (ამ შე მოწ მე ბის ფარ გ ლებ ში) ან სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე
ბის შე სა ბა მი სად სხვა სა ხელ მ წი ფოს კომ პე ტენ ტუ რი (უფლებამოსილი) ორ გა ნოს მი მარ თ ვის 
სა ფუძ ველ ზე საბ რო კე რო კომ პა ნი ის გან, ლი ცენ ზი რე ბუ ლი ცენ ტ რა ლუ რი დე პო ზი ტა რის გან, 
ფა სი ა ნი ქა ღალ დე ბის რე გის ტ რა ტო რის გან გა მო ითხო ვოს პი რის შე სა ხებ „ფასიანი ქა ღალ დე
ბის ბაზ რის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 32ე მუხ ლის მე2 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ
ლი კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ა. ამ ინ ფორ მა ცი ას სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო გა მო ითხოვს 
სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, სა ქარ თ ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი საპ რო ცე
სო კო დექ სით დად გე ნი ლი წე სით, გარ და ამ მუხ ლის 3 1 ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ
თხ ვე ვი სა. 
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3 4. სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო უფ ლე ბა მო სი ლია გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა გა და სა ხა დო 
შე მოწ მე ბი სას (ამ შე მოწ მე ბის ფარ გ ლებ ში) ან სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბის 
შე სა ბა მი სად სხვა სა ხელ მ წი ფოს კომ პე ტენ ტუ რი (უფლებამოსილი) ორ გა ნოს მი მარ თ ვის სა
ფუძ ველ ზე აქ ტი ვე ბის მმარ თ ვე ლი კომ პა ნი ის გან, სა ინ ვეს ტი ციო კომ პა ნი ის გან გა მო ითხო ვოს 
პი რის შე სა ხებ „საინვესტიციო ფონ დე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე12 მუხ ლის მე5 
პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ა. ამ ინ ფორ მა ცი ას სა გა და სა
ხა დო ორ გა ნო გა მო ითხოვს სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, სა ქარ თ ვე ლოს ად
მი ნის ტ რა ცი უ ლი საპ რო ცე სო კო დექ სით დად გე ნი ლი წე სით, გარ და ამ მუხ ლის 3 1 ნა წი ლით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვი სა. 

3 5. სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო უფ ლე ბა მო სი ლია გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა გა და სა
ხა დო შე მოწ მე ბი სას (ამ შე მოწ მე ბის ფარ გ ლებ ში) ან სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ
რუ ლე ბის შე სა ბა მი სად სხვა სა ხელ მ წი ფოს კომ პე ტენ ტუ რი (უფლებამოსილი) ორ გა ნოს მი
მარ თ ვის სა ფუძ ველ ზე მიკ რო სა ფი ნან სო ორ გა ნი ზა ცი ის გან გა მო ითხო ვოს პი რის შე სა ხებ 
„მიკროსაფინანსო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე10 მუხ ლით გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ა. ამ ინ ფორ მა ცი ას სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო 
გა მო ითხოვს სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე, სა ქარ თ ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი უ
ლი საპ რო ცე სო კო დექ სით დად გე ნი ლი წე სით, გარ და ამ მუხ ლის 3 1 ნა წი ლით გათ ვა ლის წი
ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვი სა. 

3 6. სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო უფ ლე ბა მო სი ლია გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა გა და სა ხა დო 
შე მოწ მე ბი სას (ამ შე მოწ მე ბის ფარ გ ლებ ში) ან სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე
ბის შე სა ბა მი სად სხვა სა ხელ მ წი ფოს კომ პე ტენ ტუ რი (უფლებამოსილი) ორ გა ნოს მი მარ თ ვის 
სა ფუძ ველ ზე სეს ხის გამ ცე მი სუ ბი ექ ტი სა და ვა ლუ ტის გა დამ ც ვ ლე ლი პუნ ქ ტის გან გა მო
ითხო ვოს პი რის შე სა ხებ „საქართველოს ეროვ ნუ ლი ბან კის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ
ლი კა ნო ნის 50 2 და 52 2 მუხ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი კონ ფი დენ ცი ა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ა. 
ამ ინ ფორ მა ცი ას სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო გა მო ითხოვს სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა ფუძ
ველ ზე, სა ქარ თ ვე ლოს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი საპ რო ცე სო კო დექ სით დად გე ნი ლი წე სით, გარ და 
ამ მუხ ლის 3 1 ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვი სა.“; 

ბ) მე4 ნა წი ლი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით: 
„4. სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო არ არის უფ ლე ბა მო სი ლი, ამ მუხ ლის მე3 და 3 2−3 6 ნა წი ლე

ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია გა დას ცეს ამ კო დექ სის 39ე მუხ ლის მე2 ნა წი ლით 
გან საზღ ვ რულ პი რებს, გარ და იმ შემ თხ ვე ვი სა, რო დე საც ინ ფორ მა ცია გა და ე ცე მა სხვა სა ხელ
მ წი ფოს კომ პე ტენ ტურ (უფლებამოსილ) ორ გა ნოს სა ქარ თ ვე ლოს სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ
ლე ბის სა ფუძ ველ ზე.“. 

3. 241ე მუხ ლის 10 1 ნა წი ლი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით: 
„10 1. კო მერ ცი უ ლი ბან კის ლიკ ვი და ტო რი, სპე ცი ა ლუ რი მმარ თ ვე ლი ან „საგადახდო 

სის ტე მი სა და სა გა დახ დო მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის შე სა ბა მი სად რე
გის ტ რი რე ბუ ლი სა გა დახ დო მომ სა ხუ რე ბის პრო ვა ი დე რის ლიკ ვი და ტო რი უფ ლე ბა მო სი ლია 
ყა და ღა და დე ბუ ლი ან გა რი შე ბი/ სა გა დახ დო ან გა რი შე ბი „კომერციული ბან კე ბის საქ მი ა ნო ბის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი სა და „საგადახდო სის ტე მი სა და სა გა დახ დო მომ სა ხუ რე ბის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის შე სა ბა მი სად კო მერ ცი ულ ბან კ ში, სხვა რე გის ტ რი რე ბულ სა
გა დახ დო მომ სა ხუ რე ბის პრო ვა ი დერ ში ან / და სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ ბან კ ში გა და ი ტა ნოს.“. 

4. 243ე მუხ ლის მე5 ნა წი ლი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით: 
„5. კო მერ ცი უ ლი ბან კის ლიკ ვი და ტო რი, სპე ცი ა ლუ რი მმარ თ ვე ლი ან „საგადახდო სის

ტე მი სა და სა გა დახ დო მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის შე სა ბა მი სად რე გის
ტ რი რე ბუ ლი სა გა დახ დო მომ სა ხუ რე ბის პრო ვა ი დე რის ლიკ ვი და ტო რი უფ ლე ბა მო სი ლია 
ის ან გა რი შე ბი/ სა გა დახ დო ან გა რი შე ბი, რომ ლებ ზე დაც სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ წარ დ
გე ნი ლია სა ინ კა სო და ვა ლე ბა, „კომერციული ბან კე ბის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნო ნი სა და „საგადახდო სის ტე მი სა და სა გა დახ დო მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნო ნის შე სა ბა მი სად კო მერ ცი ულ ბან კ ში, სხვა რე გის ტ რი რე ბულ სა გა დახ დო მომ სა ხუ რე ბის 
პრო ვა ი დერ ში ან / და სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნულ ბან კ ში გა და ი ტა ნოს.“. 

მუხ ლი 2. მუხ ლი 2. ეს კა ნო ნი ამოქ მედ დეს 2022 წლის 1 ნო ემ ბ რი დან.

საქართველოს პრეზიდენტი                     სალომე ზურაბიშვილი  სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი, 9 სექტემბერი 2022 წ.
N1808IXმსXმპ
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ვებგვერდი, 19/09/2022
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017620

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №313ბრძანება №313

2022 წლის 16 სექტემბერი ქ. თბილისი2022 წლის 16 სექტემბერი ქ. თბილისი

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

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე20 მუხლის მე4 
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

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

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

1.  561.  56 1 1 მუხლის მე7 პუნქტის „ბ“„დ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: მუხლის მე7 პუნქტის „ბ“„დ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) ნავთობპროდუქტების ამ ინსტრუქციის 61ე მუხლის მე2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით 

განსაზღვრული სახის მიწოდებაზე გამოწერილი საგადასახადო დოკუმენტის მე11, მე13, 
მე16, მე1923ე და 25ე სტრიქონები არ ივსება, მე10 სტრიქონში იწერება „საცალო“, მე12 
სტრიქონში კი – საგადასახადო ორგანოს მიერ მინიჭებული შვიდნიშნა კოდი;

გ) ნავთობპროდუქტების ამ ინსტრუქციის 61ე მუხლის მე2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით 
განსაზღვრული სახით მიწოდებისას პირის მიერ საგადასახადო დოკუმენტი შეივსება 
ამ პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში აღნიშნული წესის შესაბამისად, ხოლო ასეთი წესით 
რეალიზაციისათვის განკუთვნილი ნავთობპროდუქტის შეძენისას, გამყიდველი 
საგადასახადო დოკუმენტის მე13 სტრიქონზე უთითებს პირისათვის ზემოაღნიშნული 
სახით რეალიზაციისათვის მინიჭებულ შვიდნიშნა კოდს;

დ) ამ ინსტრუქციის 61ე მუხლის მე2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული სახით 
შეძენილი ნავთობპროდუქტის ტრანსპორტირებისას პირის მიერ შეივსება საგადასახადო 
დოკუმენტი, რომლის ოპერაციის ტიპში (მე4 სტრიქონი) მიეთითება „შიდა გადაზიდვა“. 
ამასთან, საგადასახადო დოკუმენტის მე10, მე11 და მე13 სტრიქონები არ ივსება, ხოლო 
25ე სტრიქონში ჩაიწერება შეძენის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელიც მიღებული 
აქვს ამ პუნქტის „ბ“ ან/და „გ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად და მე12 სტრიქონზე ჩაიწერება 
ნავთობპროდუქტის მესაკუთრის შვიდნიშნა კოდი, რომელიც არ არის სტაციონარული 
ობიექტის მაიდენტიფიცირებელი.“.

2.  58ე მუხლის მე15152.  58ე მუხლის მე1515 2 2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„15. ნავთობპროდუქტების ამ ინსტრუქციის 61ე მუხლის მე2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით 

განსაზღვრული სახის მიწოდებებზე ნსაფი გამოიწერება საანგარიშო პერიოდში (თვეში) 
განხორციელებული ნავთობპროდუქტის მიწოდებების მიხედვით, მაგრამ არაუგვიანეს 
საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 12 რიცხვისა. ამასთან, ნსაფში მე10, მე11, მე13, მე16, მე
17 და მე1922ე სტრიქონები არ ივსება (მიეთითება „ –“), მე14 სტრიქონში იწერება „საცალო“, 
მე15 სტრიქონში კი – საგადასახადო ორგანოს მიერ მინიჭებული შვიდნიშნა კოდი.

15 1. ნავთობპროდუქტების ამ ინსტრუქციის 61ე მუხლის მე2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით 
განსაზღვრული სახით მიწოდებისას პირის მიერ ნსაფი შეივსება ამ მუხლის მე15 პუნქტში 
აღნიშნული წესის შესაბამისად, ხოლო ასეთი წესით რეალიზაციისათვის განკუთვნილი 
ნავთობპროდუქტის შეძენისას გამყიდველი ნსაფის მე17 სტრიქონზე უთითებს პირისათვის 
ზემოაღნიშნული სახით რეალიზაციისათვის მინიჭებულ შვიდნიშნა კოდს.

15². ამ ინსტრუქციის 61ე მუხლის მე2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული 
სახით შეძენილი ნავთობპროდუქტის ტრანსპორტირებისას პირის მიერ შეივსება ნსაფი 
სერიით „აშ“, ელექტრონული ფორმის ნსაფისას – „ეშ“, ხოლო კომპიუტერული ნსაფისას 
– „კაშ“. ამასთან, ნსაფში მე10, მე13, მე14, მე16, მე17 და მე19მე20 სტრიქონები არ 
ივსება (მიეთითება „ –“); ხოლო მე11 სტრიქონზე ჩაიწერება შეძენის დამადასტურებელი 
დოკუმენტი, რომელიც მიღებული აქვს ამ მუხლის მე15 ან/და 15¹ პუნქტების შესაბამისად 
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და მე15 სტრიქონზე ჩაიწერება ნავთობპროდუქტის მესაკუთრის კოდი, რომელიც არ არის 
სტაციონარული ობიექტის მაიდენტიფიცირებელი.“.

3. 61ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:3. 61ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 61. ნავ თობ პ რო დუქ ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი შვიდ ნიშ ნა კო დე ბის აღ რიცხ ვი ა„მუხლი 61. ნავ თობ პ რო დუქ ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი შვიდ ნიშ ნა კო დე ბის აღ რიცხ ვი ა

ნო ბანო ბა
1. გადასახადის გადამხდელი  ვალდებულია, ნავთობპროდუქტის სტაციონარული 

ობიექტის (მათ შორის, ნავთობის აირებით და აირისებრი ნახშირწყალბადებით 
(გათხევადებული) (საგარეოეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო 
ნომენკლატურის 2711 12, 2711 13, 2711 14 000 00, 2711 19 000 00 კოდებში მითითებული 
ნავთობპროდუქტების აირები) საყოფაცხოვრებო ბალონების გასამართი სადგურის) 
რეგისტრაციის მიზნით, მიმართოს საგადასახადო ორგანოს, რომელიც აღნიშნულ ობიექტს 
ანიჭებს შვიდნიშნა კოდს.

2.   გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა, 
საგადასახადო ორგანო გადასახადის გადამხდელს, მისი მომართვის საფუძველზე, ანიჭებს 
შვიდნიშნა კოდს, რომელიც არ არის სტაციონარული ობიექტის მაიდენტიფიცირებელი, 
შემდეგ შემთხვევებში:

ა) თუ ნავთობპროდუქტის მიწოდება ხორციელდება ტალონებით ან/და ელექტრონული 
ფორმით აღრიცხული უნაღდო ანგარიშსწორებით, ნავთობპროდუქტის ტრანსპორტირების 
გარეშე, რა შემთხვევაშიც მიმწოდებელი ვალდებულია, აღნიშნულის შესახებ წინასწარ 
აცნობოს საგადასახადო ორგანოს;

ბ) თუ ნავთობპროდუქტის მიწოდება ხორციელდება ტალონებით ან/და ელექტრონული 
ფორმით აღრიცხული უნაღდო ანგარიშსწორებით, ამასთან, პირს არ აქვს საკუთრებაში/
სარგებლობაში სტაციონარული ობიექტი და ნავთობპროდუქტი შეძენილი აქვს გამყიდველის 
საცავში შენახვისა და ტალონების საშუალებით შემდგომი რეალიზაციის პირობით, რა 
შემთხვევაშიც პირი ვალდებულია, აღნიშნულის შესახებ წინასწარ აცნობოს საგადასახადო 
ორგანოს;

გ) თუ პირი ახორციელებს ამ პუნქტის „ა“ ან/და „ბ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად 
შეძენილი ნავთობპროდუქტის ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებას/გახარჯვას მის 
საკუთრებაში ან/და სარგებლობაში არსებულ ძირითად საშუალებაზე (ავტოტრანსპორტი, 
სპეცტექნიკა და სხვა), აღნიშნული ნავთობპროდუქტის კანონმდებლობით დადგენილი 
წესით ტრანსპორტირების შემთხვევაში (გარდა ავტოსატრანსპორტო საშუალების ავზში 
ჩასხმული ნავთობპროდუქტისა), საწვავის მიღების ადგილიდან ზემოხსენებული ძირითადი 
საშუალების მდებარეობის ადგილამდე გადაზიდვისას, თუ პირს არა აქვს აღნიშნულ 
მისამართზე საკუთრებაში/სარგებლობაში სტაციონარული ობიექტი, რა დროსაც იგი 
ვალდებულია, აღნიშნულის შესახებ წინასწარ აცნობოს საგადასახადო ორგანოს.

3. საგადასახადო ორგანო უზრუნველყოფს ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებული 
შვიდნიშნა კოდების ცენტრალიზებულ აღრიცხვას ერთიანი ელექტრონული რეესტრის 
ფორმით.

4. ამ მუხლის პირველი და მე2 პუნქტებით განსაზღვრული შვიდნიშნა კოდის 
რეგისტრაციის გარეშე ეკონომიკური საქმიანობა იწვევს პასუხისმგებლობას საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსით დადგენილი წესით.

5. საყოფაცხოვრებო ბალონების გასამართი სადგურიდან დაუშვებელია ნავთობის 
აირებისა და აირისებრი ნახშირწყალბადების (გათხევადებული) (საგარეოეკონომიკური 
საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2711 12, 2711 13, 2711 14 000 00, 2711 
19 000 00 კოდებში მითითებული ნავთობპროდუქტების აირები) ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებებისათვის მიწოდება.

6. ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებული შვიდნიშნა კოდის მინიჭებას, ამ მუხლის 
პირველი და მე2 პუნქტების გათვალისწინებით ექვემდებარება:

ა) საბითუმო მიმწოდებლის საცავი;
ბ) საბაჟო საწყობი,  საბაჟო ორგანოს საწყობი;
გ) მწარმოებლის საცავი, საწყობი;
დ) საცალო საცავი;
ე) საბოლოო მომხმარებლის საცავი;
ვ) ტალონებით ან/და ელექტრონული ფორმით აღრიცხული უნაღდო ანგარიშსწორებით 

მიწოდება;
ზ) ბუნკირების გემი;
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თ) ტალონებით ან/და ელექტრონული ფორმით აღრიცხული უნაღდო ანგარიშსწორებით 
შეძენილი ნავთობპროდუქტების ტალონებით გადაყიდვა;

ი) ტალონებით ან/და ელექტრონული ფორმით აღრიცხული უნაღდო ანგარიშსწორებით 
შეძენილი საკუთარი მოხმარების ნავთობპროდუქტის ტრანსპორტირება.“.

4. 61ე მუხლoს შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 614. 61ე მუხლoს შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 61 1 1 და 61 და 61 2   2  მუხლები: მუხლები: 
„მუხლი 61„მუხლი 61 1 1. ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებული შვიდნიშნა კოდების მინიჭების . ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებული შვიდნიშნა კოდების მინიჭების 

წესიწესი
1. ამ ინსტრუქციის 61ე მუხლის მე6 პუნქტის:
ა) „ა“„ე“ და „ზ“ ქვეპუნქტების გათვალისწინებით, შვიდნიშნა კოდის მინიჭების მიზნით, 

გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტებია:
ა.ა) სააღრიცხვო ფორმა, დანართი №III–14ის შესაბამისად;
ა.ბ) მინდობილობა, თუ საგადასახადო ორგანოსთვის მომართვა ხორციელდება 

წარმომადგენლის მეშვეობით;
ა.გ) ობიექტზე საკუთრების/სხვისი საკუთრებით შეზღუდული სარგებლობის უფლების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი მიწის მესაკუთრეს 
წარმოადგენს სახელმწიფო – აღნიშნული მიწით სარგებლობის უფლების დამადასტურებელი 
დოკუმენტი;

ა.დ) საბაჟო საწყობის, საბაჟო ორგანოს საწყობის და ბუნკირების გემის შემთხვევაში, 
ასევე – შესაბამის საქმიანობასთან დაკავშირებული ნებართვა/ლიცენზია;

ბ) „ვ“, „თ“ და „ი“ ქვეპუნქტების გათვალისწინებით, შვიდნიშნა კოდის მინიჭების მიზნით, 
გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტებია:

ა) სააღრიცხვო ფორმა, დანართი №III–14ის შესაბამისად;
ბ) მინდობილობა, თუ საგადასახადო ორგანოსთვის მომართვა ხორციელდება 

წარმომადგენლის მეშვეობით.
2. ამ ინსტრუქციის 61ე მუხლის მე6 პუნქტის:
ა) „ა“„ე“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ობიექტებისათვის მინიჭებული შვიდნიშნა 

კოდი არის სტაციონარული ობიექტისა და შესაბამისი მიწის მაიდენტიფიცირებელი. ამ 
მიწაზე იმავე სახის სტაციონარული ობიექტის შვიდნიშნა კოდის განმეორებით მინიჭება 
დაუშვებელია;

ბ) „ზ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ბუნკირების გემისათვის მინიჭებული 
შვიდნიშნა კოდი არის სტაციონარული ობიექტის (ბუნკირების გემის) მაიდენტიფიცირებელი. 
ერთსა და იმავე ობიექტზე (ბუნკირების გემზე)  შვიდნიშნა კოდის განმეორებით მინიჭება 
დაუშვებელია.

3. ნავთობპროდუქტის სტაციონარული ობიექტის მესაკუთრე/სხვისი საკუთრებით 
შეზღუდული სარგებლობის უფლების მქონე პირი უფლებამოსილია, სტაციონარული 
ობიექტი გადასცეს სარგებლობაში სხვა პირს, რომელიც ვალდებულია დარეგისტრირდეს 
შესაბამისი სტაციონარული ობიექტის  მოსარგებლედ. ამასთან, თუ მიწის მესაკუთრეს 
წარმოადგენს სახელმწიფო, აღნიშნული მიწით სარგებლობის უფლების მქონე პირი 
ითვლება მესაკუთრედ, მის მიერ სტაციონარული ობიექტის სხვა პირისათვის სარგებლობაში 
გადაცემის მიზნებისათვის.

4. ამ მუხლის მე3 პუნქტით გათვალისწინებული მოსარგებლე პირი, რეგისტრაციის 
მიზნით, სააღრიცხვო ფორმით (დანართი №III–14) მიმართავს საგადასახადო ორგანოს და 
წარუდგენს სტაციონარული ობიექტით სარგებლობის უფლების (იჯარა, ქვეიჯარა და ა.შ.) 
დამადასტურებელ შესაბამის დოკუმენტს. 

5. ამ ინსტრუქციის 61ე მუხლის მე6 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ 
საცალო საცავზე დაუშვებელია ორი ან მეტი პირის მოსარგებლედ რეგისტრაცია.

6. ამ ინსტრუქციის 61ე მუხლის პირველი და მე2 პუნქტებით გათვალისწინებულ 
შემთხვევაში, გადასახადის გადამხდელს შვიდნიშნა კოდის მინიჭებაზე უარი შეიძლება 
ეთქვას მხოლოდ მას შემდეგ, რაც კანონმდებლობით დადგენილი წესით, განესაზღვრება ვადა 
დოკუმენტის ან/და სხვა ინფორმაციის წარდგენისათვის და აღნიშნულ ვადაში გადასახადის 
გადამხდელის მიერ არ იქნება ან/და არასრულყოფილად იქნება წარმოდგენილი შესაბამისი 
დოკუმენტი/ინფორმაცია.

მუხლი 61მუხლი 61 2 2. ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებული შვიდნიშნა კოდების სააღრიცხვო . ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებული შვიდნიშნა კოდების სააღრიცხვო 
მონაცემების ცვლილება და გაუქმებამონაცემების ცვლილება და გაუქმება

1. ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებული შვიდნიშნა კოდების სააღრიცხვო მონაცემების 
ცვლილება ნიშნავს  ნებისმიერი იმ მონაცემის ცვლილებას, რომელიც გადასახადის 
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გადამხდელის მიერ დაფიქსირებულ იქნა საგადასახადო ორგანოში წარმოდგენილ 
სააღრიცხვო ფორმაში (დანართი №III–14). ამასთან, ნავთობპროდუქტის სტაციონარული 
ობიექტის მესაკუთრის ან/და მისამართის ცვლილების შემთხვევაში გადასახადის 
გადამხდელი ვალდებულია, შესაბამისი საქმიანობის დაწყებამდე საგადასახადო ორგანოს 
წარუდგინოს განცხადება ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებული შვიდნიშნა კოდების 
სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილების თაობაზე.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, თუ იცვლება 
სტაციონარული ობიექტის მესაკუთრე და, ამავდროულად, აღნიშნულ ობიექტზე ფიქსირდება 
ობიექტის მოსარგებლე პირ(ებ)ი, სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილების განხორციელების 
მიზნით, ახალმა მესაკუთრემ, განცხადებასთან ერთად დამატებით უნდა წარმოადგინოს 
მოსარგებლე პირ(ებ)ის სტაციონარული ობიექტით სარგებლობის უფლების (იჯარა, ქვეიჯარა 
და ა.შ.) დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტ(ებ)ი.

3. ცალკეული შვიდნიშნა კოდის აღრიცხვა უქმდება საგადასახადო ორგანოს მიერ, 
გადასახადის გადამხდელის მომართვის საფუძველზე. ამასთან, თუ სტაციონარულ ობიექტზე 
ფიქსირდება ობიექტის მოსარგებლე პირ(ებ)ი, აღნიშნული ობიექტისთვის მინიჭებული 
შვიდნიშნა კოდი უქმდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გაუქმდება შესაბამისი ობიექტის 
მოსარგებლედ რეგისტრირებული ყველა პირის რეგისტრაცია.“.

5. დანართი №III–14 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.5. დანართი №III–14 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
6.  დანართი №III–15 ამოღებულ იქნეს.6.  დანართი №III–15 ამოღებულ იქნეს.
მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                             ლაშა ხუციშვილი  ლაშა ხუციშვილი

დანართი №III14 

სააღრიცხვო ფორმასააღრიცხვო ფორმა

ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებული შვიდნიშნა კოდის მინიჭების,  ნავთობპროდუქტებთან დაკავშირებული შვიდნიშნა კოდის მინიჭების,  
ასევე ობიექტის მოსარგებლედ რეგისტრაციის მიზნითასევე ობიექტის მოსარგებლედ რეგისტრაციის მიზნით

1.   სტაციონარული ობიექტის მაიდენტიფიცირებელი შვიდნიშნა კოდის მინიჭების 1.   სტაციონარული ობიექტის მაიდენტიფიცირებელი შვიდნიშნა კოდის მინიჭების 
მიზნით, გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოსადგენი ინფორმაცია: მიზნით, გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოსადგენი ინფორმაცია: 

 ობიექტის მისამართი  

 მიწერის ნავსადგური, ბუნკირების გემის დასახელება  

 ობიექტის საჯარო რეესტრში, ხოლო ბუნკირების გემის შემთხვევაში – კანონმდებლობით 
გათვალისწინებულ ორგანოში რეგისტრაციის ნომერი და რეგისტრაციის თარიღი (თუ 
ობიექტი არის რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში) ან „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ 
საქართველოს კანონით განსაზღვრული ხელშეკრულების ან/და ნავთობის ოპერაციების 
საწარმოებლად გაცემული ლიცენზიის 

 ნომერი  

 საქართველოს სახელმწიფო ალმით ცურვის დამადასტურებელი დროებითი მოწმობის 
ან საქართველოს სახელმწიფო ალმით ნაოსნობის უფლების შესახებ მოწმობის 
(გემის პატენტი) ან საქართველოს გემების სახელმწიფო რეესტრში რეგისტრაციის 
დამადასტურებელი გემის ბილეთის რეკვიზიტები: 

  

 ობიექტის მესაკუთრის/სხვისი საკუთრებით შეზღუდული სარგებლობის უფლების 
მქონე პირის/სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწით მოსარგებლე პირის 
დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი 
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 ობიექტის საქმიანობის აღწერა

  

 ობიექტის საქმიანობასთან დაკავშირებით გაცემული ლიცენზიების (ნებართვების) 
ჩამონათვალი, მათი გამცემი ორგანოს დასახელება, გაცემის თარიღი და მოქმედების 
ვადა 

___________________________________________________________________________ 

ობიექტის რეზერვუარების აღწერა (მათი რაოდენობა და ტევადობა) 

 

2.  ობიექტით მოსარგებლის მიერ წარმოსადგენი ინფორმაცია: 2.  ობიექტით მოსარგებლის მიერ წარმოსადგენი ინფორმაცია: 

№№ მო სარ გებ ლის მო სარ გებ ლის 
და სა ხე ლე ბადა სა ხე ლე ბა

მო სარმო სარ
გებ ლის გებ ლის 

სა ი დენ ტისა ი დენ ტი
ფი კა ციო ფი კა ციო 
ნო მე რინო მე რი

შვიდშვიდ
ნიშ ნა ნიშ ნა 
კო დიკო დი

ობი ექ ტით ობი ექ ტით 
სარ გებსარ გებ

ლო ბის დალო ბის და
საწყი სისაწყი სი

სარ გებ ლო ბის სარ გებ ლო ბის 
ხელ შეკ რუ ლე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
(მათ შო რის, იჯა(მათ შო რის, იჯა
რის, შე ნახ ვის და რის, შე ნახ ვის და 
ა.შ.) დას რუ ლე ბის ა.შ.) დას რუ ლე ბის 

თა რი ღითა რი ღი

შე ნიშშე ნიშ
ვ ნავ ნა

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 

                            

                            

3.  სტა ცი ო ნა რუ ლი ობი ექ ტის გა რე შე ნავ თობ პ რო დუქ ტის მი წო დე ბის /ე კო ნო მი კურ საქ მი
ა ნო ბა ში გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით, შვიდ ნიშ ნა კო დის მი ნი ჭე ბის თ ვის გა და სა ხა დის გა დამ ხ
დე ლის მი ერ წარ მო სად გე ნი ინ ფორ მა ცი ა: 

 გადასახადის გადამხდელის დასახელება და საიდენტიფიკაციო ნომერი 

  

 გადასახადის გადამხდელის იურიდიული მისამართი  

  

 საქმიანობის სახე: 

□   ტალონებით ან/და ელექტრონული ფორმით აღრიცხული უნაღდო ანგარიშსწორებით 
მიწოდება 

□   ტალონებით ან/და ელექტრონული ფორმით აღრიცხული უნაღდო ანგარიშსწორებით 
შეძენილის ტალონებით გადაყიდვა 

□   ტალონებით ან/და ელექტრონული ფორმით აღრიცხული უნაღდო ანგარიშსწორებით 
შეძენილი საკუთარი მოხმარების ნავთობპროდუქტის ტრანსპორტირება 

 შვიდნიშნა კოდის მოქმედების ვადა: 

 საწყისი თარიღი 

 საბოლოო თარიღი 

 
საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი  საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი  

უფლებამოსილი პირი   უფლებამოსილი პირი   

ხელმოწერა      ხელმოწერა      

თარიღი  თარიღი  
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ვებგვერდი, 19/09/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017621
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №314ბრძანება №314

2022 წლის 16 სექტემბერი ქ. თბილისი2022 წლის 16 სექტემბერი ქ. თბილისი

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

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე20 მუხლის მე4 
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

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

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

1. 251. 25 2 2 მუხლის: მუხლის:
ა) პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:ა) პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) 60 სანტიმეტრამდე სიგრძის დაკოტრილ მრგვალ ხეტყეზე (მორზე) და წვრილი 

ბოლოდან 12 სანტიმეტრის ჩათვლით დიამეტრის ხეტყეზე.“;
ბ) მე3 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:ბ) მე3 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ზ) 60 სანტიმეტრამდე სიგრძის დაკოტრილი მრგვალი ხეტყისა (მორის) და წვრილი 

ბოლოდან 12 სანტიმეტრის ჩათვლით დიამეტრის ხეტყის შემთხვევაში – ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოს მიერ გაცემული ხემცენარეების ადგილწარმოშობის 
ცნობა ან/და ხეტყის წარმოშობის დოკუმენტი ან ამ ინსტრუქციის №II01  3 დანართით 
გათვალისწინებული ზედნადები.“;

გ) 4გ) 4 1 1 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) 60 სანტიმეტრამდე სიგრძის დაკოტრილი მრგვალი ხეტყის (მორის) 

ტრანსპორტირებისას, მიუხედავად იმისა, ხდება თუ არა მიწოდება;“.
2. 56 2. 56  1 1 მუხლის: მუხლის:
ა) მე2 პუნქტის:ა) მე2 პუნქტის:
ა.ა) ,,მ.კ.ბ“ ქვეპუნქტის შენიშვნის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:ა.ა) ,,მ.კ.ბ“ ქვეპუნქტის შენიშვნის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. 60 სანტიმეტრამდე სიგრძის დაკოტრილი მრგვალი ხეტყის (მორის) 

ტრანსპორტირებისას, მიუხედავად იმისა, ხდება თუ არა მიწოდება;“;
ა.ბ) „ღ.ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:ა.ბ) „ღ.ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ღ.ზ) 60 სანტიმეტრამდე სიგრძის დაკოტრილი მრგვალი ხეტყისა (მორის) და წვრილი 

ბოლოდან 12 სანტიმეტრის ჩათვლით დიამეტრის ხეტყის შემთხვევაში – ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოს მიერ გაცემული ხემცენარეების ადგილწარმოშობის 
ცნობა ან/და ხეტყის წარმოშობის დოკუმენტი ან ამ ინსტრუქციის №II01   3 დანართით 
გათვალისწინებული ხეტყის სასაქონლო ზედნადები ან ამ ინსტრუქციის დანართი №III07  
1 ფორმის საგადასახადო დოკუმენტი;“.

3. დანართი №III07  2  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                     ლაშა ხუციშვილი ლაშა ხუციშვილი
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დანართი №III07 2

      ხე ტყეხე ტყე  დადა  მი სიმი სი  პირ ვე ლა დიპირ ვე ლა დი  გა და მუ შა ვე ბისგა და მუ შა ვე ბის  პრო დუქ ცი ისპრო დუქ ცი ის  ჩა მო ნათ ვა ლი, რო მელჩა მო ნათ ვა ლი, რო მელ
ზეცზეც  გა მო ი წე რე ბაგა მო ი წე რე ბა     სა გა და სა ხა დო დო კუ მენ ტი  სა გა და სა ხა დო დო კუ მენ ტი 

ა)    
  
  
  

მრგვალი ხეტყე (მორი) – ხეტყის ან ხე/მცენარის დამზადების შედეგად (მათ 
შორის, ძირნაყარი ხეტყისგან) მიღებული 12 სმზე მეტი (წვრილი თავის ბოლოდან) 
დიამეტრის, ასევე დადგენილი წესით დაფირნიშებული წვრილი თავის ბოლოდან 
არაუმეტეს 12 სანტიმეტრის დიამეტრის მქონე მერქნული რესურსი; 

ბ)    
  

მრგვალი ხეტყის (მორის) ან ხემცენარის პირველადი გადამუშავების პროდუქტი, 
კერძოდ: 

ბ.ა)    
      
  

ფიცარი – სიგრძეზე დახერხილი მორის ნაწილი, რომლის სისქე სწორკუთხა განივ 
ჭრილში 10 სანტიმეტრზე მეტი არ არის, ხოლო სიგანე ორჯერ და მეტად აღემატება 
სისქეს. ფიცარს აქვს ორი განიერი და ორი ვიწრო გვერდი;

ბ.ბ)    
  
  

ძელი – სიგრძეზე დახერხილი ან გათლილი ხე (მორის ნაწილი), რომლის სისქე და 
სიგანე განივ ჭრილში 10 სანტიმეტრს აღემატება. ძელი შეიძლება იყოს სხვადასხვა 
მხრიდან ჩამოხერხილი; 
  

ბ.გ)   
  
  

ძელაკი – მცირე ზომის ძელი, სიგრძეზე გახერხილი მორის ნაწილი. მისი სისქე 
სწორკუთხა განივ ჭრილში 10 სანტიმეტრზე მეტი არ არის, ხოლო სიგანე ნაკლებია 
ორმაგ სისქეზე;  

ბ.დ)    
  
  
  

შპალი – დახერხილი ხის მასალა, რომელიც გამოიყენება რკინიგზის ან ტრამვაის 
ლიანდაგებისათვის ვაკისზე რელსების საყრდენად. შპალები იყოფა სამ 
ძირითად კატეგორიად: ძელისებური, ორმხრივ ჩამოხერხილი (ჩამოგანული) და 
სწორკუთხოვანი. შპალი შეიძლება იყოს გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი;  

ბ.ე) 
  

საპარკეტე ფრიზა – მცირე ზომის ნამზადი, რომლის შეშრობისა და მცირე 
(მექანიკური) დამუშავების შედეგად მიიღება პარკეტი; 

ბ.ვ)  
  
  

შავად ნამზადი დეტალი – გარკვეული პროდუქტის მისაღებად საჭირო ზომისა და 
ფორმის ნამზადი, რომლის მცირე (მექანიკური) დამუშავების შედეგად მიიღება 
სასურველი სახის დეტალი; 

ბ.ზ) 
  
  

ფანერა (შპონი) – სპეციალურ დაზგადანადგარზე მერქნის დაშლით მიღებული და 
გარკვეული ზომის ფორმატებად დაჭრილი ან მერქნის მცირე სისქის ანათლებად 
აჭრილი პროდუქტი;    

ბ.თ) დაპობილდაჩეხილი სათბობი შეშა; 

გ) ხემცენარეები – თვითმმართველი ერთეულის ან კერძო საკუთრებაში არსებული 
ხემცენარეები, მათ შორის, კაკლის, ბალამწარას, წაბლისა და თუთის სახეობები 
(გარდა სხვა ხილკენკროვანი სახეობებისა და ბამბუკისა); 

დ) 
  

60 სან ტი მეტ რამ დე სიგ რ ძის და კოტ რი ლი მრგვა ლი ხე ტყე (მორი) და წვრი ლი ბო
ლო დან 12 სან ტი მეტ რის  ჩათ ვ ლით დი ა მეტ რის ხე ტყე. 
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ვებგვერდი, 23/09/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017622

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №323ბრძანება №323

2022 წლის 23 სექტემბერი ქ. თბილისი2022 წლის 23 სექტემბერი ქ. თბილისი

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

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

 „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე20 მუხლის მე4 
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

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

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო კოდი: 
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და  81 2 
მუხლის მე2 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ზ) უზრუნველყოს მხოლოდ ამ ბრძანებით დადგენილი წესით ნიშანდებული/ 
მარკირებული პროდუქციის სარეალიზაციოდ გატანა. ამასთან, ნიშანდებულად/ 
მარკირებულად ითვლება ის პროდუქტიც, რომელზეც ვერ ხერხდება შერჩეული პირის მიერ 
დატანილი არამატერიალური ფორმის მარკის სრული ან ნაწილობრივი წაკითხვა/ამოცნობა;“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                    ლაშა ხუციშვილი                  ლაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 27/09/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017623
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №329ბრძანება №329

2022 წლის 26 სექტემბერი ქ. თბილისი2022 წლის 26 სექტემბერი ქ. თბილისი

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

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე20 მუხლის მე4 
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

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

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

1. 58ე მუხლის მე9 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 9 1 და 9 2 პუნქტები:
„9 1. ნავთობპროდუქტის ტრანსპორტირებით მიწოდებისას გამოწერილი ელექტრონული 

ფორმის ნსაფის გაუქმება შესაძლებელია მყიდველის (მიმღების) მიერ ნსაფის დადასტურების 
შემთხვევაში ნავთობპროდუქტის ტრანსპორტირების დაწყებამდე.

9 2. ნავთობპროდუქტის ტრანსპორტირების გარეშე მიწოდებისას გამოწერილი 
ელექტრონული ფორმის ნსაფი უქმდება საგადასახადო ორგანოს მიერ, როგორც გამყიდველის 
(გამგზავნის),  ისე  მყიდველის (მიმღების)  ერთდროულად  მიმართვის შემთხვევაში.“.

2. 59ე მუხლის მე4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. და უშ ვე ბე ლია არას წო რად შევ სე ბუ ლი ნსაფ ის გა და ცე მა მყიდ ვე ლი სათ ვის 

(მიმღებისათვის). გა უქ მე ბის მიზ ნით, არას წო რად შევ სე ბუ ლი ნსაფ ე ბის (გარდა ელექ ტ რო
ნუ ლი ფორ მის ნსაფ ი სა) ყვე ლა ეგ ზემ პ ლა რი გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის მი ერ წა რედ გი ნე ბა 
სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს, ამ ორ გა ნო დან ნსაფ ე ბის შემ დ გო მი გა ტა ნი სას, მაგ რამ არა უგ ვი ა ნეს 
მომ დევ ნო წლის 15 იან ვ რი სა.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                    ლაშა ხუციშვილი ლაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 13/09/2022
სარეგისტრაციო კოდი  
040030000.10.003.023664

საქართველოს მთავრობისსაქართველოს მთავრობის
დადგენილება №453დადგენილება №453

2022 წლის 12 სექტემბერი ქ. თბილისი2022 წლის 12 სექტემბერი ქ. თბილისი

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების  „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების  
სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი 

განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 
30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე30 მარტის №96 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე20 მუხლის 

მე4 პუნქტის შესაბამისად, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების 
სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი განაკვეთების 
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 30 მარტის №96 დადგენილებაში 
(სსმ, №33, 31/03/2010 წელი) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული 
„სსიპ – შემოსავლების სამსახურის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საფასურებისა და მათი 
განაკვეთების“ 102ე გრაფა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

102

„ტექნიკური რეგ ლა მენ ტის „ავტოსადგურის და ავ ტო სად გო მის 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბის წე სი სა და პი რო ბე ბის“ დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა
ზე“ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლი, 
ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის რი გე ბის მარ თ ვის ელექ ტ
რო ნულ სის ტე მა ში ჩარ თუ ლი M2, M3, N2 და N3 კა ტე გო რი ე ბის 
ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბე ბის (ცალკე, ნა ხე ვარ მი საბ მე
ლით ან მი საბ მე ლით) ავ ტო სად გო მი სათ ვის, შე მო სავ ლე ბის 
სამ სა ხუ რის „საბაჟო გამ შ ვებ პუნ ქ ტებ ში ავ ტო სატ რან ს პორ ტო 
სა შუ ა ლე ბე ბის რი გე ბის მარ თ ვის ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მის“ 
მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სუ რი 

ავ ტო სად გომ ზე 
მდგომ ყო  ველ 
ერთ სატ   რან   ს  
პორ   ტო სა  შუ  ა 
ლე  ბა  ზე – 
38 ლა რი.“. 

მუხლი 2მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 26 სექტემბრიდან.

პრემიერმინისტრი                                                  ირაკლი ღარიბაშვილიირაკლი ღარიბაშვილი
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

კითხვა:

შპსშიარის2ცალიდაზიანებულიძირითადსაშუალება,ერთს2021წლისცვე
თისდარიცხვისმერესაბალანსოღირებულებაუნულდება,მეორეს2022წლის
იანვარშიდაერიცხებამხოლოდ1თვისცვეთადამისისაბალანსოღირებულებაც
ნულდება(ვიყენებთწრფივმეთოდს).

კითხვამდგომარეობსშემდეგში:თუშიდააქტისსაფუძველზეჩამოვწერამძი
რითადსაშუალებებს,დამატებითხომარარისსაჭირომოგებითანდღგითდა
ბეგვრა?ასევე,ექსპერტიზისგარეშეშეიძლებათუარაჩამოწერილიძირითადი
საშუალებისგანადგურება(ამნივთებისისტორიულიღირებულებადაბალია‒490
ლარიდა128ლარი)?ჩამოწერაუნდამოხდეს2022წლისიანვრისთარიღით?

პასუხი:

თუ ძირითადი საშუალებისღირებულება არის არაარსებითი,როგორც ინდივიდუა-
ლურად,ასევეცალკეაღებულიდამისიჩამოწერაცარხდებასაეჭვოგარემოებებში
(მაგალითადავეჯისჩამოწერახდება10წლისშემდეგსაექსპლუატაციოვადისგასვლის
შემდეგ),ასეთშემთხვევაშიჩამოწერისდაბეგვრაგადასახადებითარმოხდება,გარდა
იმშემთხვევისა,თუჩამოწერისასწარმოიქმნებასაბაზროღირებულებისმქონენარჩე-
ნი.თუძირითადისაშუალებისჩამოწერისასწარმოიქმნებაასეთინარჩენი(მაგ.ჯართი)
რასაცსაბაზროღირებულებაგააჩნია,ასეთშემთხვევაში,თუარმოხდაამნარჩენის
აქტივადაღიარებააღრიცხვაში,ნარჩენისდაბეგვრამოხდებანარჩენისსაბაზროღი-
რებულებიდანმოგებისადადღგ-ისგადასახადებით.

კითხვა: 

გვაინტერესებს ვინ სარგებლობს კალენდარული წლის განმავლობაში 6000
ლარამდემიღებულდასაბეგრშემოსავალზესაშემოსავლოგადასახადშიდაწე
სებულისაგადასახადოშეღავათითდაშესაბამისად,საშემოსავლოგადასახადით
ვინარიბეგრება?

პასუხი:

6000ლარამდეწლიურიდასაბეგრიშემოსავალიარებეგრებათშემდეგფიზიკურპი-
რებს:

- ბავშვობიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, აგრეთვე მკვეთრადდა
მნიშვნელოვნადგამოხატულიშეზღუდულიშესაძლებლობისმქონეპირებს;

- იმპირს,რომელმაც„საქართველოსთავდაცვისძალებისსამშვიდობოოპერაციებ-
შიმონაწილეობისშესახებ“საქართველოსკანონისშესაბამისად,საერთაშორისო
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მშვიდობისადაუსაფრთხოებისშენარჩუნებისადააღდგენისოპერაციებშიანსხვა
სახისსამშვიდობოსაქმიანობაშიმონაწილეობასთანდაკავშირებითჯანმრთელობის
მძიმედაზიანებამიიღო;

- მაღალმთიანდასახლებაშიმუდმივადმცხოვრებიპირისსტატუსისმქონეპირისმიერ
მაღალმთიანდასახლებაშისაქმიანობითკალენდარულიწლისგანმავლობაშიმიღე-
ბული6000ლარამდედასაბეგრიშემოსავალი,გარდასაბიუჯეტოორგანიზაციიდან
დასახელმწიფოსმიერანმუნიციპალიტეტისმიერდაფუძნებულისამედიცინოდაწე-
სებულებიდანხელფასისსახითმიღებულიშემოსავლისა.

ამშემთხვევებშისაგადასახადოწლისმიხედვითგადახდისწყაროდანმიღებულშემო-
სავლებზეშეღავათისგამოყენებისმიზნითდაქირავებულიპირივალდებულიასაქარ-
თველოსფინანსთამინისტრისმიერდადგენილიწესითწარუდგინოსდამქირავებელს
შეღავათით სარგებლობის შესახებ საგადასახადოორგანოს მიერ გაცემული ცნობა.
ერთზემეტისამუშაოადგილისარსებობისშემთხვევაშიგადახდისწყაროს,სადაცუნდა
გავრცელდესშეღავათი,განსაზღვრავსდაქირავებულიპირი.

გარდააღნიშნულისამცირემეწარმედაქირავებულისთვისხელფასისანაზღაურებისას
არაკავებსსაშემოსავლოგადასახადსთუსახეზეასსკ-ის94-ემუხლისმე-4ნაწილით
განსაზღვრულიწინაპირობები.

საშემოსავლოგადასახადშისხვაშეღავათებსშეგიძლიათგაეცნოთსაგადასახადოკო-
დექსის82-ემუხლში.

კითხვა:

შპსს,რომელსაცფიზიკურპირთანაქვსიჯარისხელშეკრულებაგაფორმებული
დაკომუნალურებისგადასახადიფიზიკურპირზეარისმოსული,ჩავითვლითთუ
არაამშემთხვევაშიხარჯადკომუნალურებს,თუხელშეკრულებაშიმითითებულია,
რომკომუნალურებსიხდისშპს?

პასუხი:

რაცშეხებაგადახდილიდოკუმენტისხარჯისდოკუმენტადაღიარებას,დიახ,ჩაითვლით.

რაცშეეხებადღგ-ისჩათვლას,იგიუნდაგანხორციელდესმხოლოდგამოწერილისაფ-ის
საფუძველზე,თუმომსახურებისგამწევიდღგ-სგადამხდელია.სხვაშემთხვევაშიდღგ-ის
ჩათვლავერგანხორციელდება.

კითხვა:

რეგისტრირებულიმცირემეწარმეეწევამომსახურებასდაამაზეწერსინვოისს,
მიღება‒ჩაბარებისაქტსდააქვსხელშეკრულებაც.როდესაცკლიენტიმაინც
ითხოვსrsზეგამოწერას,ასეთშემთხვევაში.სასაქონლოზედნადებშიმომსახუ
რებარომმივუთითოთდაგამოვიწეროთ,რადაშავდება?
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პასუხი:

სასაქონლოზედნადები(თუნდაცმისიდასახელებიდანგამომდინარე)განკუთვნილია
საქონლისთვის.

რაცშეეხებამომსახურებაზეRS-ისპორტალიდანელექტრონულიდოკუმენტისგამოწე-
რას,შესაძლებელიაგამოიწეროსსაგადასახადოდოკუმენტი,იმშემთხვევაშითუთქვენი
პორტალიდანშესაძლებელია (ყველაგადამხდელისთვის არარისხელმისაწვდომი)
ასეთიდოკუმენტისგამოწერა.

სხვა შემთხვევაში შესაძლოაგამოწერილი იქნეს მიღება-ჩაბარების აქტი ან მსგავსი
დოკუმენტი,რომელიცდაადასტურებსასეთიმომსახურებისგაწევას.

კითხვა: 

დღგსგადამხდელმაშპსმსაზღვარგარეთმომწოდებელთანინვოისისსაფუძველ
ზეთანხაგადარიცხათებერვალში.საქონელიჯერარჩამოსულა.ესთანხაუნდა
დაიბეგროსროგორცავანსიდადადეკლარირდესთებერვალშითუშეიძლება
შემდგომიდაკორექტირება,თუესოპერაციაგამორჩენილიაშესაბამისპერიოდში?

პასუხი:

თუესთანხამოგებისგადასახადითექვემდებარებადაბეგვრას,იგიუნდადადეკლა-
რირდესთებერვალში,თუმცაესთანხამხოლოდმაშინექვემდებარებადაბეგვრას,თუ
უცხოელიმომწოდებელიარისშეღავათიანიდაბეგვრისმქონექვეყანაშირეგისტრი-
რებულიპირი.

ამ უკანასკნელ შემთხვევაში საქონლის მიწოდების საანგარიშო პერიოდში მოხდება
გადახდილიმოგებისგადასახადისჩათვლა.

კითხვა:

ინდივიდუალურმამეწარმემდაახლოებით20000ლარისსაქონელიგადააწერა
სხვაინდივიდუალურმეწარმეს,თანხაჯერარგადაუხდიათ,გავუწერეთrsზედა
ჩეკიშესაბამისადარგვაქვს,თანხასნელნელაგადაიხდის.გვაინტერესებსრა
დავარღვიეთდარასაჯარიმოსანქციებიმოჰყვებაჩვენსქმედებას?

პასუხი:

თქვენსკითხვაშიარსებულიინფორმაციიდანგამომდინარე,დარღვევასვერვხედავთ.

ამომწურავი პასუხის გასაცემად გვჭირდება უფრო მეტი კონკრეტიკარათა სრულად
მოვიცვათყველასაკითხიასეთიმიწოდებისდროს.
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კითხვა:

საგადასახადოდავალიანებაშიმაქვსდადებითინაშთი,პირობითად500ლარი.
გადავაგზავნე საშემოსავლოდეკლარაცია,რომლის საშემოსავლოგადასახ
დელმაშეადგინავთქვათ,300ლარი.ახლამემაინტერესებს,ამთანხასსაგა
დასახადოდადებითინაშთიდანგამიქვითავსთუუნდადავარიცხოსახაზინოში
საშემოსავლოსკოდითესთანხა,რომარდავჯარიმდე?

პასუხი:

თუთქვენგაქვთზედმეტადგადახდილითანხა,იგიავტომატურადჩაითვლებადეკლა-
რირებულიგადასახადისანგარიშში.ამიტომდამატებითიგადარიცხვაბიუჯეტშისაჭირო
არარის.

კითხვა:

თუშპსსშემოსავალიაღემატება100,000ლარს,მაგრამმისიშემოსავალიარ
არისდასაბეგრიოპერაცია(ანუგანთავისუფლებულიადღგისგადასახადისგან)
ამშემთხვევაშიმაინცაუცილებელიადარეგისტრირდესდღგისგადამხდელად
დადღგისდეკლარაციაშიასახოსშემოსავალიგანთავისუფლებულიოპერაცი
ებისნაწილში?

პასუხი:

სავალდებულორეგისტრაციისმომენტისგანსაზღვრისასარგაითვალისწინებადღგ-ის-
განგათავისუფლებულიდასაბეგრიოპერაციები,გარდა:

ა)საგადასახადოკოდექსისშესაბამისადდღგ-ისგანგათავისუფლებულიფინანსურან
უძრავნივთთანდაკავშირებულიოპერაციებისა,თუმათიგანხორციელებადასაბეგრი
პირისძირითადისაქმიანობაა;

ბ)საქონლისექსპორტისოპერაციებისა;

გ)საგადასახადოკოდექსის172-ემუხლისპირველიდამე-2ნაწილებისშესაბამისადდღგ-
ისგანგათავისუფლებულიოპერაციებისა(იხ.საგადასახადოკოდექსის165.7-ემუხლი).

აქედანგამომდინარე,თუჩამოთვლილოპერაციებსარახორციელებთ,დღგ-ისგადამ-
ხდელადრეგისტრაციისვალდებულებაარგაქვთ.

კითხვა:

კომპანიასეკუთვნისავტომანქანა,რომელიცწლისბოლოსავარიისგამოდაზიან
და.ისმაინცვარგისიაგამოსაყენებლად,ამიტომმისიგამოყენებისღირებულება
შეფასებულია1,000ლარად. ამასთან, მანქანა კლასიკური სტილისაადა მის
ნაწილებზემოთხოვნაარსებობს.შედეგად,მისინეტოსარეალიზაციოღირებუ
ლებაარის3,000ლარი.ავტომანქანისსაწყისისაბალანსოღირებულებაიყო
12,000ლარიდამისისასარგებლომომსახურებისვადაწლისდასაწყისიდან
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განსაზღვრულიიყოექვსიწლით.ასეთივითარებით,ესმანქანა3000ლარად
რომგავყიდოთხომარდაგვაჯარიმებსსაგადასახადო?

პასუხი:

ზოგადად,თურეალიზაციამოხდებაარაურთიერთდამოკიდებულპირზე,იმშემთხვევაშიც
კი,როცამანქანაგაიყიდასაბაზროფასზენაკლებიღირებულებით,ესარექვემდება-
რებასაბაზროფასითდაბეგვრას,აქედანგამომდინარე,არაურთიერთდამოკიდებულ
პირზემიწოდებისშემთხვევაშიდაჯარიმებისსაფუძველსვერვხედავთ.

იმშემთხვევაში,თუადგილიაქვსურთიერთდამოკიდებულპირზემიწოდებასდა3000
ლარიაღმოჩნდებასაბაზროღირებულებაზეარსებითადნაკლებითანხა,ესშეიძლება
დაიბეგროსმოგებისგადასახადითადადღგ-ით(თუარარისმსუბუქიმანქანა).

საბაზროფასისდადგენახდებასსკ-ის18-ემუხლისშესაბამისად.

კითხვა:

საგადასახადოკუთხითგვაინტერესებს,რასნიშნავსგონივრულივადა,რამდენია
გონივრულითანხადარაპერიოდია,რომლისგანმავლობაშითანხაშეიძლება
გვქონდესსაავანსოზენაშთად?ამასთანერთად,რასგულისხმობსდათქმა:არ
სებითადანურამდენიაპროცენტულიწილი?ვთქვათ10თანამშრომელიმყავს,
აქედანშეიძლება9სჰქონდესავანსი,ანრარაოდენობისთანხა(თუსაშუალოდ
თვისბრუნვა100,000ლარია)?

პასუხი:

ვადისგონივრულობადგინდებაინდივიდუალურად‒კონკრეტულიგადამხდელისსპე-
ციფიკისგათვალისწინებით.

კითხვა:

ფიზიკურმაპირმაბინაგავაქირავენოტარიუსზე.გთხოვთგვიპასუხოთ,საგადასა
ხადოკოდექსისრომელიმუხლითდაროგორდავიბეგრებით,რომელივიხდით
საშემოსავლოსდარამდენპროცენტს?

პასუხი:

თუგამქირავებელიფიზიკურიპირიარარისინდ.მეწარმედდა/ანდღგ-ისგადამხდელად
რეგისტრირებული პირი, მაშინ გადახდილი ქირისთანხიდან მისთვის საშემოსავლო
გადასახადისდაკავებადაბიუჯეტშიგადარიცხვადაეკისრებანოტარიუსს.

რაცშეეხებაგანაკვეთს,განაკვეთიიქნება5%იმშემთხვევაშითუშესრულდებასსკ-
ის81-ემუხლისმე-2ნაწილითდადგენილიყველაპირობა(საცხოვრებელიფართია
გაქირავებულიდამიმღებიიყენებსსაცხოვრებელიმიზნებისთვის,ასევექირადარე-
გისტრირებულიშემოსავლებისსამსახურში, ასევეგამქირავებელიარახორციელებს
გამოქვითვებს),სხვაშემთხვევაშიგანაკვეთიიქნება20%.
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კითხვა: 

ინდივიდუალურმამეწარმემსაქმიანობაშეწყვიტა2022წლისიანვრიდან,შემ
ცირებაზე განცხადებადავწერეთ ივნისში,დარიცხულია პირველი საავანსო,
რომელიცდავალიანებაშიზის,როგორშეიძლებაამდავალიანებისგაუქმება?

პასუხი:

საქმიანობისშეწყვეტანიშნავსინდ.მეწარმედრეგისტრაციისგაუქმებას.ამგვარიშეწყვე-
ტიდან30კალენდარულიდღისგანმავლობაშითქვენუნდაწარგედგინათდეკლარაცია
დაამშემთხვევაშიე.წ.„საავანსოს“დარიცხვააღარმოხდებოდა.როგორცჩანს,თქვენ
ესმოქმედებებიარშეგისრულებიათ,რისგამოცთქვენისაქმიანობაშეწყვეტილადარ
ითვლება. ამდენად, ამ „საავანსოს“დარიცხვა გაუქმდება წლიურიდეკლარაციით,
რომელიცთქვენ უნდა წარადგინოთ2023წლის1 აპრილამდე.თუმცა, ამთანხაზე
დარიცხულისაურავიარგაუქმდება.

კითხვა:

შპსსმიერსესხიგაიცაფიზიკურპირზე,შესაბამისისარგებლით.ფიზიკურმაპირმა
შეასრულავალდებულებები.შპსმროგორდარაოდენობითუნდადაბეგროს
პროცენტი?

პასუხი:

თუშპს„ესტონურიმოდელის“საწარმოა,მაშინიგიამპროცენტსშეიტანსთავისმოგე-
ბაშიდადაბეგრავსამმოგებისდივიდენდადგანაწილებისას,სესხისდაბრუნებისასკი
მიიღებსგადახდილიმოგებისგადასახადისჩათვლას.

სხვაშემთხვევაშიესპროცენტიშევაწლიურიმოგებისდეკლარაციაშიდასაერთოწე-
სითდაიბეგრება.

თუაღნიშნულიპირიითვლებადაქირავებითმომუშავედ(დირექტორი,დაქირავებული)
დასესხიგაიცა20%-ზენაკლებიგანაკვეთითსხვაობისთანხებიშეიძლებადაიბეგროს,
როგორცხელფასი‒საშემოსავლოგადასახადის20%-იანიგანაკვეთით.

ურთიერთდამოკიდებულპირზესესხისგაცემისშემთხვევაშიმოგებისგადასახადითდა-
ბეგვრისგანთავისარიდებისმიზნითსესხისგანაკვეთიარუნდაიყოსნაკლებისაბაზრო
საპროცენტოგანაკვეთზე.

კითხვა:

საკუთარიწარმოებისძირითადისაშუალებაროგორგავმიჯნოშეძენილისაგანდა
რაკრიტერიუმებით?მაგალითად,კომპანიასდავუკვეთესაირიგაციოსისტემის
მოწყობაჩემსნაკვეთზე,მასალებიმათია,საკუთრიწარმოებისაა?
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პასუხი:

დაბეგვრისმიზნებისთვისსაკუთარწარმოებადგანიხილებადასაბეგრიპირისსაკუთ-
რებაში/მფლობელობაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე შენობის/ნაგებობის მშენებლობა
საკუთარიძალებითან/დასამშენებლო-სამონტაჟომომსახურებისშეძენისგზით.ანუ
მნიშვნელოვანია,რომსაკუთრებაშიანმფლობელობაშიგქონდეთმიწისნაკვეთი.

კითხვა: 

გთხოვთ,მირჩიოთ (ან კომპეტენტურიპირისნომერიმიმწეროთ),თუროგორ
ხდებაამოპერაციისდაბეგვრა:

ბარტერულიხელშეკრულებითშპსAმიწისნაკვეთის(პირობითად100ლარის
ღირებულების)სანაცვლოდშპსBგანიღებსასაშენებელსაცხოვრებელკორ
პუსშიბინისფართებს(განშლარეესტრშიფორმდებამიწისგაფორმებისთანავე)
(პირობითად140ლარისდღგსჩათვლით).როგორ,რათანხითდარადროს
იბეგრებაშპსAდაშპსBდარასჩაითვლისთითოეულიმათგანი?

პასუხი:

1.თუმისაწოდებელმიწისნაკვეთზეარარისგანლაგებულიშენობები/ნაგებობები,მაშინ
„სუფთა“მიწისნაკვეთისმიწოდებადღგ-ისგანგათავისუფლებულიაჩათვლისუფლების
გარეშედა,ამდენად,დღგ-ისჩათვლასვერცერთიმხარევერმიიღებს,გარდაერთი
შემთხვევისა‒თუმიწისმეპატრონემმიწისსანაცვლოდმიიღობინები, შემდგომეს
ბინებიგაყიდადადაბეგრადღგ-ით,

2.თითოეულმხარესდაბეგვრისვალდებულებაწარმოეშობამისისაკუთრებისმიწოდე-
ბისმომენტში(შპსA-სმიწისნაკვეთისმიწოდების,ხოლოშპსB-ს‒ბინებისმიწოდების
მომენტში).

3. თუ აღწერილი ბარტერისფარგლებში მიწოდებისოპერაცია ერთი მხარის მიერ
მაინც(ანორივემხარისმიერ)განხორციელებულია2021წლის1იანვრამდე,მაშინ
თითოეულიმხარეიბეგრებამისმიერმიწოდებულისაქონლისსაბაზროღირებულები-
დანგამომდინარე.

რაცშეეხებაშემთხვევას,როცაორივემხარისმიერმიწოდებისოპერაციაგანხორცი-
ელებულია2021წლის1იანვრისშემდგომპერიოდში,ამისშესახებშემოსავლების
სამსახურისოფიციალურიპოზიციაჯერ-ჯერობითდაფიქსირებულიარარისდაარსებული
წესიარიძლევაერთმნიშვნელოვანიპასუხისგაცემისსაშუალებას.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.09.22 1,4796 3,8906 2,8935 3,3697 2,0418 2,4658 2,9199 6,1077 5,9536 0,7140 2,7084 2,9600 1,1780 2,9002

02.09.22 1,4881 3,9093 2,9074 3,3574 2,0519 2,4784 2,8968 6,1712 5,9932 0,7281 2,7087 2,9644 1,1883 2,9036

03.09.22 1,4813 3,8931 2,8950 3,3482 2,0461 2,4671 2,8876 6,1462 5,9923 0,7252 2,6928 2,9478 1,1825 2,8956

04.09.22 1,4813 3,8931 2,8950 3,3482 2,0461 2,4671 2,8876 6,1462 5,9923 0,7252 2,6928 2,9478 1,1825 2,8956

05.09.22 1,4813 3,8931 2,8950 3,3482 2,0461 2,4671 2,8876 6,1462 5,9923 0,7252 2,6928 2,9478 1,1825 2,8956

06.09.22 1,4623 3,8457 2,8599 3,3152 2,0016 2,4377 2,8801 6,0316 5,9325 0,7070 2,6655 2,9338 1,1619 2,8795

07.09.22 1,4587 3,8338 2,8510 3,3243 2,0036 2,4299 2,8859 6,0474 5,8998 0,7087 2,6718 2,9255 1,1609 2,8705

08.09.22 1,4508 3,8157 2,8376 3,2867 2,0054 2,4187 2,8568 6,0146 5,8351 0,7078 2,6529 2,9090 1,1518 2,8657

09.09.22 1,4610 3,8423 2,8572 3,2882 2,0366 2,4363 2,8486 6,0526 5,8636 0,7211 2,6688 2,9326 1,1636 2,8543

10.09.22 1,4673 3,8594 2,8699 3,3035 2,0369 2,4463 2,8792 6,0993 5,8657 0,7261 2,6942 2,9699 1,1698 2,8449

11.09.22 1,4673 3,8594 2,8699 3,3035 2,0369 2,4463 2,8792 6,0993 5,8657 0,7261 2,6942 2,9699 1,1698 2,8449

12.09.22 1,4673 3,8594 2,8699 3,3035 2,0369 2,4463 2,8792 6,0993 5,8657 0,7261 2,6942 2,9699 1,1698 2,8449

13.09.22 1,4693 3,8644 2,8736 3,3081 2,0425 2,4494 2,8826 6,1144 5,8594 0,7252 2,7019 2,9681 1,1707 2,8342

14.09.22 1,4756 3,8822 2,8872 3,3268 2,0607 2,4611 2,8878 6,1323 5,8671 0,7269 2,7229 2,9894 1,1759 2,8378

15.09.22 1,4464 3,8091 2,8327 3,2708 2,0277 2,4147 2,8057 6,0023 5,7483 0,7040 2,6581 2,9447 1,1551 2,8299

16.09.22 1,4436 3,7961 2,8230 3,2532 2,0295 2,4067 2,7928 5,9673 5,7342 0,6932 2,6405 2,9554 1,1509 2,8301

17.09.22 1,4425 3,7926 2,8204 3,2218 2,0395 2,4036 2,7626 5,9729 5,7270 0,6981 2,6254 2,9377 1,1504 2,8261

18.09.22 1,4425 3,7926 2,8204 3,2218 2,0395 2,4036 2,7626 5,9729 5,7270 0,6981 2,6254 2,9377 1,1504 2,8261

19.09.22 1,4425 3,7926 2,8204 3,2218 2,0395 2,4036 2,7626 5,9729 5,7270 0,6981 2,6254 2,9377 1,1504 2,8261

20.09.22 1,4500 3,8134 2,8364 3,2319 2,0303 2,4169 2,7621 6,0190 5,7558 0,7070 2,6280 2,9418 1,1586 2,8412

21.09.22 1,4560 3,8298 2,8482 3,2552 2,0214 2,4273 2,7732 6,0478 5,7725 0,7149 2,6307 2,9476 1,1603 2,8462

22.09.22 1,4427 3,7947 2,8218 3,2252 2,0113 2,4048 2,7505 5,9497 5,7094 0,6991 2,5851 2,9497 1,1453 2,8426

23.09.22 1,4334 3,7703 2,8037 3,2180 2,0044 2,3898 2,7432 5,8856 5,6745 0,6922 2,5796 2,8907 1,1372 2,8372

24.09.22 1,4124 3,7141 2,7618 3,1298 1,9746 2,3548 2,6912 5,8086 5,5891 0,6791 2,5269 2,8819 1,1199 2,8286

25.09.22 1,4124 3,7141 2,7618 3,1298 1,9746 2,3548 2,6912 5,8086 5,5891 0,6791 2,5269 2,8819 1,1199 2,8286

26.09.22 1,4124 3,7141 2,7618 3,1298 1,9746 2,3548 2,6912 5,8086 5,5891 0,6791 2,5269 2,8819 1,1199 2,8286

27.09.22 1,3985 3,6780 2,7352 3,0433 1,9660 2,3313 2,6426 5,7501 5,5340 0,6725 2,5037 2,8625 1,1102 2,8344

28.09.22 1,3982 3,6774 2,7349 3,0693 1,9660 2,3312 2,6448 5,7396 5,5315 0,6706 2,5167 2,8762 1,1093 2,8385

29.09.22 1,3853 3,6422 2,7086 3,0243 1,9416 2,3092 2,5950 5,6283 5,4741 0,6597 2,4845 2,8645 1,0976 2,8336

30.09.22 1,4050 3,6957 2,7482 3,0751 1,9614 2,3423 2,6269 5,6595 5,5532 0,6557 2,5050 2,8898 1,1133 2,8352

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

01.09.22 2,2112 1,9861 1,5098 0,1594 2,0890 7,8960 0,6905 8,6874 2,0738 9,4071 4,2040 3,6954 3,6499 1,7732

02.09.22 2,2025 1,9788 1,5088 0,1595 2,0837 7,9053 0,6913 8,6316 2,0743 9,4181 4,2088 3,6999 3,6497 1,7689

03.09.22 2,2030 1,9705 1,5057 0,1589 2,0639 7,8835 0,6894 8,5205 2,0656 9,3891 4,1922 3,6891 3,6285 1,7640

04.09.22 2,2030 1,9705 1,5057 0,1589 2,0639 7,8835 0,6894 8,5205 2,0656 9,3891 4,1922 3,6891 3,6285 1,7640

05.09.22 2,2030 1,9705 1,5057 0,1589 2,0639 7,8835 0,6894 8,5205 2,0656 9,3891 4,1922 3,6891 3,6285 1,7640

06.09.22 2,1897 1,9572 1,4970 0,1580 2,0500 7,8396 0,6856 8,4584 2,0505 9,3339 4,1537 3,6686 3,6062 1,7571

07.09.22 2,1875 1,9465 1,4933 0,1575 2,0253 7,8151 0,6835 8,4176 2,0436 9,2987 4,1248 3,6568 3,5954 1,7458

08.09.22 2,1773 1,9280 1,4879 0,1572 1,9833 7,8021 0,6823 8,3429 2,0350 9,2711 4,1076 3,6507 3,5864 1,7280

09.09.22 2,1752 1,9241 1,4796 0,1565 1,9863 7,7710 0,6796 8,3274 2,0318 9,2462 4,1027 3,6362 3,5805 1,7274

10.09.22 2,1899 1,9519 1,4726 0,1560 2,0098 7,7454 0,6774 8,3355 2,0367 9,2307 4,1093 3,6246 3,5747 1,7451

11.09.22 2,1899 1,9519 1,4726 0,1560 2,0098 7,7454 0,6774 8,3355 2,0367 9,2307 4,1093 3,6246 3,5747 1,7451

12.09.22 2,1899 1,9519 1,4726 0,1560 2,0098 7,7454 0,6774 8,3355 2,0367 9,2307 4,1093 3,6246 3,5747 1,7451

13.09.22 2,1808 1,9477 1,4631 0,1554 1,9864 7,7163 0,6748 8,3624 2,0298 9,1930 4,0918 3,6110 3,5636 1,7410

14.09.22 2,1897 1,9609 1,4653 0,1555 1,9959 7,7261 0,6757 8,4574 2,0354 9,2136 4,0953 3,6159 3,5855 1,7467

15.09.22 2,1492 1,9037 1,4607 0,1550 1,9758 7,7046 0,6738 8,2562 2,0156 9,1672 4,0674 3,6058 3,5623 1,6971

16.09.22 2,1461 1,9018 1,4597 0,1550 1,9715 7,7051 0,6738 8,2393 2,0094 9,1589 4,0453 3,6060 3,5509 1,6930

17.09.22 2,1295 1,8907 1,4548 0,1546 1,9730 7,6943 0,6729 8,2080 2,0056 9,1430 4,0305 3,6004 3,5439 1,6849

18.09.22 2,1295 1,8907 1,4548 0,1546 1,9730 7,6943 0,6729 8,2080 2,0056 9,1430 4,0305 3,6004 3,5439 1,6849

19.09.22 2,1295 1,8907 1,4548 0,1546 1,9730 7,6943 0,6729 8,2080 2,0056 9,1430 4,0305 3,6004 3,5439 1,6849

20.09.22 2,1346 1,8993 1,4619 0,1554 1,9799 7,7354 0,6765 8,2461 2,0155 9,1948 4,0495 3,6196 3,5616 1,6914

21.09.22 2,1419 1,9092 1,4642 0,1555 1,9818 7,7490 0,6777 8,2748 2,0197 9,2110 4,0586 3,6261 3,5686 1,6818

22.09.22 2,1266 1,8977 1,4638 0,1552 1,9757 7,7392 0,6768 8,2135 2,0116 9,1934 4,0347 3,6212 3,5542 1,6746

23.09.22 2,1066 1,8830 1,4571 0,1545 1,9879 7,7245 0,6755 8,1684 2,0018 9,1670 4,0088 3,6145 3,5084 1,6629

24.09.22 2,0902 1,8590 1,4519 0,1537 1,9780 7,7011 0,6735 8,0859 1,9840 9,1245 3,9731 3,6034 3,4925 1,6349

25.09.22 2,0902 1,8590 1,4519 0,1537 1,9780 7,7011 0,6735 8,0859 1,9840 9,1245 3,9731 3,6034 3,4925 1,6349

26.09.22 2,0902 1,8590 1,4519 0,1537 1,9780 7,7011 0,6735 8,0859 1,9840 9,1245 3,9731 3,6034 3,4925 1,6349

27.09.22 2,0783 1,8432 1,4540 0,1536 1,9664 7,7169 0,6749 8,0140 1,9749 9,1256 3,9572 3,6107 3,4725 1,6216

28.09.22 2,0745 1,8433 1,4565 0,1536 1,9674 7,7280 0,6758 8,1014 1,9771 9,1388 3,9570 3,6160 3,4795 1,6199

29.09.22 2,0589 1,8183 1,4525 0,1531 1,9593 7,7147 0,6747 8,0081 1,9591 9,1142 3,9178 3,6098 3,4581 1,5956

30.09.22 2,0699 1,8332 1,4518 0,1529 1,9595 7,7190 0,6750 8,0158 1,9711 9,1340 3,9686 3,6118 3,4635 1,6121
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.09.22 4,7912 1,7098 1,1517 8,2863 1,5028 7,1787 2,6905 0,2655 0,7855 0,6133 3,5627 1,6989 0,5662

02.09.22 4,7976 1,7129 1,1531 8,2960 1,4988 7,1800 2,8398 0,2654 0,7862 0,6164 3,5687 1,6902 0,5600

03.09.22 4,7654 1,7082 1,1499 8,2731 1,4953 7,1673 2,8368 0,2643 0,7841 0,6153 3,5606 1,6712 0,5523

04.09.22 4,7654 1,7082 1,1499 8,2731 1,4953 7,1673 2,8368 0,2643 0,7841 0,6153 3,5606 1,6712 0,5523

05.09.22 4,7654 1,7082 1,1499 8,2731 1,4953 7,1673 2,8368 0,2643 0,7841 0,6153 3,5606 1,6712 0,5523

06.09.22 4,7132 1,6928 1,1435 8,2271 1,4853 7,1143 2,8259 0,2634 0,7797 0,6098 3,4909 1,6673 0,5569

07.09.22 4,6802 1,6929 1,1399 8,2014 1,4804 7,1073 2,6640 0,2618 0,7773 0,6070 3,5274 1,6744 0,5569

08.09.22 4,6944 1,6897 1,1380 8,1877 1,4758 7,0954 2,6585 0,2614 0,7761 0,6043 3,5203 1,6483 0,5457

09.09.22 4,6907 1,6839 1,1335 8,1551 1,4713 7,0634 2,7875 0,2597 0,7728 0,6000 3,5078 1,6428 0,5436

10.09.22 4,7067 1,6778 1,1298 8,1283 1,4693 7,0396 2,7704 0,2591 0,7703 0,6015 3,4844 1,6508 0,5455

11.09.22 4,7067 1,6778 1,1298 8,1283 1,4693 7,0396 2,7704 0,2591 0,7703 0,6015 3,4844 1,6508 0,5455

12.09.22 4,7067 1,6778 1,1298 8,1283 1,4693 7,0396 2,7704 0,2591 0,7703 0,6015 3,4844 1,6508 0,5455

13.09.22 4,6831 1,6662 1,1255 8,0977 1,4651 6,9980 2,7625 0,2589 0,7674 0,5992 3,4132 1,6586 0,5505

14.09.22 4,7185 1,6736 1,1270 8,1080 1,4692 7,0069 2,7605 0,2591 0,7684 0,6000 3,4617 1,6667 0,5571

15.09.22 4,7272 1,6693 1,1238 8,0854 1,4621 6,9360 2,7772 0,2587 0,7662 0,5979 3,4514 1,6272 0,5451

16.09.22 4,7243 1,6694 1,1239 8,0860 1,4615 6,8443 2,7761 0,2590 0,7663 0,5951 3,4532 1,6110 0,5480

17.09.22 4,6962 1,6670 1,1223 8,0746 1,4583 6,7521 2,7580 0,2582 0,7652 0,5942 3,4591 1,5994 0,5388

18.09.22 4,6962 1,6670 1,1223 8,0746 1,4583 6,7521 2,7580 0,2582 0,7652 0,5942 3,4591 1,5994 0,5388

19.09.22 4,6962 1,6670 1,1223 8,0746 1,4583 6,7521 2,7580 0,2582 0,7652 0,5942 3,4591 1,5994 0,5388

20.09.22 4,7095 1,6759 1,1283 8,1177 1,4662 6,8216 2,7849 0,2593 0,7693 0,5946 3,4792 1,6016 0,5408

21.09.22 4,7400 1,6789 1,1303 8,1320 1,4682 6,8295 2,7813 0,2594 0,7707 0,5966 3,4821 1,6066 0,5506

22.09.22 4,6661 1,6765 1,1289 8,1217 1,4658 6,8196 2,7681 0,2592 0,7697 0,5927 3,4744 1,6074 0,5527

23.09.22 4,7164 1,6736 1,1267 8,1063 1,4594 6,8202 2,7919 0,2586 0,7682 0,5918 3,4712 1,6119 0,5485

24.09.22 4,8336 1,6685 1,1233 8,0817 1,4543 6,8473 2,7848 0,2576 0,7659 0,5875 3,4618 1,5834 0,5529

25.09.22 4,8336 1,6685 1,1233 8,0817 1,4543 6,8473 2,7848 0,2576 0,7659 0,5875 3,4618 1,5834 0,5529

26.09.22 4,8336 1,6685 1,1233 8,0817 1,4543 6,8473 2,7848 0,2576 0,7659 0,5875 3,4618 1,5834 0,5529

27.09.22 4,8662 1,6719 1,1256 8,0983 1,4513 6,8955 2,8008 0,2575 0,7675 0,5930 3,4681 1,5684 0,5386

28.09.22 4,8675 1,6743 1,1272 8,1100 1,4527 6,9819 2,7966 0,2575 0,7686 0,5930 3,4668 1,5848 0,5265

29.09.22 4,8156 1,6658 1,1253 8,0960 1,4495 6,9485 2,7918 0,2573 0,7672 0,5931 3,4500 1,5676 0,5267

30.09.22 4,8972 1,6668 1,1259 8,1006 1,4512 6,9824 2,7609 0,2578 0,7677 0,5950 3,4519 1,5783 0,5275
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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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