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გზა ტყეში იკვრება მთის უღელტეხილიდან, სადაც 
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შემდეგ, გზა მთის მწვერვალამდე მიგიყვებით. აქ 
თქვენ წააწყდებით შუა საუკუნეების ღვთისმშობლის 
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სრულდება მთის მწვერვალზე, ზღვის დონიდან  
680 კილომეტრში. 

Don’t let the fear of losing be greater
than the excitement of winning
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sa qar T ve los pro fe si o nal bu Ral ter Ta 

da audi tor Ta fe de ra ci is  

sa er To (25-e) kre ba

sa qar T ve los pro fe si o nal bu Ral ter Ta da audi tor Ta fe de ra ci is gam-
ge o bis  ga dawy ve ti le biT (sxdo mis oq mi #9, 19.10.2020), sa er To  kre ba 
ga i mar Te ba 2020 wlis 12 de kem bers, 12.00-15.00 sa aT ze.

kre ba Ca tar de ba on la in for mat Si, prog ra ma „zu mis“ sa Su a le biT.   

kre bis de le ga tebs wi nas war da eg zav ne baT in s t ruq ci a, prog ra mis ga-
mo ye ne bi sa da xmis mi ce mis pro ce du re bis Se sa xeb, ag reT ve prog ra ma Si 
Se sas v le li lin ki.

sa er To kre bis de le ga te bis ra o de no ba gan sazR v ru lia 365 wev riT.

ba fis yve la wevrs aqvs uf le ba, da re gis t rir des kre bis  de lega tad, 
dad ge ni li we se bis gaT va lis wi ne biT. kre bis de le ga tad re gis t ra cia Se-
saZ le be lia 2020  wlis 09 no em b ri dan 09 de kem b ram de pe ri od Si, ga nacxa-
dis Se mo ta niT ba fis kan ce la ri a Si, el  fos tis (baf @ baf . ge) an te le fo nis  
(( 235 01 57;  235 43 97,  So re na ga mi aS vi li) meS ve o biT.

sa er To kre bis dRis wes ri gi:

• ba fis gam ge o bis an ga ri Si;

• sa re vi zio ko mi si is an ga ri Si;

•  sa an ga ri So pe ri o dis saq mi a no bis Se fa se ba;

•  ba fis dam sa xu re bu li wev re bis da jil do e ba;

• gam ge o bis Tav m j do ma ris ar Ce va;

• gam ge o bis wev re bis ar Cev ne bi;

• sa re vi zio ko mi si is ar Cev ne bi.

sa mu Sao gra fi ki: 

• kre bis gax s na, Tav m j do ma ris ar Ce va, dRis wes ri gis dam t ki ce ba  
(12.15 -12.30);

• gam ge o bis an ga ri Si (12.30-12.50);

• sa re vi zio k o mi si is an ga ri Si (12.50-13.10);

• dis ku sia an ga ri Se bis ir g v liv, saq mi a no bis Se fa se ba (13.10-13.50);

• ba fis dam sa xu re bu li wev re bis da jil do e ba (13.50-14.00);
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• gam ge o bis Tav m j do ma ri sa da gam ge o bis wev re bis ar Cev ne bi (14.00-14.30);

• ar Cev ne bis Se de ge bis ga mocxa de ba (14.30-14.40);

• sa re vi zio ko mi si is ar Cev ne bi (14.40-15..00);

• sa er To kre bis da xur va  (15.00).

ar Cev neb Tan da kav Si re bu li in for ma cia 

ba fis yve la wevrs aqvs uf le ba, da re gis t rir des kre bis  de lega tad da 
mo na wi le o ba mi i Ros gam ge o bis ar Cev neb Si, ba fis wes de bis me-9 da me-12 
pa rag ra fe bis moTxov ne bis gaT va lis wi ne biT (wes de ba gan Tav se bu lia veb-
g ver d ze www.baf . ge). 

sa er To kre ba ze, fa ru li ken Wis y riT, ar Ce ul ni iq ne bi an ba fis gam ge o bis 
Tav m j do ma re da gam ge o bis wev re bi. Tav m j do ma re o bi sa da gam ge o bis wev-
ro bis kan di da te bis re gis t ra cia wi nas war xde ba. 

gam ge o bis wev re bis ar Cev neb Si mo na wi le o bis msur vel ma kan di da teb ma, 
ga nacxa di da sa mo ti va cio we ri li (a ra ume tes er Ti gver di sa) un da Se mo i-
ta non ba fis kan ce la ri a Si an ga mog zav non  mi sa mar T ze baf @ baf . ge  mim di na re 
wlis 27  no em b ram de.

ba fis gam ge o ba

vebinari _ mcire da saSualo praqtikis 

mqone firmebisaTvis

msoflio bankis / SARAS / EFAA / IFAC-is vebinari

mcire da saSualo praqtikis mqone firmebisTvis msoflio banki 30 no - 
embers gegmavs vebinaris Catarebas. TandarTul failSi gTavazobT 
vebinaris detalur aRweras. mogvianebiT gagiziarebT CarTvisTvis saWiro 
detalebs.

msoflio bankis  / SARAS / EFAA / IFAC-is vebinari

SMP-ebis momavali: krizisidan miRebuli gakveTilebi da praqtikis 
transformacia

16:00-17:30 2020 wlis 30 noemberi

inglisuri qarTuli sinqronuli avtomatizebuli TargmniT Zoom-Si

2020 wlis 29 maisis vebinaris Semdeg, romelic exeboda mcire da saSualo 
zomis sawarmoebis reagirebas koronavirusis gamowvevebze, SARAS-ma 
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Caatara auditorebisa da auditoruli firmebis gamokiTxva, raTa 
Seefasebina koronavirusis (COVID-19) pandemiis gavlena da Sedegebi 
auditorTa bazarze saqarTveloSi. respondentebs, pirvel rigSi, 
warmoadgendnen mcire da saSualo zomis buRaltruli sawarmoebi (SMP). 
2020 wlis 11 agvistos gamoqveynda angariSi „auditorTa da auditoruli 
firmebis gamokvleva COVID-19 pandemiis gavlenaze auditoruli mom-
saxurebis bazarze saqarTveloSi~. es angariSi rekomendacias uwevs ̀ SMP 
SesaZleblobebis ganviTarebis treningebis vebinarebis serias~, onlain 
trening modulebis seria, romelic Seqmnilia saqarTveloSi SMP-ebis 
SesaZleblobebis ganviTarebis mizniT. es vebinarebis seria iwyeba 
vebinariT _ `SMP-ebis momavali _ krizisidan miRebuli gakveTilebi 
da praqtikis transformacia~ da 2021 wlis dasawyisidan mas mohyveba 
Semdgomi vebinarebis seria.

am vebinarebis modulSi, pol tomfsoni, mcire da saSualo zomis sawarmoTa 
buRalterTa da auditorTa evropuli federaciis (EFAA) direqtori, 
ganixilavs kvlevis monacemebs, krizisis gavlenis Sesaxeb, rogorc 
globalurad, ise saqarTveloSi. mTavari mniSvneloba SMP-ebisTvis 
aris is, rom maT unda moaxdinon TavianTi praqtikis transformireba 
gadarCenisa da warmatebis misaRwevad. es transformacia moiTxovs 
cifruli teqnologiebis swraf danergvas da biznesis diversifikacias 
axali servisebis SemoTavazebiT. kristofer arnoldi, mcire da saSualo 
zomis sawarmoTa/SMP-is da buRalterTa saerTaSoriso federaciaSi 
(IFAC) kvlevis ganyofilebis xelmZRvaneli da aleqs fili, partniori 
da londonSi da samxreT inglisSi dafuZnebuli jeims kuper krestonis 
SMP sabuRaltro praqtikis auditisa da marwmunebeli momsaxurebis 
xelmZRvaneli, Semdgom aCveneben, Tu rogor SeuZlia qarTul SMP-ebs 
am transformaciis ganxorcieleba IFAC-is „praqtikis transformaciis 
samoqmedo gegmis _ momavlis gzamkvlevis~ daxmarebiT. monawileebs 
wvdoma eqnebaT wamyvan eqspertTa globalur codnaze, romelic mor-
gebulia saqarTvelos SMP-ebis adgilobriv saWiroebebze.

saorientacio dRis wesrigi:

1. Sesavali _ msoflio bankis TanamSromlebi (10 wuTi);

2. krizisidan miRebuli gakveTilebi da praqtikis transformaciis 
saWiroeba _ pol tomfsoni (20 wT);

3. rogor moaxdinoT praqtikis transformacia _ kristofer arnoldi/
aleqs fili (40 wT);

4. kiTxvebi da pasuxebi (15 wuTi);

5. daskvniTi sityva (5 wuTi).
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praqtikuli treningi _ mcire da saSualo 

praqtikis mqone firmebisaTvis

praqtikuli treningi HAT auditis saxelmZRvanelos gamoyenebasTan 
dakavSirebiT

inglisisa da uelsis diplomirebul buRalterTa instituti (ICAEW) 
moxarulia SemogTavazoT distanciuri swavlebis 6 sesiisgan Semdgari 
oTxi praqtikuli kursi, HAT auditis saxelmZRvanelos gamoyenebasTan 
dakavSirebiT. kursi mTlianad dafuZnebulia qarTulad naTargmn da 
xelmisawvdom HAT auditis saxelmZRvanelos praqtikul masalebze. 

saswavlo kursze daswreba SeuZlia rogorc mcire da saSualo zomis 
auditorul firmebSi dasaqmebul moqmed auditorebs, agreTve yvela 
dainteresebul pirs, visac surs daeuflos auditorul unar-Cvevebs.

daswreba ufasoa da erT monawiles mxolod erTxel daswrebis ufleba 
aqvs.
 
rogor davregistrirdeT:

• gTxovT, ixiloT TandarTuli bukleti, sadac ganxilulia sxvadasxva 
kursis vadebi da kursis Sinaarsi;

• airCieT TqvenTvis sasurveli kursi;

• SeavseT registraciis forma, Semdegi bmulis gamoyenebiT: 

https://forms.gle/Kme572LSLhPEqRkN9

veliT Tqvengan gamoxmaurebas.

gTxovT, dagvikavSirdiT damatebiTi kiTxvebis SemTxvevaSi da 
dagvidasturoT miReba.

pativiscemiT

ICAEW Training gundi

rusudan abduSeliSvili
proeqtis ufrosi koordinatori
tel.: +995 598 360 751
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biz nes mo de li
sa war mos biz nes mo de lis ga mo ye ne ba Tavi si saq mi a no bis  

Se de ge bis ga sa a na li zeb lad

mo du li `sa war mos stra te gi u li an ga riS ge ba~

sa war mos biz nes mo de lis cod na sa sar geb loa sa war mos saq mi a no bis gar k ve u li as-
peq te bis ana li zis Ca sa ta reb lad, biz ne sis Si na ar sis, ar sis ga sa ge bad da biz nes Tan 
da kav Si re bu li ga re mo e be bis cvli le be bis sa war mo ze sa mo mav lo gav le ni sa da mo-
sa lod ne li Se de ge bis prog no zi re bis T vis. `sa war mos stra te gi u li an ga riS ge bis~ 
mo du lis ga moc da ze gam s v lel ma stu den teb ma es me To di un da ga mo i ye non ga moc-
da ze kiTx veb ze ga ce mu li Ta vi an Ti pa su xe bis ga sa um jo be seb lad da da ex ma re ba  
es sta tia maT amis miR we va Si. 

biz nes mo de li in teg ri re bu li an ga riS ge bis kon teq s t Si aris `kom pa ni is sis te ma, 
ro me lic da na xar jeb s / re sur sebs sa war mos biz nes p ro ce se bis / saq mi a no bis meS ve o-
biT gar daq m nis pro duq ci ad, rom lis mi za nia or ga ni za ci is stra te gi u li miz ne bis 
Ses ru le ba da Ri re bu le bis Seq m na mok le va di an, sa Su a lo va di an da grZel va di an 
per s peq ti va Si~. es gan mar te ba Se iZ le ba sav se biT Te o ri u li Cans, mag ram ar se bobs 
bev ri sa war mo, ro me lic am gan mar te bas iye nebs im re sur se bis (a se ve uwo de ben 
ka pi tals) an ga riS ge ba Si asax vis T vis, ro mel Tac sa war mo ga ni xi lavs, ro gorc Ta-
vi si sa me war meo saq mi a no bis da na xar jebs da ase ve imis da sad ge nad, ro gor xde ba 
am re sur se bis gar daq m na pro duq te bad, mom sa xu re bad, Tan m dev pro duq te bad da 
nar Ce ne bad, rom le bic Sem deg isev iqo ni ebs gav le nas sxva das x va ti pis ka pi tal sa 
da da in te re se bul mxa re eb ze. 

biz nes mo del Si aR we ri lia sa war mos saq mi a no bis sa xe e bi, aq ti ve bis kon fi gu ra cia 
da me To deb i/ mid go ma, rom lis meS ve o biT sa war mo zrdis Ri re bu le bas, maT So-
ris ro gor qmnis fu lad na ka debs da ase ve mi si mom x ma reb le bi, pro duq te bi sa da 
mom sa xu re bis sa xe e bi. mi za ni isa a, rom mom x ma reb lebs hqon deT in for ma cia imis 
Se sa xeb, ram de nad Se uZ lia sa war mos cvli le beb Tan adap ti re ba, ma ga li Tad  cvli-
le beb Tan, rom le bic gamoixateba ned le u lis xel mi saw v do mo ba Si, mis xa ris x Si an 
fa seb Si da ro gor Se uZ lia am cvli le bebs gav le nis mox de na sa war mos grZel va di an 
si cocx li su na ri a no ba ze. 

biz nes mo de lis Se sa xeb in for ma ci as Se iZ le ba ga dam wy ve ti mniS v ne lo ba hqon des 
in ves to re bis T vis, sa war mos saq mi a no bis gar k ve u li as peq te bis ana li zis Ca ta re bis 
Tval saz ri siT. igi qmnis kon teqsts da sa fuZ vels sxva in for ma ci is ga sa ge bad, 
ro me lic mo ce mu lia wli ur an ga riS Si. biz nes mo de lis Se sa xeb in for ma ci is mi-
wo de biT Se iZ le ba ga moC n des, rom sa war mos es mis Ta vi si saq mi a no ba da mi si war-
ma te bis gan m sazR v re li Zi ri Ta di faq to re bi/ ̀ ma moZ ra ve be li Zi ri Ta di Za le bi~, 
ra mac Se iZ le ba in ves to rebs ndo ba Ca mo u ya li bos sa war mos mi marT da Se am ci ros 
ris ki. gar da ami sa, in ves to rebs sWir de baT, na Te li war mod ge na Se iq m nan sa war mos 
biz nes ze zo ga dad, ase ve ro gor / ra me To de biT xor ci el de ba mi si biz ne si da mi si 
saq mi a no bis Se de geb ze ro gor / ra sa xiT iqo nia gav le na sxva das x va ga re mo- faq tor ma. 

ar se bobs ase Ti ar gu men ti, rom in for ma cia biz nes mo de lis Se sa xeb war mod ge ni li  
ar un da iyos fi nan sur an ga riS ge ba Si, ma ga li Tad war mod ge ni li un da iyos mmar-

rubrikas uZRveba 

babi alaverdaSvili
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T ve lo bis an ga riS ge ba Si (xel m ZR va ne lo bis ko men ta reb Si). amas Tan, in ves to rebs 
das Wir de baT imis cod na, ro gor re a gi rebs  biz nes mo de li baz ris ten den ci eb ze da 
sa war mos stra te gia xels ro gor uwyobs biz nes mo de lis Zi ri Tadi kom po nen te bis 
re a li ze bas. maT ase ve mo e sur ve baT imis ga ge ba, xel m ZR va ne lo ba ro gor iT va lis-
wi nebs ris keb sa da xel say rel Se saZ leb lo bebs biz nes mo de lis far g leb Si da sa-
war mo ro gor ga mo i mu Sa vebs fuls, ro gor iq m ne ba da ga da na wil de ba Ri re bu le ba. 
gar da ami sa, in ves to rebs ain te re sebT sa war mos saq mi a no bis Se de ge bis Zi ri Ta di 
maC ve neb le bis nax va da ro gor asa xavs isi ni biz nes mo de lis Zi ri Tad kom po nen tebs. 
biz nes mo de lis fi nan sur an ga riS ge ba Si ga mo ye ne ba imas gu lis x mobs, rom in ves to-
rebs na Te li war mod ge na uk ve eq ne baT mis Se sa xeb ma nam, sa nam Se a fa se ben sa war mos 
fi nan sur mdgo ma re o bas da mi si saq mi a no bis Se de gebs. 

de ba te bi mim di na re ob da imis Ta o ba ze, biz nes mo de li gaT va lis wi ne bu li un da yo-
fi li yo Tu ara stan dar te bis Seq m na Si da, ker Zod, es ter mi ni gan mar te bu li un da 
yo fi li yo Tu ara fi nan su ri an ga riS ge bis kon cep tu a lur sa fuZ v leb Si (kon cep tu-
a lur sa fuZ v leb i). bu Ral t ru li aR ricx vis sa er Ta Sa o ri so stan dar te bis sab Wom 
ga dawy vi ta, biz nes mo de lis gan mar te ba ar Se e ta na kon cep tu a lur sa fuZ v leb Si, 
mi u xe da vad imi sa, rom gan sa xil ve li pro eq tis pir vel va ri an t Si mi Ti Te bu li iyo 
biz nes mo de li. 

Tum ca, am ter mi nis ga mo ye ne ba jer je ro biT igu lis x me ba (aS ka rad da kon k re tu-
lad ar aris mi Ti Te bu li) fi nan su ri an ga riS ge bis sa er Ta So ri so stan dar teb Si. 
ma ga li Tad, bu Ral t ru li aR ricx vis sa er Ta So ri so stan dar ti bass 2 _ ̀ ma ra ge bi~, 
ro gorc we si, mo iTxovs, rom ma ra ge bi Se fas des TviT Ri re bu le ba sa da ne to sa-
re a li za cio Ri re bu le bas So ris um ci re si Tan xiT. amas Tan, bass 2 iT va lis wi nebs 
am we si dan ga mo nak liss, ro me lic sa qon liT mo vaW re su bi eq tebs uf le bas aZ levs, 
Ta vi an Ti ma ra ge bi Se a fa son re a lu ri Ri re bu le biT, ro mel sac ak l de ba ga yid-
vis T vis sa Wi ro da na xar je bi, xo lo ga yid vis da na xar je biT Sem ci re bul re a lur 
Ri re bu le ba Si mom x da ri cvli le be bi aRi ar des mo ge ba Si an za ral Si. am ori gan s-
x va ve bu li mid go mis da sa bu Te ba is aris, rom sa qon liT mo vaW re su bi eq te bis mi er 
ma ra ge bis Se Ze na, Zi ri Ta dad, uax lo es mo ma val Si ma Ti ga yid vi sa da fa se bis rye vis 
sa fuZ vel ze, mo ge bis mi Re bis miz niT xde ba.

fass 9-iT mo iTxo ve ba fi nan su ri aq ti ve bis kla si fi ka cia da Se fa se ba sa war mos 
biz nes mo de lis sa fuZ vel ze. mar Ta li a, fass 9-Si mo ce mu li ar aris ter mi nis 
`biz nes mo de li~ gan mar te ba, mag ram igi ma inc mo i cavs na gu lis x mev daS ve bas mi-
si mniS v ne lo bis Se sa xeb. fass 9 biz nes mo dels iT va lis wi nebs imis sa fuZ vel ze, 
ro gor mar Tavs sa war mo Ta vis aq ti veb sa da val de bu le bebs. fass 9-is mi xed viT, 
sa war mom fi nan su ri aq ti ve bis kla si fi ka cia un da mo ax di nos Sem deg ka te go ri e bad 
_ `Sem d gom Si amor ti ze bu li Ri re bu le biT Se fa se bu li~ an `Sem d gom Si re a lu ri 
Ri re bu le biT Se fa se bu li~, ori ve Sem de gi faq to ris sa fuZ vel ze:

a)  sa war mos biz nes mo de li fi nan su ri aq ti ve bis mar T vis T vis (biz nes mo de lis tes-
ti); da 

b)  fi nan su ri aq ti ve bis sa xel Sek ru le bo fu la di na ka de bis ma xa si a Teb le bi (sa-
xel Sek ru le bo fu la di na ka de bis ma xa si a Teb le bis tes ti).

imi  saT   vis, rom fi  nan   sur aq   tivs mi  e  ni  Wos `a  mor   ti  ze  bu  li Ri  re  bu  le  biT Se  fa  se -
bu  lis~ kla  si  fi  ka  ci  a, sa  war   mos gan   z   ra  xu  li un   da hqon   des mi  si flo  ba mxo  lod 
sa  xel   Sek   ru  le  bo fu  la  di na  ka  de  bis mi  sa  Re  bad (da ara da  far   vis va  dam   de aq   ti  vis 
ga  yid   va mis re  a  lur Ri  re  bu  le  ba  Si mom   x   da  ri cvli  le  be  bis (mo  ge  ba/   za  ra  lis) re -
a  li  ze  bis   T   vis (a  nu biz   nes   mo  de  lis mi  za  ni ar un   da iyos fu  la  di na  ka  de  bis mi  Re  ba 
fi  nan   su  ri in   s   t   ru  men   tis ga  yid   vi  dan, an er   T   d   ro  u  lad sa  xel   Sek   ru  le  bo fu  la  di 
na  ka  de  bis mi  Re  ba da fu  la  di na  ka  de  bis mi  Re  ba fi  nan   su  ri in   s   t   ru  men   tis ga  yid   vi -
dan). amas   Tan, fi  nan   su  ri aq   ti  vi un   da ak   ma  yo  fi  leb   des `sa  xel   Sek   ru  le  bo fu  la  di 
na  ka  de  bis ma  xa  si  a  Teb   le  bis tes   t    sac~, anu fi  nan   su  ri aq   ti  vis sa  xel   Sek   ru  le  bo fu -
la  di na  ka  de  bi un   da war   mo  ad   gen   des mxo  lod Zi  ri Tan   xi  sa da Zi  ri Tan   xis da  u  fa  rav 
na  wil   Tan da  kav   Si  re  bu  li pro  cen   te  bis ga  dax   das.
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ma ga li Tad, sa vaW ro moTxov ne bi, rom leb sac flobs sam rew ve lo sa war mo, sa va ra-
u dod, mox v de ba ise Ti ti pis biz nes mo del Si, ro me lic iT va lis wi nebs `aq ti ve bis 
flo bas sa xel Sek ru le bo fu la di na ka de bis mi sa Re bad~, Tu es sa vaW ro moTxov ne bi 
ar Se i cavs mniS v ne lo van da fi nan se bis kom po nents, fass 15-is _ `a mo na ge bi mom x-
ma reb leb Tan ga for me bu li xel Sek ru le be bi dan~ _ Se sa ba mi sad. 

rac Se e xe ba sa va lo in s t ru ments, fass 9-is Se sa ba mi sad sa va lo in s t ru men ti 
kla si fi cir de ba `Sem d gom Si re a lu ri Ri re bu liT Se fa se bu li sxva srul Se mo sa-
val Si asax viT, Tu is ak ma yo fi lebs `flo ba sa xel Sek ru le bo fu la di na ka de bis 
mi sa Re bad~ da ̀ ga yid va~ biz nes mo de lis tes tebs. anu aq tivs flo ben ise Ti biz nes-
mo de lis far g leb Si, rom lis mi za ni mi iR we va ro gorc fi nan su ri aq ti vis flo biT 
sa xel Sek ru le bo fu la di na ka de bis mi sa Re bad, ase ve fi nan su ri aq ti vis ga yid viT. 
am g va ri biz nes mo de li, ro gorc we si, mo i cavs uf ro di di six Si ri sa da mo cu lo bis 
ga yid vebs, vid re sa xel Sek ru le bo fu la di na ka de bis mi Re bis biz nes mo de li. am 
biz nes mo de lis ga nu yo fe li na wi lia gan z rax va imi sa, rom fi nan su ri in s t ru men ti 
ga i yi dos in ves ti ci is va dis gas v lam de.

`re a lu ri Ri re bu le ba mo ge ba Si an za ral Si asax viT~ aris fass 9-is ̀ nar Ce ni~ ka te-
go ri a. Tu fi nan su ri aq ti vi Se fa se bu li ar aris arc amor ti ze bu li Ri re bu le biT 
da arc re a lu ri Ri re bu le biT, sxva srul Se mo sa val Si asax viT, ma Sin fi nan su ri 
aq ti vi un da Se fas des re a lu ri Ri re bu le biT, mo ge ba Si an za ral Si asax viT. e.i. 
ise Ti biz nes mo de lis pi ro beb Si, ro me lic gu lis x mobs fi nan su ri aq ti vis flo bas 
ga sa yi dad. 

zo gi erT da in te re se bul mxa res mi aC ni a, rom wi lob ri vi in ves ti ci e bis T vis gan-
kuT v nil ma fass 9-is moTxov neb ma Se iZ le ba xe li Se u Sa los grZel va di an in ves ti-
ci ebs. ma Ti mo saz re ba ima Si mdgo ma re obs, rom am in ves ti ci e bis Se fa se bis T vis 
dad ge ni li Zi ri Ta di moTxov na _ Se fa se ba re a lu ri Ri re bu le biT _ Ri re bu le bis 
cvli le be bis mo ge ba Si an za ral Si aRi a re biT, Se iZ le ba ar asa xav des grZel va di a ni 
in ves ti ci e bis biz nes mo dels. 

ter mi ni ̀ biz nes mo de li~ ga mo i ye ne ba sxva stan dar teb Sic. fass 8-Si _ ̀ sa o pe ra cio 
seg men te bi~ _ sa o pe ra cio seg men ti gan mar te bu lia Sem deg na i rad _ sa o pe ra cio seg-
men ti aris sa war mos `kom po nen ti, ro mel sac uka via biz ne sis ise Ti na wi li, sa dac 
ewe va xar jebs da Se saZ le be lia amo na ge bis mi Re ba~. sa war mos, ro mel sac er T ze me ti 
biz nes mo de li aqvs, sa va ra u dod, eq ne ba gan s x va ve bu li seg men te bi. Tu sa war mos 
aqvs biz nes mo de li, mas un da hqon des Si da sa an ga riS ge bo miz ne bis T vis gan kuT v ni-
li  in for ma ci a, ro me lic Se a fa sebs biz nes mo de lis Se de gebs, rac, faq tob ri vad, 
Se iZ le ba iyos sa me ur neo seg men te bi. 

bass 40-Si _ ̀ sa in ves ti cio qo ne ba~ _ er T ma ne Tis gan ga mij nu lia qo ne bis ori ka te-
go ri a _ qo ne ba, ro mel sac sa war mo flobs sa in ves ti cio miz ne bis T vis da qo ne ba, 
ro me lic imis T vi saa ga miz nu li, rom me sa kuT res hqon des da ka ve bu li. sa in ves ti cio 
qo ne ba gan s x vav de ba me sa kuT ris mi er da ka ve bu li (ga mo ye ne bu li) qo ne bis gan, rad gan 
sa in ves ti cio qo ne ba fu lad na ka debs qmnis sxva aq ti ve bis gan, mniS v ne lo van wi lad, 
da mo u ki deb lad. bass 40-Si gan sazR v ru lia qo ne bis ga mo ye ne bis ori Zi ri Ta di ti pi 
(me sa kuT ris mi er da ka ve bu li da sa in ves ti ci o), ro me lic ara pir da pir /a ra aS ka rad 
Se e sa ba me ba gan s x va ve bul biz nes mo de lebs. me sa kuT ris mi er da ka ve bu li qo ne ba 
un da Se fas des cve Ta da ricxu li TviT Ri re bu le biT, ga u fa su re bis za ra lis ga-
mok le biT, rac aris qo ne bis ga mo ye ne bis we sis asax vis T vis Se sa fe ri si gza. rac 
Se e xe ba sa in ves ti cio qo ne bas, is un da Se fas des re a lu ri Ri re bu le biT, re a lu ri 
Ri re bu le bis cvli le be biT mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge ba Si asax viT, an me sa-
kuT ris mi er da ka ve bu li qo ne bis msgav sad, ima ve TviT Ri re bu le bis sa fuZ vel ze. 
es gan s x va ve bu li sa aR ricx vo mid go me bi asa xavs am aq ti ve bis gan s x va ve bu li ga mo-
ye ne bis wes s / ma ne ras.

Tu stan dar te bis Seq m na Si biz nes mo de li isev ga ag r Ze lebs mniS v ne lo va ni ro lis 
Ta maSs, aman Se iZ le ba war mod ge na Seg viq m nas imis Se sa xeb, ro gor xde ba sa me ur neo 
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su bi eq tis sa me war meo saq mi a no bis mar T va da mom x ma reb lebs da ex ma ros sa war mos re-
sur se bi sa da val de bu le be bis Se fa se ba Si. me o re mxriv, Se iZ le ba imis da sa bu Te bac, 
rom am mid go mas Se uZ lia Se sa da ri so bis Sem ci re ba, vi na i dan Se iZ le ba ga mo iw vi os 
gan s x va ve bu li kla si fi ka ci a, Se fa se ba an gan s x va ve bu li in for ma ci is gam J Rav ne ba 
er Ti da ima ve ope ra ci is Se sa xeb. am g var ma si tu a ci am, Ta vis mxriv, Se iZ le ba xe li 
Se uwyos mi ker Zo e bas / ten den ci u ro bas im me To dis meS ve o biT, ro mel sac sa war mo 
ga mo i ye nebs fi nan su ri an ga riS ge bis mo sam za deb lad (fi nan sur an ga riS ge ba Si in-
for ma ci is war sad ge nad) da, am g va rad, ga ar Tu los sxva das x va sa me ur neo su bi eq tis 
in for ma ci is Se da re bis pro ce si. gar da ami sa, aman Se iZ le ba xe li Se uwyos nak le bad 
ne it ra lu ri an ga riS ge be bis mom za de bas, vi na i dan ada mi a neb ma, rom le bic fi nan sur 
an ga riS ge bas ad ge nen, Se iZ le ba war mo ad gi non yve la ze xel say re li Se de gi, rac 
wi na aR m de go ba Si mo dis sa mar T li a ni war d ge nis prin cip Tan. Tum ca, aR sa niS na via 
isic, rom `biz nes mo de lis~ mid go mas Se uZ lia uf ro Se sa da ri si ga xa dos im sa war-
mo Ta fi nan su ri an ga riS ge be bi, rom leb sac msgav si biz nes mo de le bi aqvT da er T sa 
da ima ve dar g Si saq mi a no ben. 

aqe dan ga mom di na re, biz nes mo de lis gan mar te bas Tan da mis er T g va rov nad ga mo ye-
ne bas Tan da kav Si re bu li sir Tu le e bi ar un da gax des `mas ze uaris Tqmis~ mi ze zi, 
vi na i dan mi si cod na mniS v ne lo va ni a, sa Wi roa sa aR ricx vo in for ma ci is mom x ma-
reb le bis T vis, fi nan su ri ga dawy ve ti le be bis mi Re bis Tval saz ri siT. yo vel T vis 
ase iyo, rom sxva das x va kom pa nia er T sa da ima ve aq tivs gan s x va ve bu li me To diT 
asa xav da, imis da mi xed viT, ra ro li hqon da am aq tivs kom pa ni is biz nes mo del Si. 
sa war mos biz nes mo de lis cvli le ba mniS v ne lo va ni mov le na a, rad gan gu lis x mobs 
imis cvli le bas, ro gor ga mo i ye ne ba aq ti ve bi da val de bu le be bi fu la di sax s re bis 
Seq m nis / mi Re bis pro ces Si, anu ro dis da ro gor aRi ar de ba sa war mos Se mo su lo ba 
da za ra li.

am g va rad,  mar Ta lia `biz nes mo de lis~ cne ba pir ve lad fass 9-Si ga moC n da, mag ram 
am cne bis ga mo ye ne ba fass stan dar teb Si di di xa nia rac igu lis x me ba. biz nes mo de li 
gan xi lu li ar aris kon cep tu a lur sa fuZ v leb Si da ami tom Se iZ le ba iT q vas, rom 
ar ar se bobs Ta na mim dev ru lo ba fass stan dar teb Si mis ga mo ye ne bas Tan da kav Si-
re biT. Ta vad is faq ti, rom ga er Ti a ne bul ma sa me fom ga dawy vi ta ev ro kav Si ri dan 
ga mos v la, imis na Te li ma ga li Ti a, rom biz nes ga re mo Za li an arap rog no zi re ba dia 
da, Se iZ le ba iT q vas, rom `yve laf ris Tav da yi ra da ye ne ba Se uZ li a~. Tum ca, me o re 
mxriv, es faq ti ima zec mety ve lebs, rom biz nes mo de le bi un da iyos mya ri da moq-
m ni li imas Tan mi mar Te biT, rac xde ba or ga ni za ci a Si da or ga ni za ci is ga reT da 
un da ex ma re bo des da in te re se bul mxa re ebs, uf ro ukeT ga er k v nen ima Si, ro gor 
SeZ lebs kom pa nia adap ti re bas mniS v ne lo van cvli le beb Tan. 

`sa war mos stra te gi u li an ga riS ge bis~ mo du lis ga moc da ze gam s v lel stu den tebs 
kar gad un da es mo deT es sa kiTxe bi da un da SeZ lon am g va ri Se u sa ba mo be bis ma ga-
li Te bis da sa xe le ba sa ga moc do kiTx vis sce na ris kon teq s t Si. 

 

sta tia mo am za da `sa war mos stra te gi u li  
an ga riS ge bis~ mo du lis

 sa ga moc do ko mi si is wev r ma,  
Jur na li `Stu dent ac co un tant~, 2019 wlis ma i si
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fas daT mo be bis aR ricx va
fass 15 _ `a mo na ge bi mom x ma reb leb Tan ga for me bu li xel Sek ru le be bi dan~

mo du li `fi nan su ri aR ricx va~

2014 wlis ma is Si bu Ral t ru li aR ricx vis sa er Ta So ri so stan dar te bis sab Wom 
(basss) ga mos ca axa li stan dar ti fass 15 _ `a mo na ge bi mom x ma reb leb Tan ga for-
me bu li xel Sek ru le be bi dan~ _ aS S -is fi nan su ri an ga riS ge bis sa er Ta So ri so 
stan dar te bis sab Wos Tan er Tad gan xor ci e le bu li er Tob li vi pro eq tis Se de gad, 
ro mel mac Ca a nac v la bass 18 _ `a mo na ge bi~. es stan dar ti exe ba yve la sa war mos, 
ro me lic fi nan sur an ga riS ge bas am za debs fass stan dar te bis Se sa ba mi sad wli u ri 
sa an ga riS ge bo pe ri o dis T vis, ro me lic iwye ba 2018 wlis 1 ian vars an am Ta ri Ris 
Sem deg. 

am sta ti a Si gan vi xi lavT fass 15-is _ `a mo na ge bi mom x ma reb leb Tan ga for me bu li 
xel Sek ru le be bi dan~ _ ga mo ye ne bas da, kon k re tu lad, ra gav le nas iqo ni ebs axa li 
stan dar tis prin ci pe bi ad re ga dax dis T vis gan kuT v ni li/ ga ce mu li fas daT mo be bis 
aR ricx va ze. 

axal ma stan dar t ma amo na ge bis aRi a re bis T vis Se mo i Ro xuT sa fe xu ri a ni mid go ma: 

1-li sa fe xu ri. mom x ma re bel Tan ga for me bu li xel Sek ru le bis iden ti fi ka ci a;

me-2 sa fe xu ri. xel Sek ru le bis Ti To e u li Se sas ru le be li val de bu le bis iden ti-
fi ka ci a;

me-3 sa fe xu ri. ga ri ge bis fa sis gan sazR v ra;

me-4 sa fe xu ri. ga ri ge bis fa sis ga na wi le ba iden ti fi ci re bul cal ke ul Se sas ru-
le bel val de bu le ba ze;

me-5 sa fe xu ri. amo na ge bis aRi a re ba, ro de sac (an ro gorc ki) Se sas ru le be li val-
de bu le ba dak ma yo fil de ba/ Ses rul de ba.

fas daT mo be bis aR ricx va

ad re ga dax dis T vis fas daT mo bebs sTa va zo ben mom x ma reb lebs, ro m lebic kre di tiT 
yi du lo ben sa qo nels, ra Ta sa war mom xe li Se uwyos mom x ma reb lis mxri dan fu lis 
dro u lad ga dax das. ar ar se bobs imis ga ran ti a, rom mom x ma reb le bi da e Tan x me bi-
an ad re ga dax dis T vis Se Ta va ze bu li fas daT mo be bis mi Re bas ga yid vis mo men t Si, 
vi na i dan es ima zea da mo ki de bu li, kre di tiT sa qon lis myid ve li mom x ma re be li 
ga da ix dis Tu ara fuls sa an ga riS s wo re bo in ter va lis far g leb Si.

war sul Si da bass 18-is _ `a mo na ge bi~ _ Se sa ba mi sad, kre di tiT sa qon lis re a li-
za ci i dan mi Re bu li Se mo sa va li, rom lis T vi sac ad re ga dax dis T vis gan kuT v ni li 
fas daT mo ba iyo Se Ta va ze bu li, mTli a nad aRi ar de bo da ga yid vis mo men t Si. ad re 
ga dax dis fas daT mo bis aR ricx va mxo lod im Sem Tx ve va Si xde bo da, Tu mom x ma re be li 
fuls ga da ix di da moTxov ni li sa an ga riS s wo re bo pe ri o dis gan mav lo ba Si (ma Sa sa-
da me, mi i Reb da fas daT mo bas). Se Ta va ze bu li fas daT mo ba aRi ricxe bo da xar jis 
sa xiT gam yid ve lis mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge ba Si, xo lo amo na ge bi rCe bo da 
mTli a ni ode no biT / Tan xiT.

ma ga li Ti (bass 18-is prin ci pe bis)

Sps `bo nim~ mom x ma re bels sa qo ne li mih yi da kre di tiT, $1500 sap re is ku ran to fa-
sad. Sps `bo nis~ kre di tiT ga yi du li sa qon lis T vis ga dax dis pe ri o di dad ge ni li 
aqvs 30 dRe da mom x ma re bels Ses Ta va za 5% fas daT mo ba ad re ga dax dis T vis, kon-
k re tu lad, Tu ga da ix dis 14 dRis gan mav lo ba Si.



12

amox s na:

bass 18-is _ `a mo na ge bi~ _ Se sa ba mi sad, Tav da pir ve li ga yid va un da aRi a re bu li yo 
Sem deg na i rad: 

de be ti   de bi to ru li da va li a ne ba $1,500

        kre di ti  amo na ge bi     $1,500 

Tu mom x ma re be li ix dis 14 dRis sa an ga riS s wo re bo pe ri o dis gan mav lo ba Si, Se sa-
ba mi si bu Ral t ru li ga ta re ba iq ne bo da: 

de be ti   fu li    $1,425 

de be ti   ga ce mu li fas daT mo be bi  $75 

         kre di ti    de bi to ru li da va li a ne ba $1,500. 

Tu mom x ma re be li ix dis 14-dRi a ni pe ri o dis gas v lis Sem deg, Sps `bo ni~ mi Re bul 
fuls asa xav da ase:  

de be ti    fu li       $1500 

       kre di ti      de bi to ru li da va li a ne ba $1,500 do la ri.

fass 15-is gav le na ad re ga dax dis fas daT mo be bis aR ricx va ze 

amo na ge bis aRi a re bis xuT sa fe xu ri a ni mid go ma, ro me lic ze moT gan vi xi leT,  
cvlis im me Tods, rom lis meS ve o bi Tac aRi ricxe ba ad re ga dax dis  fas daT mo be bi.  
imi saT vis, rom amo na ge bi aRi ar des, sa war mom un da gan sazR v ros anazRa u re bis  
is ode no ba, rom lis mi Re bis uf le bis mo po ve ba sac mo e lis fass 15-iT dad ge ni li 
kri te ri u me bis Se sa ba mi sad.  

ro gorc ze moT aR v niS neT, fass 15-is 5-sa fe xu ri a ni mid go mis me sa me sa fe xur ze 
mo iTxo ve ba `ga ri ge bis fa sis gan sazR v ra~. stan dar tis Ta nax mad, ga ri ge bis fa si 
aris anazRa u re bis is ode no ba, rom lis mi Re bis uf le bas sa war mo mo e lis, rom 
mo i po vebs mom x ma reb lis T vis da pi re bu li sa qon lis an mom sa xu re bis ga da ce mis 
sa nac v lod. ga ri ge bis fa sis da sad ge nad sa war mom un da ga iT va lis wi nos xel Sek-
ru le bis pi ro be bi da Ta vi si mi Re bu li/ t ra di ci u li saq mi a ni praq ti ka. (fass 15, 
47-e pun q ti)

ro de sac sa war mo mom x ma re bels ad re ga dax dis fas daT mo bas sTa va zobs, es imas 
niS navs, rom mo sa lod ne li anazRa u re ba, ro mel sac is mi i Rebs, cva le ba dia (cvla di 
anazRa u re ba) (ga yid vis mo men tis T vis), vi na i dan Tan xa, ro mel sac sa war mo faq tob-
ri vad mi i Rebs, da mo ki de bu lia mom x ma reb lis ar Ce van ze/ ga dawy ve ti le ba ze, isar-
geb lebs Tu ara is fas daT mo bis upi ra te so biT. 

ro de sac xel Sek ru le ba mo i cavs cva le ba di anazRa u re bis ele men tebs, sa war mom 
un da Se a fa sos cva le ba di anazRa u re bis is ode no ba, rom lis mi Re bis uf le ba sac 
mo i po vebs igi da pi re bu li sa qon lis an mom sa xu re bis ga da ce mis sa nac v lod. (fass 
15, 50-e pun q ti)

stan dar ti cva le bad anazRa u re bas Tan da kav Si re bul ga nu sazR v re lo bas iT va-
lis wi nebs cva le ba di anazRa u re bis im ode no bis SezRud viT, rom lis aRi a re bac 
Se saZ le be li a. ker Zod, cva le ba di anazRa u re ba, na wi lob riv an sru lad mxo lod 
imis gaT va lis wi ne biT Ca ir T ve ba ga ri ge bis fas Si, ma Ra li al ba To biT aris Tu 
ara mo sa lod ne li, rom Sem d gom Si, cva le bad anazRa u re bas Tan da kav Si re bu li ga-
nu sazR v re lo bis prob le mis ga daW ris dros, dag ro vi li aRi a re bu li amo na ge bis 
si di de mniS v ne lov nad ar Sem cir de ba, anu da saS ve bia mxo lod im ode no bis cva-
le ba di anazRa u re bis aRi a re ba, Tu ma Ra li al ba To biT aris mo sa lod ne li, rom 
mi si Car T va ga ri ge bis fas Si Sem d gom Si, cva le bad anazRa u re bas Tan da kav Si re bu li 
ga nu sazR v re lo bis prob le mis ga daW ris dros, ar ga mo iw vevs aRi a re bu li amo na-
ge bis mniS v ne lo va ni ode no biT Sem ci re bas. (fass 15, 56-e pun q ti)
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ro de sac sa war mo mom x ma re bels sa qo nels mih yi dis da mas Ses Ta va zebs ad re ga dax-
dis fas daT mo bas, amo na ge bis ode no ba, ro me lic un da aRi ar des Tav da pir ve lad, 
un da Se fas des imis al ba To bis gaT va lis wi ne biT, mom x ma re be li da e Tan x me ba/ mi i Rebs 
Tu ara fas daT mo bas. ro de sac sa war mo mo e lis, rom mom x ma re be li da e Tan x me ba 
fas daT mo bas, amo na ge bi un da aisa xos fas daT mo bis ga re Se (ga mok le biT). 

ma ga li Ti:

Sps ̀ ko nim~ mom x ma re bels sa qo ne li kre di tiT mih yi da sap re is ku ran to fa sad $2000-
ad. Sps `ko nis~ kre di tiT ga yi du li sa qon lis T vis ga dax dis pe ri o di dad ge ni li 
aqvs 30 dRe da mom x ma re bels Ses Ta va za 3% fas daT mo ba ad re ga dax dis T vis, kon k-
re tu lad, Tu ga da ix dis 15 dRis gan mav lo ba Si. am mom x ma re bel Tan ur Ti er To bis 
war su li ga moc di le bi dan mo sa lod ne li a, rom is da e Tan x me ba 3%-i an fas daT mo bas.

amox s na:

Tav da pir ve li ga yid va aisa xe ba Sem de gi bu Ral t ru li ga ta re bis meS ve o biT: 

de be ti de bi to rul da va li a ne ba   $1940

 kre di ti amo na ge bi    $1940. 

Tu mom x ma re be li ix dis 15 dRis sa an ga riS s wo re bo pe ri o dis gan mav lo ba Si, am ope-
ra ci is bu Ral t ru li ga ta re ba iq ne ba: 

de be ti   fu li     $1940 

 kre di ti  de bi to ru li da va li a ne ba $1940. 

Tu mom x ma re be li ar ga da ix dis 15 dRis gan mav lo ba Si, ro de sac ga da ix dis, ma Sin 
Sps `ko nim~ es ope ra cia un da asa xos Sem de gi bu Ral t ru li ga ta re biT: 

de be ti     fu li     $2000 

 kre di ti  de bi to ru li da va li a ne ba $1940.

 kre di ti  amo na ge bi    $60.

ro gorc Cven mi er gan xi lu li ma ga li Ti dan ga moC n da, fass 15-is Se mo Re ba 
mniS v ne lo van gav le nas ax dens sa an ga riS ge bo amo na geb ze. ad re ga dax dis fas-
daT mo be bis Se Ta va ze ba ga mo iw vevs uf ro  mci re ode no bis amo na ge bis aRi a-
re bas (ro de sac mom x ma re be li eTan x me ba fas daT mo bis mi Re bas). es gav le nas 
iqo ni ebs sa war mos sa er To mo ge bis mar Ja ze. Tum ca, ne to gav le na mo ge ba ze 
mTli a no ba Si er T na i ri iq ne ba, vi na i dan amo na ge bis aR ricx vi sas ad re ga-
dax dis fas daT mo bis ga re Se, uk ve aRar ar se bobs moTxov na imi sa, rom adre 
gadaxdis fas daT mo ba un da aisa xos xar jad mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge ba Si.  
ad re ga dax dis fas daT mo be bis aR ricx va axa li Te maa `fi nan su ri aR ricx vis~ mo-
dul Si. ami tom Se saZ le be li a, rom mi si cod na re gu la ru lad Se mow m des ga moc da ze 
da, ma Sa sa da me, stu den teb ma kar gad un da ga ic no bi e ron axa li stan dar tis, fass 
15-is axa li moTxov ne bi, rom le bic adre gadaxdis fas daT mo bis aR ricx vas exe ba.

sta tia mo am za da `fi nan su ri aR ricx vis~ 
mo du lis sa ga moc do 

ko mi si is wev r ma, Jur na li `Stu dent ac co un tant~,
2018 wlis de kem be ri
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mtki ce be bis audi ti
mo du li `a u di ti da mar w mu ne be li mom sa xu re ba~

   

am sta ti a Si stu den te bis yu radRe bas ga va max vi lebT fi nan su ri an ga riS ge bis 
mtki ce beb ze, rom le bic gan sazR v ru lia ass 315-Si (ga da sin ju li), vaC ve nebT,  ro-
gor iye nebs praq ti ka Si (a u di tis Ca ta re bi sas) audi to ri am mtki ce bebs da ase ve 
sa sar geb lo rCe vebs miv cemT stu den tebs imis Ta o ba ze, ro gor un da upa su xon 
ga moc da ze am Te ma ze das mul kiTx vebs.

pro ce du re bi, rom le bic tar de ba Su a le dur da sa bo loo audit Si, dam k ve-
Tis sa an ga riS ge bo pe ri o dis das ru le bi sas

Su a le du r audit Si xde ba dam k ve Tis Si da kon t ro lis sis te mis do ku men ti re ba da 
Se fa se ba, maT So ris ga dawy ve ti le bis mi Re ba, Ca sa ta re be li kon t ro lis tes te bi-
sa da Zi ri Ta di pro ce du re bis Se sa fe ri si kom bi na ci is Se sa xeb. Tum ca, am etap ze 
ori ve ti pis pro ce du re bi mi mar Tu lia Su a le dur pe ri od Si gan xor ci e le bul 
ope ra ci eb ze.

sa bo loo audit Si, ro me lic tar de ba sa an ga riS ge bo pe ri o dis das ru le bi sas, 
audi to re bis yu radRe ba uk ve ga max vi le bu lia fi nan sur an ga riS ge ba sa da mas Si 
asa xul xel m ZR va ne lo bis mtki ce beb ze, rom le bic exe ba aq ti vebs, val de bu le beb sa 
da sa ku Tar ka pi tals. audi tis am etap ze audi to ri geg mavs Zi ri Tad pro ce du rebs, 
rom le bic exe ba yve la mniS v ne lo van mtki ce bas, ra Ta uz run vel yos imis ga ran ti a, 
rom rwmu ne bas mo i po vebs yve la Se sa fe ri si mtki ce bis Se sa xeb.

mtki ce be bi

ope ra ci e bi mo i cavs Ses yid vebs, ga yid veb sa da xel fa se bis ga dax das sa an ga riS ge bo 
pe ri o dis gan mav lo ba Si.  an ga riS Ta naS Te bi mo i cavs yve la aq tivs, val de bu le ba sa 
da sa ku Tar ka pi tals, rom le bic asa xu lia sa an ga riS ge bo Ta ri Ris T vis Sed ge nil 
fi nan su ri mdgo ma re o bis an ga riS ge ba Si.

aS ka ra kav Si ri ar se bobs sa me ur neo su bi eq te bis ope ra ci eb sa da mi si an ga ri Se bis 
naS Tebs So ris, ma ga li Tad, Tu audi to ri da das tu re bis pro ce du reb s / tes tebs ata-
rebs ga yid vis ope ra ci is war mo So bis da sa das tu reb lad (re a li za ci i dan mi Re bu li 
amo na ge bis ar se bo bis da sa das tu reb la ad), audi to ri gar k ve ul rwmu ne bas mo i po-
vebs ase ve, moTxov ne bis (de bi to ru li da va li a ne bis) ar se bo bis Se sa xe bac. Tum ca, 
audi tors sxva tes te bis Ca ta re bac Se uZ li a, rom le bic kon k re tu lad moTxov ne-
bis / de bi to ru li da va li a ne bis ar se bo bis da sa das tu reb lad iq ne ba gan kuT v ni li.

ass 315-is (ga da sin ju li) Se sa ba mi sad, ar se bobs mtki ce be bi, ro mel Ta sa fuZ vel zec 
Seq m ni lia fi nan su ri an ga riS ge ba.

mtki ce be bi audits daq vem de ba re bu li pe ri o dis ope ra ci e bis ka te go ri e bi sa da 
mov le ne bis da ase ve Se sa ba mi si ax s na- gan mar te be bis Se sa xeb:

(i) war mo So ba _ sa me ur neo ope ra ci e bi da mov le ne bi, rom le bic bu Ral t ru lad 
aR ricxu li a, an gam J Rav ne bu lia fi nan sur an ga riS ge ba Si, mom x da ria da exe ba 
sa me ur neo su bi eqts;

(i i) sis ru le _ yve la sa me ur neo ope ra cia da mov le na, rom le bic asa xu li un da 
yo fi li yo Ca na we reb Si, asa xu li a, ase ve yve la na i ri Se sa ba mi si ax s na- gan mar te ba, 
ro me lic Car Tu li un da yo fi li yo fi nan sur an ga riS ge ba Si, Car Tu li a;

(i i i) sis wo re _ do ku men tu rad aR ricxul ope ra ci eb Tan da mov le neb Tan da kav-
Si re bu li Tan xe bi da sxva mo na ce me bi asa xu lia sa Ta na dod, ase ve Se sa ba mis 
ax s na- gan mar te beb Si mo ce mu li in for ma cia sa Ta na dod aris Se fa se bu li da 
aR we ri li;
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(iv) dro Si ga mij v na _ ope ra ci e bi da mov le ne bi aR ricxu lia sa Ta na do sa an ga riS-
ge bo pe ri od Si;

(v) kla si fi ka cia _ ope ra ci e bi da mov le ne bi aR ricxu lia sa Ta na do an ga ri Seb Si.

(vi) war d ge na _ ope ra ci e bi da mov le ne bi sa Ta na dod aris ag re gi re bu li, an de zag-
re gi re bu li da naT lad da ga sa ge bad aR we ri li, xo lo maT Tan da kav Si re bu li 
ax s na- gan mar te be bi aris Se sa ba mi si da aR q ma di, fi nan su ri an ga riS ge bis war d-
ge nis sa Ta na do sa fuZ v le bis moTxov ne bis gaT va lis wi ne biT.

mtki ce be bi sa an ga riS ge bo pe ri o dis bo los ar se bu li an ga riS Ta naS Te bi sa da Se-
sa ba mi si  ax s na- gan mar te be bis Se sa xeb:

(i) ar se bo ba _ aq ti ve bi, val de bu le be bi da sa ku Ta ri ka pi ta li ar se bobs;

(i i) uf le be bi da val de bu le be bi _ sa me ur neo su bi eq tis sa kuT re ba Sia aq ti ve bi, an 
sa me ur neo su bi eq ti akon t ro lebs aq ti veb ze uf le bebs, xo lo val de bu le be bi 
sa me ur neo su bi eq tis mo va le o be bi a;

(i i i) sis ru le _ yve la sa xis aq ti vi, val de bu le ba da sa ku Ta ri ka pi ta li, rom le bic 
bu Ral t ru lad un da aR ricxu li yo, aR ricxu li a, ase ve yve la na i ri Se sa ba mi si 
ax s na- gan mar te ba, ro me lic Car Tu li un da yo fi li yo fi nan sur an ga riS ge ba Si, 
Car Tu li a;

(iv) sis wo re, Se fa se ba da mi kuT v ne ba _ aq ti ve bi, val de bu le be bi da sa ku Ta ri ka pi-
ta li  fi nan sur an ga riS ge ba Si asa xu lia Se sa fe ri si Tan xe biT da sa Ta na dod 
aris asa xu li yve la ko req ti re ba, ro me lic da kav Si re bu lia maT Se fa se bas Tan, 
an Tan xe bis mi kuT v ne bas Tan / ga na wi le bas Tan, ase ve Se sa ba mis ax s na- gan mar te beb Si 
mo ce mu li in for ma cia sa Ta na dod aris Se fa se bu li da aR we ri li;

(v) kla si fi ka cia _ aq ti ve bi, val de bu le be bi da sa ku Ta ri ka pi ta li sa Ta na dod 
aris asa xu li sa Ta na do an ga ri Seb Si;

(vi) war d ge na _ aq ti ve bi, val de bu le be bi da sa ku Ta ri ka pi ta li sa Ta na dod aris 
ag re gi re bu li, an de zag re gi re bu li da naT lad da ga sa ge bad aR we ri li, xo lo 
maT Tan da kav Si re bu li ax s na- gan mar te be bi aris Se sa ba mi si da aR q ma di, fi nan su ri 
an ga riS ge bis war d ge nis sa Ta na do sa fuZ v le bis moTxov ne bis gaT va lis wi ne biT.

mtki ce be bis in ter p re ta cia da Se sa ba mi si audi to ru li pro ce du re bi

bevr Sem Tx ve va Si mtki ce be bis mniS v ne lo ba sav se biT na Te li a, mag ram `a u di ti da 
mar w mu ne be li mom sa xu re ba~ mo du lis ga moc dis T vis mza de bi sas, stu den tebs un da 
ax sov deT, ram de nad mniS v ne lo va nia mtki ce be bis Ses wav la/ ma Ti ar sis / Si na ar sis 
kar gad gac no bi e re ba da audi tis Ca ta re bi sas ma Ti ga mo ye ne ba. ker Zod, stu den tebs 
un da Se eZ loT mtki ce be bis Ca mo ya li be ba da ma Ti ax s na, imis gan sazR v ra, ro me li 
mtki ce bis tes ti re ba tar de ba cal ke aRe bu li, kon k re tu li audi to ru li pro ce-
du riT, ase ve ama Tu im mtki ce bis Se sa fe ri si audi to ru li pro ce du re bis aR we ra, 
rom le bic ga mo i ye ne ba kon k re tu li ope ra ci is an naS Tis tes ti re bis T vis. ase ve 
un da ax sov deT, rom auci leb lad un da ga iT va lis wi non Se sa ba mi si ax s na- gan mar te-
be bi (fi nan su ri an ga riS ge bis gan mar te biT Se niS v neb Si gam J Rav ne bu li in for ma ci a), 
ro de sac pro ce du rebs geg ma ven.

ax la cal - cal ke gan vi xi lavT Ti To e ul mtki ce bas, ma Ti ga mo ye ne bis praq ti kul 
ma ga li Tebs da ma Ti tes ti re bis T vis Se sa fe ris audi to rul pro ce du rebs.

mtki ce be bi ope ra ci e bis ka te go ri e bis Se sa xeb

war mo So ba niS navs, rom sa me ur neo ope ra ci e bi, rom le bic bu Ral t ru lad aR-
ricxu li a, an gam J Rav ne bu lia fi nan sur an ga riS ge ba Si, nam d vi lad mom x da ria da 
exe ba sa me ur neo su bi eqts. ma ga li Tad, aR ricx va Si asa xu li re a li za cia (a mo na ge bi) 
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gviC ve nebs, rom sa qo ne li Sek ve Ti li iyo va li du ri/ da saS ve bi mom x ma reb lis mi er, 
sa qo ne li ga eg zav na mom x ma re bels da Se sa ba mi si do ku men te bi /an ga riS - faq tu re bi 
ga for m da sa an ga riS ge bo pe ri od Si. am mtki ce bis in ter p re ta cia sxva na i ra dac Se-
iZ le ba _ re a li za cia re a lu ri a/ nam d vi lia da Tan xa ar aris ga di de bu li.

Se sa ba mi si audi to ru li pro ce du re bi _ Se ad gi neT Ser Ce vi Ti er Tob li o ba mTa va ri 
wig nis ga yid ve bis (a mo na ge bis) an ga ri Sis Ca na we re bi dan / bu Ral t ru li ga ta re be bi dan 
da es Ca na we re bi Se u da reT Se sa ba mi si mom x ma reb lis sa bu Ral t ro Ca na we rebs, re-
a li za ci is an ga riS - faq tu ras, sa qon lis ga sav lis zed de bu leb sa da mom x ma reb lis 
Sek ve Tebs.

sis ru le imas niS navs, rom yve la sa me ur neo ope ra ci a, rom le bic asa xu li un da 
yo fi li yo Ca na we reb Si, asa xu li a, ara fe ri ar aris ga mo to ve bu li.

Se sa ba mi si audi to ru li pro ce du re bi _ Se ad gi neT Ser Ce vi Ti er Tob li o ba mom x-
ma reb le bis Sek ve Te bis  er Tob li o bi dan da Se u da reT sa qon lis ga sav lis zed de-
bu leb sa da re a li za ci is an ga riS - faq tu reb s / re a li za ci is Jur na lis Ca na we rebs.

yu radRe ba mi aq ci eT ze moT aR we ril pro ce du rebs So ris gan s x va ve bas da maT gan s-
x va ve bul mi mar Tu le bebs. sis ru lis tes ti re ba iwye ba ope ra ci as Tan da kav Si re bu li 
do ku men te bis Se mow me biT da es Ca na we re bi udar de ba Se sa ba mi si Jur na lis / wig nis 
bu Ral t rul ga ta re beb s / Ca na we rebs, ra Ta da das tur des bu Ral t rul aR ricx va Si 
Se sa ba mi si Ca na we re bis ar se bo ba, anu xom ar aris ga mo to ve bu li aR ricx va Si ro-
me li me ope ra cia (sis ru le). war mo So bis mtki ce bis Se mow me ba sa pi ris pi ro mi mar-
Tu le bi sa a; Se mow me ba iwye ba bu Ral t ru li aR ricx vis Ca na we re biT / ga ta re be biT da 
udar de ba ope ra ci is da ma das tu re bel do ku men tebs, ra Ta audi to ri dar w mun des, 
rom bu Ral t ru lad asa xu li ope ra cia, faq tob ri vad, nam d vi lad gan xor ci el da, 
ar aris fiq ti u ri.

sis wo re niS navs, rom Sec do me bi ar aris daS ve bu li pir ve la di aR ricx vis do ku men-
teb sa da bu Ral t ru li aR ricx vis Ca na we reb Si (maT So ris, ope ra ci e bis mo na ce me bis 
ga da ta na Si Se sa ba mis sa bu Ral t ro wig neb Si), xo lo `Se sa ba mis ax s na- gan mar te beb Si 
mo ce mu li in for ma cia sa Ta na dod aris Se fa se bu li da aR we ri li~ imas niS navs, rom 
gan mar te biT Se niS v neb Si gam J Rav ne bu li Se sa ba mi si maC ve neb le bi da maT asax s ne lad 
war mod ge ni li da ma te bi Ti in for ma cia (cif re bi iq ne ba es Tu na ra ti u li in for-
ma ci a) ar aris mcda ri/ da ma xin je bu li.

Se sa ba mi si audi to ru li pro ce du re bi  _ an ga riS - faq tu re bis, da ricxu li xel fa-
se bis da a.S ariT me ti ku li sis wo ris Se mow me ba (xe lax la ga moT v la) da sa me ur neo 
su bi eq tis mi er Ca ta re bu li, ma kon t ro le bel an ga ri Seb Tan am mo na ce me bis Se je-
re bis Se de ge bis mi mo xil va is pro ce du re bi a, ro mel Ta mi za nia rwmu ne bis mi Re ba, 
ama Tu im mux lis / Tan xis sis wo ris Se sa xeb.  

dro Si ga mij v nis mtki ce ba niS navs, rom ope ra ci e bi da mov le ne bi aR ricxu lia sa-
Ta na do sa an ga riS ge bo pe ri od Si.

Se sa ba mi si audi to ru li pro ce du re bi _ Se a mow meT sa qon lis Se mo sav lis uka nas k ne li 
zed de bu le bis da sa qon lis ga sav lis uka nas k ne li zed de bu le bis aR ricx va ma ra-
ge bis in ven ta ri za ci i sas da Se u da reT Ses yid vi sa da re a li za ci is an ga riS - faq tu-
rebs (in vo i sebs), ra Ta dar w mun deT, rom sa qo ne li, ro me lic mi i Res sa an ga riS ge bo 
pe ri o dis das ru le bam de, sa an ga riS ge bo pe ri o dis bo los asa xu lia Ses yid veb Si, 
xo lo gag zav ni li sa qo ne li asa xu lia re a li za ci a Si (ga yid veb Si) (a Rar aris ma ra-
geb Si asa xu li).

kla si fi ka cia niS navs, rom ope ra ci e bi aR ricxu lia sa Ta na do an ga ri Seb Si, ma ga-
li Tad ned le u li sa da ma sa le bis Ses yid ve bi asa xu lia ned le u lis Ses yid veb Si da 
ara, vTqvaT, da um Tav re bel war mo e ba Si.

Se sa ba mi si audi to ru li pro ce du re bi _ sa qon lis Se mo sav lis zed de bu le bis mo na-
ce me bi Se u da reT bu Ral t rul an ga ri Seb Si asa xul mo na ce mebs.
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war d ge na niS navs, rom ope ra ci e bi sa Ta na dod da ga sa ge bi eniT aris aR we ri li da 
sa Ta na dod aris ag re gi re bu li an de zag re gi re bu li. ̀ sa Ta na dod aris ag re gi re bu-
li~ imas niS navs, rom in di vi du a lu ri ope ra ci e bi daj gu fe bu li a, ga er Ti a ne bu lia 
(mo na ce me bi Sek reb li a), xo lo `de zag re gi re ba~ niS navs, rom cal ke u li ope ra cia 
an ope ra ci e bis jgu fi da na wev re bu lia Se mad ge ne li ele men te bis ga mo yo fiT. fi-
nan su ri an ga riS ge bis Se niS v ne bi xSi rad ga mo i ye ne ba imis T vis, rom mo ge bi sa da 
za ra lis an ga riS ge ba Si asa xu li ja mu ri Tan xe bi naC ve ne bi iyos Se mad ge ne li ele-
men te bis ga mo yo fiT. fass stan dar te bis Ta nax mad, ar se bi To bis gaT va lis wi ne baa 
auci le be li, ro de sac sa me ur neo su bi eq ti msje lobs mux le bis ag re gi re bis an 
de zag re gi re bis do nis da sad ge nad.

Se sa ba mi si audi to ru li pro ce du re bi _ da a das tu reT, rom per so na lis ga sam r-
je lo e bis mTli a ni Tan xa fi nan su ri an ga riS ge bis Se niS v neb Si de zag re gi re bu lia 
Se sa ba mis Se mad ge nel na wi le bad, ro go ri ca a, ma ga li Tad xel fa si, da na xar je bi 
pen si a ze, soc dazR ve vis Se na ta ne bi,  sa val de bu lo sa me di ci no dazR ve vis Se na ta-
ne bi, sa Se mo sav lo ga da sa xa di da a.S.

mtki ce be bi an ga riS ge bis naS Te bis Se sa xeb

ar se bo ba niS navs, rom aq ti ve bi, val de bu le be bi nam d vi lad ar se bobs da ga di-
de bu li ar aris, ma ga li Tad fiq ti u ri de bi to ru li da va li a ne bis an ma ra ge-
bis Car T viT. es mtki ce ba mWid rod aris da kav Si re bu li ope ra ci is ar se bo bis 
mtki ce bas Tan.

Se sa ba mi si audi to ru li pro ce du re bi _ grZel va di a ni aq ti ve bis T vis _ fi zi ku ri 
daT va li e reba, xo lo de bi to ru li da va li a ne bis, kre di to ru li da va li a ne bi sa da 
sa ban ko naS Te bis naS Te bis Se sa mow meb lad _ da das tu re bis pro ce du re bis ga mo-
ye ne ba.

uf le be bi da val de bu le be bi niS navs, rom sa me ur neo su bi eqts ga aC nia uf le ba 
aq ti veb ze, an sa me ur neo su bi eq ti akon t ro lebs aq ti vebs, xo lo val de bu le-
be bi sa me ur neo su bi eq tis mo va le o be bi a, anu sa me ur neo su bi eq tis ka no ni e ri 
val de bu le be bia da far os da va li a ne ba.

Se sa ba mi si audi to ru li pro ce du re bi _ uZ ra vi qo ne bi sa da mi wis nak ve Te bis 
Sem Tx ve va Si un da Se mow m des  sa kuT re bis uf le bis ga da ce mis do ku men te bi. rac 
Se e xe ba mok le va di an aq ti vebs, xSi rad mok le va di a ni aq ti ve bi udar de ba Se sa ba mis 
zed de bu leb s / Ses yid vis an ga riS - faq tu rebs. Tum ca, am pro ce du riT, Zi ri Ta dad, 
Se saZ le be lia mok le va di a ni aq ti ve bis Ri re bu le bis da das tu re ba. grZel va di a ni 
val de bu le be bis T vis, ro go ri caa ses xe bi, grZel va di a ni val de bu le be bi udar de ba 
Se sa ba mis sa ses xo Se Tan x me bas, ses xis val de bu le bis da sa das tu reb lad.

sis ru le niS navs, rom yve la sa xis aq ti vi da val de bu le ba, rom le bic bu Ral-
t ru lad un da aR ricxu li yo, aR ricxu li a, ara fe ri ar aris ga mo to ve bu li /
a Ru ricxa vi. ase ve yve la na i ri Se sa ba mi si ax s na- gan mar te ba, ro me lic Car Tu li 
un da yo fi li yo fi nan sur an ga riS ge ba Si, Car Tu li a. sxva sity ve biT rom vTqvaT, 
aq ti ve bi da val de bu le be bi ar aris Sem ci re bu li.

Se sa ba mi si audi to ru li pro ce du re bi _ Se a mow meT mim di na re re mon ti sa da teq mom-
sa xu re bis da na xar je bis an ga ri Si, ra Ta ga mo av li noT da na xar je bis ise Ti ele men-
te bi/ mux le bi, rom le bic ka pi ta li ze bu li un da yo fi li yo, anu aR ricxu li un da 
yo fi li yo Zi ri Tad sa Su a le beb Si da ga mo to ve bu li a. kre di to ru li da va li a ne bis 
an ga ri Se bis naS Te bis Se je re ba mom wo deb le bis yo vel T vi u ri an ga ri Se bis mo na ce-
meb Tan, pir vel rig Si, gan kuT v ni lia da va li a ne bis sis ru lis da sa das tu reb lad, 
Tum ca, am pro ce du riT audi to ri gar k ve ul rwmu ne bas iRebs, da va li a ne bis ar se-
bo bis mtki ce bis Se sa xe bac.

sis wo re, Se fa se ba da mi kuT v ne ba niS navs, rom Tan xe bi, rom li Tac aq ti ve bi, 
val de bu le be bi da sa ku Ta ri ka pi ta li asa xu lia fi nan sur an ga riS ge ba Si da 
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gam J Rav ne bu lia gan mar te biT Se niS v neb Si, Se e sa ba me ba si nam d vi les. mtki ce bis 
gan mar te ba Si mi Ti Te bu li `mi kuT v ne ba~ exe ba iseT sa kiTxebs, ro go ri ca a, ma-
ga li Tad Se sa fe ri si zed na de bi xar je bis Tan xe bis gaT va lis wi ne bas ma ra ge bis 
Se fa se ba Si.

Se sa ba mi si audi to ru li pro ce du re bi _ Se u da reT aq ti ve bis Ri re bu le ba Ses yid vis 
an ga riS - faq tu rebs, Se a mow meT cve Tis ga nak ve Te bi da cve Tis ga moT v le bi.

kla si fi ka cia niS navs, rom aq ti ve bi, val de bu le be bi da sa ku Ta ri ka pi ta li 
asa xu lia Se sa ba mis an ga ri Seb Si.

Se sa ba mi si audi to ru li pro ce du re bi  _ am Sem Tx ve va Sic Se sa fe ri si iq ne ba Se mow-
m des, Ses yid vis an ga riS - faq tu re bi sa Ta na do an ga ri Seb Si aris Tu ara ga da ta ni li 
mTa var sa bu Ral t ro wig n Si. ase ve imis dad ge na, rom sa mec ni e ro- k v le vis da na xar je-
bi mxo lod im Sem Tx ve va Si aris kla si fi ci re bu li, ro gorc sac del - sa kon s t ruq to-
ro sa mu Sa o Ta da na xar je bi, Tu dak ma yo fi le bu lia bass 38-is _ `a ra ma te ri a lu ri 
aq ti ve bi~ kri te ri u me bi, an aq ti vi, ro me lic war mo iq m ne ba sac del - sa kon s t ruq to ro 
sa mu Sa o Ta Se de gad, mxo lod ma Sin aRi ar de ba ro gorc ara ma te ri a lu ri aq ti vi, 
ro de sac sa war mos Se uZ lia imis de mon s t ri re ba, rom dak ma yo fi leb lia bass 38-is 
kri te ri u me bi.

war d ge na niS navs, rom aq ti ve bi, val de bu le be bi da sa ku Ta ri ka pi ta li da 
ma Ti ele men te bi, kla si fi ka ci is Se sa ba mi sad, sa Ta na do sa xel wo de be biT da 
sa Ta na do ad gi las aris war mod ge ni li fi nan sur an ga riS ge ba Si, xo lo maT Tan 
da kav Si re bu li ax s na- gan mar te be bi (cif re bi iq ne ba es Tu sxva da ma te bi Ti  
na ra ti u li in for ma ci a), rom le bic asa xu lia gan mar te biT Se niS v neb Si, Se e sa ba-
me ba fi nan su ri an ga riS ge bis war d ge nis sa Ta na do sa fuZ v le bis moTxov nebs da 
ga sa ge bi eniT aris Ca mo ya li be bu li. gar da ami sa, is rac ze moT iyo aR niS nu li 
ope ra ci eb Tan da kav Si re biT maC ve neb le bis ag re gi re bi sa da de zag re gi re bis Se-
sa xeb, ana lo gi u rad exe ba aq ti ve bis, val de bu le be bi sa da sa ku Ta ri ka pi ta lis 
naS Teb sac / maT Se mad ge nel ele men tebs.

Se sa ba mi si audi to ru li pro ce du re bi _ audi to re bi war d ge nis mtki ce bis audi tis 
Ca sa ta reb lad xSi rad iye ne ben fi nan sur an ga riS ge ba Si ga sam J Rav ne be li in for ma ci is 
sa kon t ro lo kiTx vars, ro me lic Sed ge ni lia, fass stan dar te bi sa da ka non m deb-
lo bis Se sa fe ri si moTxov ne bis gaT va lis wi ne biT. es sa kon t ro lo kiTx va ri mo i cavs 
fi nan su ri an ga riS ge bis yve la muxls _ ope ra ci ebs, aq ti vebs, val de bu le beb sa 
da sa ku Tar ka pi tals. ma ga li Tad, sa kon t ro lo kiTx va ris meS ve o biT, audi to ri 
Se iZ le ba dar w mun des, rom grZel va di an aq ti veb Tan da kav Si re biT gam J Rav ne bu li 
in for ma cia mo i cavs aq ti vis Ri re bu le bas, aq ti ve bis Se Ze nas / Se mos v las  da gas v las 
sa an ga riS ge bo pe ri o dis gan mav lo ba Si, da ricxul cve Tas da a.S. 

ti pu ri sa ga moc do kiTx ve bi

`a u di ti da mar w mu ne be li mom sa xu re bis~ _ mo du lis ga moc da ze mtki ce beb Tan da-
kav Si re bu li sa ga moc do kiTx ve bi xSi rad tes te bis for miT aris Ca mo ya li be bu li, 
Tum ca am sa kiTxe bis cod nis Se mow me ba Se saZ le be lia mox des ise Ti kiTx ve bis meS-
ve o biT, ro me lic pa su xis Ca mo ya li be bas stu den tis gan mo iTxovs, sa dac stu den-
tebs mo u wevT mtki ce be bi sa da ele men te bis im tes te bis cod nis de mon s t ri re ba, 
rom le bic da kav Si re bu lia cal ke ul ope ra ci as Tan an an ga ri Sis naS T Tan da ma Ti 
tes ti re bis T vis ga mo i ye ne ba. 

ax la gan vi xi lavT ram de ni me ma ga liTs, imis sa i lus t ra ci od, ro go ri kiTx ve bi 
Se iZ le ba Seg x v deT mtki ce beb Tan mi mar Te biT _ `a u di ti da mar w mu ne be li mom sa-
xu re ba~ _ mo du lis ga moc da ze. 

qve moT Ca moT v lil Ta gan, ro me li Zi ri Ta di pro ce du re bi un da Ca tar des grZel va-
di a ni aq ti ve bis sis ru lis Se sa xeb mtki ce bu le be bis mo sa po veb lad?
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a SerCeviTi erTobliobis Sedgena aqtivebisgan, romlebic asaxulia 
grZelvadiani aqtivebis aRricxvis JurnalSi da maTi fizikuri Semow-
meba/daTvaliereba damkveTis obieqtebSi.

b saremonto da teqmomsaxurebis danaxarjebis angariSis mimoxilva iseTi 
elementebis gamosavlenad, romlebic kapitalizebuli unda iyos, ro-
gorc ZiriTadi saSualebebi. 

g saangariSgebo periodis ganmavlobaSi gasuli aqtivebisTvis, maTi gayid-
vis Sedegad miRebuli Semosulobebis Sedareba Sesabamis damamtkicebel 
dokumentaciasTan da fuladi saxsrebis aRricxvis wignTan.

d grZelvadiani aqtivebis SerCeviTi erTobliobisTvis daricxuli cveTis 
gamoTvlebis xelaxla Catareba auditoris mier.

imi saT vis, rom stu den teb ma am g va ri tes tis T vis swo ri pa su xi aar Ci on, vur CevT 
maT cal - cal ke ga ni xi lon Ti To u li Se mo Ta va ze bu li pro ce du ra, ga ix se non, ra 
mi za ni aqvs audi tors sis ru lis mtki ce bis tes ti re bi sas da ga i az ron, es pro ce-
du ra xels Se uwyobs Tu ara am  miz nis miR we vas.

`a~. es pro ce du ra am t ki cebs ar se bob sas da ara sis ru les _ am Sem Tx ve va Si 
prin ci pu li mniS v ne lo ba aqvs tes ti re bis mi mar Tu le bas _ sis ru lis dam t ki ce-
ba im Sem Tx ve va Si iq ne bo da Se saZ le be li, Tu audi to ri dam k ve Tis te ri to ri a-
ze/ mi si kuT v ni li obi eq te bi dan, sa dac grZel va di a ni aq ti ve bia  gan Tav se bu li, 
Se ar Cev da grZel va di an aq ti vebs (Se ad gen da grZel va di a ni aq ti ve bis Ser Ce viT 
er Tob li o bas) da maT Se u da reb da grZel va di a ni aq ti ve bis aR ricx vis Jur na lis 
Ca na we rebs da amiT dar w mun de bo da maT sis ru le Si.

`b~. es pro ce du ra am t ki cebs grZel va di a ni aq ti ve bis sis ru les, rad gan audi-
tors Se uZ lia ga mo av li nos grZel va di an aq ti veb ze ga we u li ise Ti da na xar je-
bi, ro mel Ta ka pi ta li za cia ar mom x da ra da, Se sa ba mi sad, aR ricx va Si ar aisa xa, 
ro gorc Zi ri Ta di sa Su a le ba. ma Sa sa da me, es aris swo ri pa su xi.

`g~. am pro ce du riT das tur de ba aq ti ve bis gas v lis Se de gad mi Re bu li Se mo-
su lo be bis ode no ba, ase, rom es pro ce du ra uf ro Se sa fe ri sia sis wo ris an 
Se fa se bis mtki ce bis T vis.

`d~ am pro ce du riT audi to ri amow mebs cve Tis si di des / mis sis wo res, ami tom 
cxa dia es pro ce du ra uf ro Se sa fe ri sia sis wo ris an Se fa se bis mtki ce bis T vis. 
 

uf ro me ti sicxa dis T vis gan vi xi loT ma ga li Te bi war su li sa ga moc do kiTx ve bi-
da nac, rom le bic mti ce be bis Te mas exe ba.

ma ga li Tad, 2016 wlis mar tis sagamocdo masalaSi mocemuli er T -er Ti kiTx va 
exe bo da Se fa se bis mtki ce bas. gan vi xi loT es tes ti:

qve moT Ca moT v lil Ta gan, ro me li Zi ri Ta di pro ce du raa gan kuT v ni li Se fa se bis 
mtki ce bis tes ti re bis T vis?

1. grZel va di a ni aq ti ve bis Ser Ce vi Ti er Tob li o bis fi zi ku ri daT va li e re ba, ma Ti 
da zi a ne bis Se sa xeb mtki ce bu le be bis mo sa po veb lad.

2. grZel va di a ni aq ti ve bis Ser Ce vi Ti er Tob li o bis T vis da ricxu li cve Tis xe-
lax la ga moT v la audi to ris mi er.

3. di req tor Ta sab Wos oq me bis mi mo xil va, mtki ce bu le be bis mo sa po veb lad grZel-
va di a ni aq ti ve bis gas v lis Se sa xeb da grZel va di a ni aq ti ve bis aR ricx vis Jur na-
lis Se mow me ba mtki ce bu le be bis mo sa po veb lad Se sa ba mi si aq ti ve bis sa aR ricx vo 
Ca na we re bi dan amo Re bis Se sa xeb.
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4. sa re mon to da teq mom sa xu re bis da na xar je bis an ga ri Sis mi mo xil va ise Ti ele-
men te bis ga mo sav le nad, rom le bic ka pi ta li ze bu li un da iyos Zi ri Ta di sa Su-
a le be bis Se mad gen lo ba Si.

a me-2 da me-3

b me-3 da me-4

g 1-li da me-4

d 1-li da me-2

isev ga vi me o rebT, ro de sac un da gan sazR v roT, ro me li Zi ri Ta di pro ce du ris 
Ca ta re baa sa Wi ro, mniS v ne lo va nia Se geZ loT er T ma ne Tis gan im mtki ce be bis gan s x-
va ve ba, rom lis tes ti re bac un da Ca tar des. kiTx vis va ri an teb Si aR we ri li oTxi ve 
Zi ri Ta di pro ce du ra nam d vi lad is pro ce du re bi a, rom le bic grZel va di a ni aq ti-
ve bis audi tis Ca sa ta reb lad ga mo i ye ne ba, Tum ca mxo lod ori maT ga nia mi mar Tu li 
Se fa se bis mtki ce bis Se mow me ba ze/ da das tu re ba ze. ro gorc uk ve aR v niS neT, swo ri 
pa su xis mi sag ne bad cal - cal ke un da ga ni xi loT Ti To e u li pro ce du ra da ifiq roT, 
ro me li mtki ce bis tes ti re baa Se saZ le be li mi si Ca ta re biT.

1. grZel va di a ni aq ti ve bis Ser Ce vi Ti er Tob li o bis fi zi ku ri daT va li e re ba ma-
Ti da zi a ne bis Se sa xeb mtki ce bu le be bis mo sa po veb lad aris Se fa se bis tes ti, 
vi na i dan mi si meS ve o biT dad gin de ba aq ti vis mdgo ma re o ba.

2. grZel va di a ni aq ti ve bis Ser Ce vi Ti er Tob li o bis T vis da ricxu li cve Tis xe lax-
la ga moT v lac Se fa se bis tes ti a, rad gan da ricxul cve Ta Si ar se bu li ne bis-
mi e ri Sec do ma /u zus to ba gav le nas iqo ni ebs aq ti vis sa ba lan so Ri re bu le ba ze.

3. di req tor Ta sab Wos oq me bis mi mo xil va, mtki ce bu le be bis mo sa po veb lad grZel-
va di a ni aq ti ve bis gas v lis Taobaze da grZel va di a ni aq ti ve bis aR ricx vis Jur na-
lis Se mow me ba, mtki ce bu le be bis mo sa po veb lad Se sa ba mi si aq ti ve bis sa aR ricx vo 
Ca na we re bi dan amo Re bis Se sa xeb, aris aq ti vis ar se bo bis da sad ge ni tes ti.

4. sa re mon to da teq mom sa xu re bis xar je bis an ga ri Sis mi mo xil va da na xar je bis 
ise Ti ele men te bis ga mo sav le nad, rom le bic ka pi ta li ze bu li un da iyos Zi ri-
Ta di sa Su a le be bis Se mad gen lo ba Si, aris aq ti vis sis ru lis tes ti.

am g va rad, swo ri pa su xia `d~ (1-li da me-2)

ar se bo bis mtki ce bas exe bo da 2017 wlis seq tem b ris saga moc do masalaSi mocemuli 
er T -er Ti tes ti. gan vi xi loT es ma ga li Tic:

qve moT Ca moT v lil Ta gan, ro me li audi to ru li pro ce du riT Se mow m de ba ban ki sa da 
fu la di sax s re bis naS Tis ar se bo ba?

a  yve la Se sa fe ri si ban kis amo na we ris mi mo xil va imis da sad ge nad, rom an ga ri Se bi 
gax s ni lia mo ce mu li kom pa ni is sa xe liT.

b  fu la di sax s re bis in ven ta ri za ci is pro ces ze das w re ba wlis bo los da fu la di 
sax s re bis xe lax la daT v la audi to ris mi er.

g ban kis das tu ris we ril Si mi Ti Te bu li an ga ri Se bis Ser Ce vi Ti er Tob li o bis 
Se da re ba sac del ba lan s Tan.

d fi nan su ri an ga riS ge bis Se niS v neb Si gam J Rav ne bu li in for ma ci is mi mo xil va 
rwmu ne bis mi sa Re bad imis Ta o ba ze, rom in for ma cia mxo lod im sa ban ko an ga-
ri Sebs exe ba, rom le bic ban kis das tu ris we ril Sia mi Ti Te bu li.

swo ri pa su xia `b~.
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stu den tebs Se vax se nebT, ro de sac ar se bo bis mtki ce bis tes ti re ba tar de ba, pro-
ce du re bi  mi mar Tu li un da iyos imis dad ge na ze, sa an ga riS ge bo pe ri o dis bo los 
ar se bu li naS Ti re a lu ria Tu ara da xom ar aris ga di de bu li.

maS ase, jer un da ga vi az roT tes tis mi za ni mi Ti Te bul mtki ce bas Tan mi mar Te biT, 
sa nam da viwyebT Ti To e u li  mtki ce bis rig ri go biT gan xil vas, ra Ta ga vi goT, am 
pro ce du riT mi iR we va Tu ara es mi za ni.

`a~ aris uf le be bi sa da val de bu le be bis tes ti, vi na i dan am pro ce du riT mxo lod 
imas va das tu rebT, rom an ga ri Si gax s ni li iyo dam k ve Tis sa xe liT da, am g va rad, 
dam k veTs uf le ba aqvs am an ga riS ze, mag ram ver da das tur de ba, rom sa an ga riS ge bo 
pe ri o dis bo los naS Ti ar iyo ga di de bu li.
`g~ aris sis ru lis tes ti, rad gan Se mow me bis dawye ba ban kis das tu ris we ri liT 
da sac del ba lan s Tan Se da re ba audi tors imis da das tu re bis sa Su a le bas aZ levs, 
rom das tu ris we ril Si mi Ti Te bu li yve la an ga ri Si bu Ral t ru lad asa xu li a. am 
pro ce du riT audi to ri ver da am t ki cebs, rom sac del ba lan s Si mi Ti Te bu li yve la 
an ga ri Si nam d vi li a.
`d~ aris war d ge nis tes ti, vi na i dan es pro ce du ra mi mar Tu lia im in for ma ci a ze, 
ro me lic fi nan su ri an ga riS ge bis gan mar te biT Se niS v neb Si gam J Rav ne bu lia sa an-
ga riS ge bo pe ri o dis bo los.
am oTxi pro ce du ri dan, mxo lod er Tia ise Ti, rom lis meS ve o bi Tac da das tur de ba, 
rom aR ricxu li naS Ti aris nam d vi li da ama ve dros ar aris ga di de bu li _ fu la di 
sax s re bis in ven ta ri za ci is pro ces ze das w re ba wlis bo los da fu la di sax s re bis 
xe lax la daT v la audi to ris mi er.

rac Se e xe ba iseT kiTx vebs, rom lis pa su xic Tvi Ton stu den t ma un da Ca mo a ya li bos, 
stu dents Se iZ le ba sTxov d nen mtki ce be bis mi Ti Te bas (Ca mo ya li be bas) da fi nan su-
ri an ga riS ge bis gar k ve ul na wil Tan  mi mar Te biT maT ga mo ye ne bas. ase, ma ga li Tad: 

aR we reT Zi ri Ta di pro ce du re bi, rom le bic audi tor ma un da Ca a ta ros sak ma ri si 
da Se sa fe ri si audi to ru li mtki ce bu le be bis mo sa po veb lad, kom pa ni is ma ra ge bis 
Se fa se bas Tan mi mar Te biT.

stu den tebs un da Se eZ loT Se sa ba mi si pro ce du re bis da kav Si re ba moTxov nil kon-
k re tul mtki ce bas Tan. am Sem Tx ve va Si, ma ga li Tad Se sa fe ri si ar iq ne ba audi to ris 
mi er in ven ta ri za ci is pro ces ze dak vir ve bi sas Ca ta re bu li pro ce du re bi, rom le-
bic mtki ce bu le bebs uz run vel yofs, ma ra ge bis ar se bo bi sa da sis ru lis Se sa xeb.

das k v na

fi nan su ri an ga riS ge bis mtki ce be bi yo vel T vis iyo `audi ti sa da mar w mu ne be li 
mom sa xu re bis~ mo du lis sas wav lo prog ra mis mniS v ne lo va ni na wi li da dRe sac ase a.

stu den te bi un da dar w mun d nen, rom ici an /es miT mtki ce be bis Si na ar si da ma Ti 
daniS nu le ba audi tis Ca ta re bi sas da un da Se eZ loT Ti To e u li maT ga nis mniS v ne-
lo bis ax s na _ Ti To e u li ti pis mtki ce bas Tan Se sa fe ri si audi to ru li pro ce du-
re bis da kav Si re ba.

stu den teb ma ki ar un da da i ze pi ron Se sa fe ri si pro ce du re bi, ara med kar gad 
un da ga ic no bi e ron, ama Tu im pro ce du ris Se de gad, ra tom mo i po vebs audi to ri 
rwnu ne bas, kon k re tu li mtki ce bis Se sa xeb. da sas rul, ki dev Se gax se nebT, zog Sem-
Tx ve va Si, ga dam wy ve ti faq to ria tes tis mi mar Tu le bis gan sazR v ra.

sta tia mo am za da `a u di ti da mar w mu ne be li mom sa xu re ba~  
mo du lis sa ga moc do ko mi si is wev r ma,

Jur na li `Stu dent accountant~, 2018 wlis de kem be ri
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2020 wlis iv li sis  

ga moc de bis ana li zi

F1/bb _ „bu Ral te ri biz nes Si“ _ mo du lis ga moc da Ca tar da ga nax le bu li prog ra mis 
mi xed viT da Sec v li li for ma tiT _ 50 ar Ce viT pa su xi a ni da va le be bis ma giv rad, 
sa ga moc do ma sa la da yo fi li iyo or na wi lad _ a na wi li mo i cav da or moc ar Ce viT-
pa su xi an (a Ti 1-qu li a ni da oc da a Ti 2-qu li a ni) da va le bas, xo lo b na wi li _ xuT 
6-qu li an  mra val da va le bi an amo ca nas. ram de ni me da mo u ki de bel ma kan di dat ma ar 
ico da ga moc dis for ma tis cvli le bis Se sa xeb da maT ga u Wir daT b na wi lis da va-
le be bis kiTx veb ze pa su xis ga ce ma. amis mi u xe da vad, am mo du lis Se de ge bi da mak ma-
yo fi le be li a _ ga moc da ze ga mo su li 34 kan di da ti dan, mxo lod sam ma kan di dat ma 
ver mi i Ro gam s v le li qu la.

mo vu wo deb yve la kan di dats, ga moc da ze gas v lam de yu radRe biT ga e ca niT sa ga moc-
do tes te bis ni mu Sebs, rom le bic gan Tav se bu lia ba fis veb g ver d ze.

F2/ma _ „mmar T ve lo bi Ti aR ricx va“  _ mo du lis ga moc da Ca tar da ga nax le bu li prog-
ra mis mi xed viT, Tum ca for ma ti ar  Sec v li la _ a na wi li mo i cav da or moc 2-qu li an 
ar Ce viT pa su xi an da va le bas, xo lo b na wi li _ or 10-qu li an amo ca nas. pir ve li amo-
ca na exe boda Te mas „da na xar j Ta al ter na ti u li kal ku la ci is prin ci pe bi“, xo lo 
me o re _ „ga dax re bis kal ku la cia da ana li zi“. F2/ma mo du lis ga moc dis Se de ge bi 
kar gia _ ga moc da ze ga mo su li 54 kan di da ti dan, 41 kan di dat ma war ma te biT Ca a ba ra 
ga moc da. 

F3/fa _ „fi nan su ri aR ricx va“ _ mo du lis ga moc da Ca tar da ga nax le bu li prog ra mis 
mi xed viT, Tum ca for ma ti ar  Sec v li la _ a na wi li mo i cav da or moc 2-qu li an ar-
Ce viT pa su xi an da va le bas, xo lo b na wi li _ or 10-qu li an amo ca nas. pir ve li amo ca na 
exe boda Te mas „fu la di na ka de bis an ga riS ge ba“, xo lo  me o re _ „kon so li di re bu li 
fi nan su ri mdgo ma re o bis an ga riS ge ba“. 

F3 mo du lis prog ra ma mniS v ne lov nad Se ic va la, ro gorc Te ma ti kis (da e ma ta „kon so-
li di re bu li an ga riS ge bis mom z de bis“ da „fi nan su ri an ga riS ge bis in ter p re ta ci is“ 
Te me bi), ase ve amo ca ne bis struq tu ris Tval saz ri siT, ra mac zogierT kan di da ts 
gar k ve u li sir Tu le Se uq m na. ga moc dis das ru le bis Sem deg bev r ma kan di dat ma uk ma-
yo fi le ba ga moT q va dro is sim ci ris gamo. sam wu xa rod, COVID-19 pan de mi is ga mo ver 
mo xer x da winaswari ga moc de bis Ca ta re ba. sa ga moc do ko mi si am im s je la aR niS nul 
sa kiTx ze, qu le bis mi ni We bi sas ga iT va lis wi na dro is faq to ri da ga dawy vi ta 2021 
wlis ian v ri dan ga moc dis dro is 15 wu TiT gaz r da. zo ga dad, ga moc dis Se de ge bi 
damakmayofilebelia _ F3/fa mo du lis ga moc da ze ga mo vi da 93 kan di dat i, xo lo 
gam s v le li qu la mi i Ro 66 kan di dat ma.

F4/qb _ „qar Tu li biz nes sa mar Ta li“ _ mo du lis ga moc dis prog ra ma da for ma ti 
ar Sec v li la _ ga moc da ze mocemuli iyo oc da xu Ti 4-qu li a ni ka zu si, rom le bic 
exe bo da yve la gav lil Te mas. kan di da te bis um rav le so bam ka zu sebs sus ti pa su xi 
gas ca, rom le bic amow meb da Sro mis ko deq sis cod nas. ga moc da ze ga mo vi da 85 kan di-
da ti, aqe dan 68 kan di dat ma Ca a ba ra ga moc da. ba fis ga moc deb ze ga mo di an ro gorc 
kan di da te bi, rom le bic es w re bi an pbi-is leq ci ebs, ase ve kan di da te bi, rom le-
bic da mo u ki deb lad em za de bi an ga moc de bis T vis. min da miv mar To da mo u ki de bel 
kan di da tebs _ me ti dro da uT meT mom za de bas, erT da or kvi ra Si Se uZ le be lia 
ACCA-is ne bis mi eri ga moc dis T vis mom za de ba. Tqven im de nad kar gad un da ico deT 
Te o ri u li ma sa la (aR niS nu li mo du lis Sem Tx ve va Si, prog ra miT gaT va lis wi ne bu li 
ka no ne bi), rom SeZ loT Te o ri u li cod nis ga mo ye ne ba ka zus Si aR we ri li ga re mo e-
be bis pi ro beb Si. 

F5/sSm _ „saq mi a no bis Se de ge bis mar T va“ _ mo du lis ga moc dis prog ra ma da for ma ti 
ar Sec v li la _ ga moc da ze mocemuli iyo TxuT me ti 2-qu li a ni ar Ce viT pa su xi a ni 
da va le ba, sa mi aT qu li a ni  sce na ri (Ti To e u li mo i cavs xuT 2-qu li an ar Ce viT pa su-
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xi an da va le bas) da ori 20-qu li a ni amo ca na. b na wi lis pir ve li sce na ri Sed ge ni li  
iyo Te ma _ „saq mi a no bis sa xe e bis mi xed viT da na xar j Ta kal ku la ci is me To di“, me o re 
_ „re le van tu ri da na xar je bis kal ku la ci a“, xo lo me sa me _ „ris ki da ga nu sazR-
v re lo ba“ mi xed viT. g na wi lis pir ve li amo ca na exe bo da Te mas „ga dawy ve ti le bis 
mi Re bis teq ni ka“, me o re amo ca na ki _ Te mas „qve da na yo fe bis saq mi a no bis Se de ge bis 
Se fa se ba da Si da ga da ce mis fas dad ge na“.

F5/sSm mo du lis ga moc da ze ga mo vi da 40 kan di dat i, aqedan 26 kan di dat ma ga da la xa 
mi ni ma lu ri kom pe ten ci is zRva ri.

F6/sb _ „sa ga da sa xa do da beg v ra“ _ mo du lis ga moc dis prog ra ma da for ma ti ar Sec-
v li la, Tum ca cvli le ba Se ta ni lia pa su xis Ca we ris na wil Si, ker Zod amo ca ne bis 
yve la kiTx va ze pa su xis ve le bi ga da ta ni lia sa mu Sao rve ul Si da  ax s ni li a, Tu 
ro me li pa su xia Ca sa we ri pa su xe bis vel Si da Sem deg ga da sa ta nia dek la ra ci a Si da 
ro me li Ca sa we ria pir da pir dek la ra ci a Si. wels kan di da teb i Za li an kar gad mo em-
zad nen ga moc di saT vis, aR niS nu li for ma tic yve lam kar gad mi i Ro da aiT vi sa. sam-
wu xa rod, COVID-19 pan de mi is ga mo, ver mo xer x da sac de li ga moc de bis Ca ta re ba da 
rTu li iyo wi nas wari Se fa se ba aR niS nu li cvli le be bis gav le na sa bo loo Se deg ze. 
Se gax se nebT, rom ga moc da ze ga mo su li yve la kan di dat ma mi i Ro gam s v le li qu la. 
sa ga moc do ko mi si am ga a na li za mi Re bu li Se de gi da ga dawy vi ta, me ti yu radRe ba 
mi eq ces da va le be bis Si na ar sob riv mxa res, ker Zod mo iTxo ve ba uf ro rTu li si tu a-
ci e bis Car T va amo ca ne bis pi ro ba Si, ro me lic ukeT ga mo av lens kan di da tis cod nas.

F7/fa _ „fi nan su ri an ga riS ge ba“ _ mo du lis ga moc dis prog ra ma da for ma ti ar 
Sec v li la _ ga moc da ze ga mo ta ni li iyo TxuT me ti 2-qu li a ni ar Ce viT pa su xi a ni 
da va le ba, sa mi aT qu li a ni  sce na ri (Ti To e u li mo i cavs xuT 2-qu li an ar Ce viT-
pa su xi an da va le bas) da ori 20-qu li a ni amo ca na. b na wi lis pir ve li sce na ri Sed-
ge ni li iyo Te mebi „kon so li di re bu li mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge ba“, me o re 
_ „fi nan su ri aq ti ve bi da fi nan su ri val de bu le be bi“, xo lo me sa me _ „ga sa yi dad 
ga miz nu li aq ti ve bi da Sewy ve ti li ope ra ci e bi“ mi xed viT. g na wi lis pir vel amo-
ca na Si mo i Txo ve bo da kom pa ni is saq mi a no bis Se de ge bi sa da fi nan su ri Se de ge bis 
Se fa se ba, fu la di na ka de bis an ga riS ge bis in for ma ci is ga mo ye ne bis sa fuZ vel ze, 
me o re amo ca na Si ki mo i To ve bo da pi ro ba Si mo ce mu li in for ma ci is da Se niS v ne bis 
gaT va lis wi ne biT, ko req ti re bu li mo ge bis ga moT v la da kom pa ni is fi na na su ri mdgo-
ma re o bis an ga riS ge bis mom za de ba. kan di da te bis um rav le so bam Se da re biT kar gad 
amox s nes a da b na wi lis da va le be bi, mag ram ga u Wir daT amo ca ne bis amox s na, ker Zod, 
zog ma kan di dat ma ar ico da ga moc dis  for ma ti, is, rom me o re amo ca na Si Se saZ loa 
moTxov ni li iyos jgu fis kon so li di re bu li fi nan su ri an ga riS ge bis mom za de ba, 
an er Ti kom pa ni is fi nan su ri an ga riS ge bis mom za de ba. ga moc dis T vis mom za de bi sas 
da uS ve be lia am ori Te mi dan er T -er Tis ga mo to ve ba.

F7/fa mo du lis ga moc da ze ga mo vi da 72 kan di dat i, aqedan 51 kan di dat ma gam s v le-
li qu la mi i Ro.

F8/amm _ „a u di ti da mar w mu ne be li mom sa xu re ba“ _ mo du lis ga moc dis prog ra ma da 
for ma ti ar Sec v li la _ saga moc do masala Seicvada sa m aT qu li a n sce na rs (Ti To-
e u li mo i cavda xuT 2-qu li an ar Ce viT pa su xi an da va le bas), er T 30-qu li a n da or 
20-qu li a n amo ca nas. a na wi lis pir ve li sce na ri Sed ge ni li iyo Te mis _ „a u di tis 
sa fuZ v le bi“, me o re _ Te mis „da geg m va da ris kis Se fa se ba“, xo lo me sa me _ Te mis 
„mi mo xil va da an ga riS ge ba“ mi xed viT. b na wi lis pir ve li amo ca na amow meb da Te mis 
„Si da kon t ro li da audi to ru li mtki ce bu le ba“ cod nas, me o re amo ca na _ Te mis 
„da geg m va da ris kis Se fa se ba“, xo lo me sa me _ Te mis „a u di ti da mar w mu ne be li 
mom sa xu re ba“. 

F8/amm mo du lis ga moc da ze ga mo su li 47 kan di da ti dan, 46-ma ga moc da Ca a ba ra. 
sa ga moc do ko mi si am im s je la mi Re bul Se de geb ze da ga dawy vi ta, rom av tor ma sa ga-
moc do ma sa lis momzadebisas amo ca ne bi un da Se ad gi nos sxva das x va Te mis mi xed viT 
da ar da uS vas Te mis ga me o re ba.
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F9/fm _ „fi nan su ri mar T va“ _ mo du lis ga moc dis prog ra ma da for ma ti ar Sec v-
li la _ ga moc da ze mocemuli iyo TxuT me ti 2-qu li a ni ar Ce viT pa su xi a ni da va le-
ba, sa mi aT qu li a ni  sce na ri (Ti To e u li mo i cavda xuT 2-qu li an ar Ce viT pa su xi an 
da va le bas) da ori 20-qu li a ni amo ca na. b na wi lis pir ve li sce na ri Sed ge ni li iyo 
Te mis „da fi nan se bis wya ro e bi“, me o re _ „ka pi ta lis Ri re bu le ba“, xo lo me sa me 
_ „fi nan su ri baz re bi da xa zi nis mar T va“ mi xed viT. g na wi lis pir vel amo ca na Si 
mo i Txo ve bo da pro eq tis wmin da mim di na re Ri re bu le bis ga moT v la da mi Re bu li 
Se de gis sa fuZ vel ze aR niS nu li pro e tis Se sa xeb ga dawy ve ti le bis mi Re ba, ga ra 
ami sa, wmin da mim di na re Ri re bu le bis nak lo va ne be bis ar gu men ti re bu lad gan mar-
te ba. me o re amo ca na Si ki mo i Txo ve bo da ad re ga dax dis T vis ga ce mu li fas daT mo bis 
gaz r diT gan pi ro be bu li sar geb li sa da da na xar je bis ga moT v la da wi na da de bis 
sar geb li a no ba ze ko men ta ris ga ke Te ba. gar da ami sa, kan di dats ram de ni me kiTx vaze 
pa su xi un da ga e ca, sa o pe ra cio cik lis Se sa xeb. 

F9/fm mo du lis ga moc da ze ga mo su li 24 kan di da ti dan, 12-ma ga moc da Ca a ba ra.

P2/ssa _ „sa war mos stra te gi u li an ga riS ge ba“ _ mo du lis ga moc dis prog ra ma da 
for ma ti ar Sec v li la _ saga moc o masala moicavda oTx amo ca nas _ er T 30-qu li-
a ns, er T 20-qu li a ns da or 25-qu li a ns. 

pir ve li amo ca nis a na wil Si mo iTxo ve bo da nak ve Tis re a lu ri Ri re bu le bis gan sazR-
v ra da Svi lo bi li sa war mos Se Ze nis Se de gad mi Re bu li gud vi li sa da ara ma kon t-
ro le be li wi lis  ga an ga ri Se ba/ ga sazR v ra ori ve me To diT. b na wil Si mo iTxo ve bo da 
Svi lo bi li sa war mos ga u fa su re bis za ra lis ga an ga ri Se ba da ga na wi le bis Se sa xeb 
msje lo ba. g na wil Si ki mo iTxo ve bo da Svi lo bi li sa war mos Se Ze nis kom pen sa ci is 
ga moT la da msje lo ba, Tu ro me li mux le bia Se ta ni li ga an ga ri Se ba Si. gar da ami-
sa, mo iTxo ve bo da msje lo ba, aq ci eb ze da fuZ ne bu li ga dax dis sqe mis da na xar je bis 
aRi a re bis Se sa xeb.

me o re amo ca nis a na wil Si saWiro iyo msje lo ba, pi ro ba Si mo ce mu li sa mi si tu a-
ci is sa aR ricx vo mid go mis Se sa xeb. amo ca nis b na wil Si ki mo iTxo ve bo da msje lo ba 
pi ro ba Si wa moW ril eTi kur sa kiTxeb ze.

me sa me amo ca nis a na wil Si amow meb d nen bass 23-i sa da bass 38-is, xo lo b na wil Si 
_ `fass mci re da sa Su a lo sa war mo e bi saT vis stan dar tis~ da bass 1-is  cod nas.

me oTxe amo ca nis a na wil Si mo iTxo ve bo da msje lo ba, sa mi ga ri ge bis asax vis Se sa xeb, 
xo lo b na wil Si _ in teg ri re bu li an ga riS ge bis sa er Ta So ri so sab Wos sa fuZ v le bis 
prin ci pe bis, Zi ri Ta di kom po nen te bi sa da prob le me bis gan xil va.

P2/ssa mo du lis ga moc dis Se de ge bi da mak ma yo fi le be lia _ ga moc da ze ga mo su li 
29 kan di da ti dan, 17-ma ga moc da Ca a ba ra.

P4/fa _ „fi nan su ri mar T va (u maR le si do ne)“ _ mo du lis ga moc dis  prog ra ma da 
for ma ti ar Sec v li la _ ga moc da ze mocemuli iyo oTxi 25-qu li a ni amo ca na. 

pir ve li amo ca na exe boda Te mas „in ves ti ci e bis Se fa se ba“. kan di dats amo ca nis a 
na wil Si un da ga ne xi la ter mi ne bis del tas, Te ta sa da ve gas ar si da mniS v ne lo ba 
of ci o ne bis Se fa se bi sas; b na wil Si mo iTxo ve bo da amo ca nis pi ro ba Si mo ce mu li 
mo na ce me bis sa fuZ vel ze del ta he ji re bis gan sazR v ra da he ji re bis war ma te ba ze 
msje lo ba; xo lo g na wil Si - imis ax s na, kom pa ni as ra tom sWir de ba ris kis he ji re ba.

me o re amo ca na exe boda Te mas „xa zi na da ris kis mar T vis me To do lo gi a“. amo ca nis 
a na wil Si kan di dats un da mo em za debina fu la di na ka de bis sa mi wlis prog no zi; b 
na wil Si mo iTxo ve bo da kom pa ni is Ri re bu le bis Se fa se ba sku Ta ri ka pi ta lis T vis 
gan kuT v ni li Ta vi su fa li fu la di na ka de bis sa fuZ vel ze, xo lo g na wil Si _ kan di-
dats un da da e we ra Setyo bi ne ba di req to re bis T vis, Se fa se bis dros ga ke Te bu li 
daS ve be bi sa da Se fa se ba Si ar se bu li ga ur k vev lo bis Se sa xeb.

me sa me amo ca na exe boda Te mas „kor po ra ci u li res t ruq tu ri za cia da re or ga ni za-
ci a“. amo ca nis a na wil Si mo iTxo ve bo da Se fa se ba da gan xil va, sa mi ve wi na da de bi dan 
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Ti To e u lis gav le na sap rog no zo fi nan su ri mdgo ma re o bis an ga riS ge ba ze, Se mo sa-
val ze, erT aq ci a ze Se mo sa val sa da kom pa ni is le ve rij ze. b na wil Si ki mo iTxo ve-
bo da se ki u ri ti za ci is pro ce sis ax s na.

me oTxe amo ca na exe boda Te mas „ro li da pa su xis m geb lo ba da in te re se bul mxa re Ta 
mi marT“. amo ca nis a na wil si mo iTxo ve bo da in ves ti ci is mo sa lod ne li uku ge bis 
ga moT v la; b na wil Si _ kre di tu na ri a no bis gaZ li e re bis mi za ni sa da me To de bis 
ax s na, xo lo g na wil Si _ amo ca nis pi ro ba Si aR we ril sqe meb Si in ves to re bis T vis 
da ma xa si a Te be li ris ke bis gan xil va.

P4/fa mo du lis ga moc dis Se de ge bi da mak ma yo fi le be lia _ ga moc da ze ga mo su li 17 
kan di da ti dan, 11-ma ga moc da Ca a ba ra.

P7/amm _ „a u di ti da mar w mu ne be li mom sa xu re ba (u maR le si do ne)“ _ mo du lis ga moc-
dis  prog ra ma da for ma ti ar Sec v li la _ saga moc di masalaSi mocemuli iyo er Ti 
50-qu li a ni da ori 25-qu li a ni amo ca na.

pir ve li amo ca na exe boda Te mas „ga su li pe ri o de bis fi nan su ri in for ma ci is audi-
tis da geg m va da Ca ta re ba“. me o re amo ca na exe ba Te mas „sxva da va le be bi“, xo lo 
me sa me amo ca na _ Te mebs „sxva da va le be bi“ da „das k v nis mom za de ba“.

P7/amm mo du lis ga moc dis Se de ge bi da mak ma yo fi le be li ar aris _ ga moc da ze ga-
mo su li 17 kan di da ti dan, 8-m ga moc da Ca a ba ra. ko mi si am im s je la mi Re bul Se de-
geb ze. susti kan di da te bis naS ro mebs axa si a Tebs is, rom da we ri li teq s ti, xSir 
Sem Tx ve va Si, ar war mo ad gens pa suxs das mul kiTx va ze da ase Ti pa su xi Se fa se bu li 
ar aris. Ta vis mxriv, es mety ve lebs ima ze, rom kan di da te bis na wi li ga moc dis T-
vis saTanadod em za de bo da. saTanado mom za de ba mo i cavs sa xel m ZR va ne los yve la 
Te mis Ses wav las, Ti To e u li stan dar tis da sxva sa kiTxis prin ci pe bis  ga az re bas. 
Sem deg ki kan di dat ma un da da iwyos kre bul Si mo ce mu l amo ca neb ze var ji Si, ro-
me lic Sed ge ba Sem de gi eta pe bis gan:

1. yu radRe biT wa i kiTxeT amo ca nis pi ro ba, ga mo ya viT pi ro bis yve la mniS v ne lo va ni 
ele men ti, ga i az reT ras niS navs, Ti To e u li ele men ti, ris T vis aris mo ce mu lia; 

2. Sem deg yu radRe biT wa i kiTxeT kiTx va, ga i az reT kiTx vis Ti To e u li sity va, da-
ad gi neT pi ro bis ro me li ele men te bi ukav Sir de ba mo ce mul kiTx vas;

3. rac ar un da rTu li iyos pi vel etap ze, sca deT kiTx va ze pa su xis da mo u ki-
deb lad ga ce ma; sa Wi ro e bis Sem Tx ve va Si, ga da Sa leT sa xel m ZR va ne lo, mag ram nu 
cdi lobT kre bul Si mo ce mu li ofi ci a lu ri pa su xis wa kiTx vas; kar gi iq ne ba, Tu 
Tqven da werT pa suxs, mag ram sak ma ri si iq ne ba, Tu Ca mo a ya li bebT pa su xis geg mas 
da Ca mo werT Zi ri Tad ar gu men tebs;

4. Se a da reT Tqve ni pa su xi kre bul Si mo ce mul pa sux Tan. Tu ofi ci a lu ri pa su xi ra-
di ka lu rad an na wi lob ri vad gan s x vav de ba Tqven mi er da we rili an Ca mo ya li be buli 
pa su xis gan, es niS navs, rom Tqven aras wo rad ga i geT kiTx va (Cven ar ganvi xi lavT 
im Sem Tx ve vas, ro de sac kan di dat ma gul das miT ar Se is wav la sa xel m ZR va ne lo Si 
mo ce mul Te o ri ul ma sa la da em za de ba ga moc dis T vis kre bul Si mo ce mu li amo ca-
ne bis Ses wav liT / da ze pi re biT).  Se kiTx vis ga az re bis T vis, yu radRe biT wa i kiTxeT 
kre bul Si mo ce mu li pa su xi, da ad gi neT, Tu iciT pa sux Si ga mo ye ne bu li Te o ri u li 
ma sa la _ Tu ar iciT, Se is wav leT igi; Tu iciT, da ad gi neT, ra tom ver amo i ca niT, 
ro me li Te o ri u li ma sa la un da ga mo i ye noT pa su xis ga ce mi sas. amis mi saR we vad, 
er T ma neTs da a kav Si reT sa mi ele men ti _ amo ca nis pi ro bis, amo ca nis kiTx vi sa da 
ofi ci a lu ri pa su xis Se sa bami si na wi le bi. Tqven un da Caw v deT im prin cip (eb)s, 
rom lis cod nas amow mebs ga mom c de li. mxo lod Sec do me bis Rrma ana li zi da gex-
ma re baT ga moc dis T vis mom za de ba Si.

ra sak vir ve li a, Ta vi dan gamocdisTvis ase Ti mom za de ba mo iTxovs Za li an bevr dros, 
ener gi as da Za lis x me vas. amasTan, ram de ni me amo ca nis da mu Sa ve bis Sem deg, Tqven 
aR mo a CenT, rom amo ca ne bis amox s nis dro mcir de ba, pa su xis xa ris xi ki iz r de ba.
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sbl _ „stra te gi u li biz nesli de ri“ _ mo du lis ga moc dis prog ra ma da for ma ti 
ar Sec v li la _ ga moc da ze mocemuli iyo er Ti 100-qu li a ni sce na ri, ro me lic 
mo i cav da xuT da va le bas.

pir vel da va le ba Si mo iTxo ve bo da Se fa se bis una ris ga mov le na _ ris ke bis dad go-
mis al ba To bi sa da po ten ci u ri gav le nis Se fa se bis dros da ko mer ci u li al Ros 
una ris ga mov le na _ ris keb ze re ko men da ci e bis ga we vis dros.

me o re da va le ba Si mo iTxo ve bo da ana li zis una ris ga mov le na _ kom pa niis stra te gi-
u li ar Ce va ni saT vis re le van tu ri sa kiTxe bis iden ti fi ci re bis dros da Se fa se bis 
una ris ga mov le na _ gav le ne bis ana li zi sa da re ko men da ci is ga ce mis dros.

me sa me da va le ba Si mo iTxo ve bo da ko mer ci u li al Ros una ris ga mov le na _ eTi kur 
sa kiTxeb ze re ko men da ci e bis ga we vis dros.

me oTxe da va le ba Si mo iTxo ve bo da ko mu ni ka ci is una ris ga mov le na _ di req to ris-
T vis we ri lis mi we ris dros da skep ti ciz mis una ris ga mov le na _ bevri mo na ce mis 
ana li zis ga mo ye ne bis sar geb li a no ba.

me xu Te da va le ba Si mo iTxo ve bo da skep ti ciz mis una ris ga mov le na kom pa ni is fi nan-
su ri sir Tu le e bis ga mov le nis dros da ko mu ni ka ci is una ris ga mov le na _ pro eq tis 
Sem d go mi da gan xor ci e le bis Sem d go mi gan xil vis dros.

sbl mo du lis ga moc dis Se de ge bi da mak ma yo fi le be lia _ ga moc da ze ga mo su li  
8 kan di da ti dan, 5-ma ga moc da Ca a ba ra.
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sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

CO VID-19 axal eTi kur ga mow ve vebs qmnis 

pro fe si o na li bu Ral t re bis T vis

ACCA yo vel w li u rad aR niS navs eTi kis 
dRes oq tom b ris Tve Si, rad gan eTi ka 
or ga ni za ci is birTvia. or ga ni za ci is 
wev re bi ama yo ben umaR le si eTi ku ri 
stan dar te bis Se nar Cu ne bi Ta da dac viT.

CO VID-19 pan de mi am ga mow ve ve biT yve-
la ze uf ro me tad dat vir Tu li ga re mo 
Seq m na Ta na med ro ve is to ri a Si. ma nam, sa-
nam kompanie bi re a bi li ta ci is pro ces Si 
ari an, pro fe si o na li bu Ral t re bi axa li 
da mniS v ne lo va ni eTi ku ri di le me bis 
wi na Se aR moC n d nen, rom le bic pro fe-
si o na lur eq s per ti za sa da mo ra lu ri 
gan s jis unars mo iTxo ven.

ACCA-m ga mos ca do ku men ti, sa xel wo de-
biT ̀ e Ti ka CO VID - 1 9 -is sam ya ro Si~, ro me-
lic mi mo i xi lavs eTi kis rols pan de mi is 
Sem d gom pe ri od Si. es do ku men ti ga mo i ca 
ACCA-is kam pa ni is far g leb Si, ro me lic 
fo ku si re bu lia glo ba lu rad biz ne sis 
ide is ga  az re ba ze, ra Ta Se saZ le be li gax-
des eko no mi kis mdgra di aR d ge na.

do  ku  men   tis Ta  nax   mad, pan   de  mi  i  dan ga -
mom   di  na  re res   po  n den   t   Ta erT me  xu  Teds 
ma  inc mo  u  wia iseT si  tu  a  ci  a  Si yof   na, 
ro  ca eTi  kis stan   dar   te  bi dar   R   ve -
vis ris   kis wi  na  Se aR   moC   n   da. ma  Ti me   - 
oTxe  dis Sem   Tx   ve  va  Si, aR   niS   nu  li prob      -
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le  ma teq   no  lo  gi  e  bis ga  mo  ye  ne  bas ukav  -
Sir   de  bo  da.

do ku men ti ase ve mo i cavs ram de ni me ma-
ga liTs, sa dac pan de mi am eTi kis ris ke bi 
mniS v ne lov nad ga zar da, maT So ri sa a:

• dro Si SezRu du li ga dawy ve ti le be bi 
_ ga dawy ve ti le be bi zed me tad swra-
fad mi i Re ba, ris ke bi sa da Se de ge bis 
sa Ta na do ga az re bis ga re Se. xSir 
Sem Tx ve va Si, ga dawy ve ti le be bi mi i-
Re ba sa Ta na do in for ma ci is sru lad 
mi Re bam de; 

• dis tan ci u ri mu Sa o ba _ dam saq meb-
leb ma un da Se a fa son is sa Wi ro 
in s t ru men te bi, rom leb sac iye ne ben 
Ta nam S ro mel Ta dis tan ci u ri mar-
T vis pro ces Si, ra Ta Se saZ le be li 
gax des ba lan sis dac va pi rad cxov-
re ba sa da kon t rols So ris;

• per so na lis Sem ci re ba _ auci le be-
lia eTi ku ri mid go me bis ga mo ye ne ba 
ga dawy ve ti le be bis mi Re bis pro-
ces Si im dros, ro ca wyde ba, Tu 
ro me li Ta nam S ro me li un da mohy ves 
Sem ci re ba Si da ro me li _ dro e biT 
Sve bu le ba Si;

• mar w mu ne be li ser vi se bi _ da mo u-
ki deb lo bis Se nar Cu ne ba auci le-
be li a, gan sa kuT re biT mci re da 
sa Su a lo praq ti ke bis Sem Tx ve va Si, 
sa dac kli en t Tan ur Ti er To be bi 
Se saZ loa per so na lur me gob ro ba Si 
ga da i zar dos. saf r Txe e bi gva i Zu-
lebs, daT mo beb ze wa vi deT, rac 
da mo u ki deb lo bis da kar g vis ris kis 
qveS gva ye nebs;

• TaR li To bis Sem Tx ve ve bis zrda _ 
Co vid - 1 9 - ma ga mo iw via mniS v ne lo va ni 
zrda sxva das x va sa xis TaR li To bis 

Sem Tx ve vaSi. ki be ru saf r Txo e ba gan-
sa kuT re biT mniS v ne lo va ni pri o ri-
te ti gax da da iden to bis mo par vis, 
yal bi pro duq tis on la in ga yid vi sa 
da sis te meb Si ara av to ri ze bu li 
SeR we vis mcde lo be bis wi na aR m deg 
brZo la Si;

• eTi ka mi wo de bis jaW vis mTel speq-
t r Si _ Zi ri Ta dad, mom wo deb le bi 
xSi rad da mo ki de bu li ari an mom x ma-
reb leb ze da ur Ti er To ba Si nak le bi 
Za la uf le ba ga aC ni aT. im Sem Tx ve-
veb Si, ro de sac mom x ma re be li msxvi-
li kom pa niaa, xo lo mom wo deb le bi 
_ mci re kom pa ni a Ta er Tob li o ba, 
mom x ma reb lis Za la uf le ba ki dev 
uf ro me tad iz r de ba. pan de mi am 
mniS v ne lo va ni prob le me bi war moS va 
fu la di na ka de bis mi mar Tu le biT da 
Se da re biT mci re kom pa ni e bi ki dev 
uf ro da a sus ta, vid re _ Se da re-
biT di de bi. ami tom mniS v ne lo va nia 
aR niS nul ga re mo Si war mo So bi li 
eTi ku ri ris ke bis ga a na li ze ba, ro-
mel Ta wi na Sec dga nan mci re kom pa-
ni e bi mom x ma re bel Ta Se nar Cu ne bis 
pro ces Si.

an ga ri Sis av tor ma, na ra i a nan va i di a-
na Tan ma ga nacxa da _ `fi nan se bi sa da 
bu Ral t ris pro fe si e bis T vis eTi ka 
yo vel T vis war mo ad gen da pro fe si o na-
liz mis birTvs. gan sa kuT re bu li wne xis 
pi ro beb Si mi si mniS v ne lo ba ki dev uf ro 
ga i zar da. eTi ka bu Ral t re bis T vis ucxo 
ar aris, Tum ca CO VID - 1 9 - ma nam d vi lad 
Seq m na axa li ga mow ve ve bi, ro mel mac 
Se saZ loa eTi ku ri qce va saf r Txis qveS 
da a ye nos.

wya ro: ac cag lo bal . com
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kvle ve bi eW v q veS aye ne ben audi to ris  

sa val de bu lo ro ta ci is sa Wi ro e bas

ori aka de mi u ri kvle va eW vebs aCens 
audi turi fir me bi s da ga ri ge bis par t - 
 ni o re bis sa val de bu lo ro ta ci is sa-
Wi ro e bas.

lis tin gu ri kom pa ni e bis fi nan su ri sa-
meT val yu reo sab Wo mkac rad ga mo vi da 
aS S - Si audi turi fir me bis sa val de bu-
lo ro ta ci is wi na aR m deg. gan sa kuT re-
biT mas Sem deg, rac war mo mad ge nel Ta 
sab Wom 2013 wels mi i Ro dad ge ni le ba, 
rom lis Ta nax ma dac fir me bis sa val-
de bu lo ro ta cia aik r Za la. Tum ca, 
kvlav Za la Si rCe ba moTxov na, mTa va ri 
ga ri ge bis par t ni o ris ro ta ci is Se sa-
xeb. ev ro kav Sir Si ar se bobs moTxov na 
sa val de bu lo ro ta ci a ze yo ve li 10 
wlis Sem deg, sa dac kom pa ni e bi val-
de bul i ari an sxva audi to re bis gan 
mi i Ron Se Ta va ze be bi mas Sem deg, rac 
er Ti fir mis ser vi se biT 10 wlis gan-
mav lo ba Si isar geb le ben. 

Tum ca, re for mis ken mo wo de be bi ar 
wyde ba audi tis ba zar ze, ro mel zec 
di di oTxe u lis fir me bi do mi ni re ben, 
mi u xe da vad uka nas k nel wleb Si gan vi-
Ta re bu li  sa er Ta So ri so sa bu Ral t ro 
skan da le bis mTe li jaW vi sa. ev ro kav-
Si ri da di di bri ta ne Ti geg ma ven axal 
re for mebs, rom le bic Zi ri Ta dad audi-
ti sa da sa kon sul ta cio praq ti ke bis 
ga mij v na zea ori en ti re bu li.

mi u xe da vad imi sa, rom audi tu ri fir-
mis sa val de bu lo ro ta ci a ze sa u ba ri 
bo lo wleb Si mi nel da, ori aka de mi-
u ri kvle va eW v q veS aye nebs audi tis 
par t ni o ris ro ta ci is sa Wi ro e ba sac 
ki. ame ri kis sa bu Ral t ro aso ci a ci is 
Jur nal Si ga moq vey ne bu li kvle ve bi 
exe ba or Zi ri Tad mi zezs, ro mel sac 
iye ne ben sa val de bu lo ro ta ci is ad-
vo ka ti re bi sas _ is, rom dro Ta gan mav-

lo ba Si Seq m nil ma in ter per so na lur ma 
da mo ki de bu le beb ma Se saZ loa saf r Txe 
Se uq m nas pro fe si ul da mo u ki deb-
lo  bas da Se sa ba mi sad _ an ga riS ge bis 
xa risxs. me o re ar gu men ti ki is aris, 
rom audi to ris sa val de bu lo ro ta cia 
fi nan sur an ga riS ge bis xa ris x ze ̀ a xa li 
Tva liT~ Se xed vis sa Su a le bas iZ le va. 
kvle veb ma ver aR mo a Ci na audi tis xa-
ris xis ga u a re se bis da ma das tu re be li 
faq tob ri vi ga re mo e be bi par t ni o rebs 
So ris xuT w li a ni Ta nam S rom lo bis Sem-
deg. ase ve TiT q mis ara fe ri adas tu rebs 
imas, rom an ga riS ge bis xa ris x ze ̀ a xa li 
Tva liT~ Se xed vas ra i me ga um jo be se ba 
moh y ve ba audi tis xa ris x s. er T-er T ma 
kvle vam audi tis xa ris xis ga u a re se-
bis ten den ci ac ki Se niS na ga ri ge bis 
par t ni o ris ro ta ci is Sem d gom, rac, 
sa va ra u dod, axa li ga ri ge bis par t ni-
o ris mi er kli en tis Se sa xeb nak le bi 
cod ni Taa ga mow ve u li.

`me vfiq rob, rom am kvle vas ga mo ye ne ba 
Se iZ le ba hqon des ro gorc par t ni or Ta 
ro ta ci is, ise fir mis ro ta ci is Sem-
Tx ve va Sic~ _ ga nacxa da kvle vis Ta na-
av tor ma, ro bert va i Tid ma, Crdi lo eT 
ka ro li nis uni ver si te ti dan. 

`sa val de bu lo ro ta ci is mom x re Ta na wi-
li am bob da, rom ucxo Tva liT audi tis 
xa ris x ze Se xed va xa risxs ga a um jo be seb-
da. ana lo gi ur ar gu ments iye ne ben fir-
me bis sa val de bu lo ro ta ci is mom x re-
e bic. Tum ca, Cvens sak v lev sim rav le Si 
amis da ma das tu re be li ga re mo e be bi ar 
ga mo ik ve Ta ro ta ci i dan pir ve li 2 wlis 
gan mav lo ba Si~.

wya ro: ac co un tin g to day . com
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ვებგვერდი, 06/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017378
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №244

2020 წლის 5 ოქტომბერი ქ. თბილისი

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

ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, 
200090000.22.033.016112) დამტკიცებული ინსტრუქციის მე-19 მუხლის:

1. სათაური ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 19. წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემა“.
2. პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. დაინტერესებული პირი, წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის მოთხოვნით 

მიმართავს შემოსავლების სამსახურს დანართი №I-15-ით გათვალისწინებული ფორმით, 
რომელიც ივსება დანართი №I-15  1-ით დადგენილი წესის შესაბამისად, განსახორციელებელი 
ან განხორციელებული ოპერაციის მიხედვით:

ა) საქართველოს საგადასახადო კოდექსით და საქართველოს საბაჟო კოდექსით 
გათვალისწინებული ანგარიშგების წესების ან/და შესასრულებელი საგადასახადო/საბაჟო 
ვალდებულებების განსაზღვრის მიზნით;

ბ) იმ მოსაკრებელთან დაკავშირებული ანგარიშგების წესების ან/და შესასრულებელი 
ვალდებულებების განსაზღვრის მიზნით, რომლის ადმინისტრირებასაც საგადასახადო 
ორგანო ახორციელებს.“.

3. მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. ხარვეზის არსებობის ან/და დამატებითი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის საჭიროების 

შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახური პირს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად ან/და ინფორმაციის/
დოკუმენტაციის წარმოსადგენად განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას, რომელიც არ უნდა 
აღემატებოდეს 15 სამუშაო დღეს. შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია წინასწარი 
გადაწყვეტილების მოთხოვნის წარმომდგენის მოთხოვნით, მხოლოდ ერთხელ, მაგრამ 
არაუმეტეს 15 სამუშაო დღით, გააგრძელოს აღნიშნული ვადა. ხარვეზის აღმოსაფხვრელად 
ან/და ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოსადგენად განსაზღვრული ვადით ჩერდება 
წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის ვადის დინება, რომელიც განახლდება პირის მიერ 
ხარვეზის აღმოფხვრის ან/და მოთხოვნილი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენის 
მომდევნო სამუშაო დღიდან.“.

4. მე-6 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. სამუშაო ჯგუფი უფლებამოსილია წინასწარი გადაწყვეტილების მოთხოვნის 

განხილვისას. საჭიროების შემთხვევაში, მესამე პირისგან მოითხოვოს დამატებითი 
ინფორმაცია ან დოკუმენტაცია. აღნიშნული ინფორმაციის/ დოკუმენტაციის წარმოდგენამდე 
ჩერდება წინასწარი გადაწყვეტილების გამოცემის ვადის დინება, რომელიც განახლდება 
შესაბამისი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენის მომდევნო სამუშაო დღიდან.“.

5. მე-6 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 6 1 პუნქტი:
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„6 1. წი ნას წა რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა მო ცე მამ დე, წი ნას წა რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მოთხოვ-
ნის წარ მომ დ გე ნი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, წი ნას წა რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მოთხოვ ნა ში ასა ხუ ლი ინ-
ფორ მა ცი ის და ზუს ტე ბის ან / და და მა ტე ბი თი დო კუ მენ ტა ცი ის წარ მოდ გე ნის მიზ ნით შე ა ჩე-
როს წი ნას წა რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მოთხოვ ნის გან ხილ ვა. ამ შემ თხ ვე ვა ში ჩერ დე ბა წი ნას წა რი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის გა მო ცე მის ვა დის დი ნე ბა, რო მე ლიც გა ნახ ლ დე ბა წი ნას წა რი გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბის მოთხოვ ნის წარ მომ დ გე ნის მი ერ და ზუს ტე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ან / და და მა ტე ბი თი 
დო კუ მენ ტა ცი ის წარ მოდ გე ნის მომ დევ ნო სა მუ შაო დღი დან.“.

6. მე-10 და მე-11 პუნქტები ამოღებულ იქნეს. 
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                  ივანე მაჭავარიანი

ვებ გ ვერ დი, 07/10/2020
სა რე გის ტ რა ციო კო დი  
200090000.22.033.017381

სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის
ბრძა ნე ბა  №248

2020 წლის 6 ოქ ტომ ბე რი ქ. თბი ლი სი

„გადასახადების ად მი ნის ტ რი რე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს  
ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 2010 წლის 31 დე კემ ბ რის №996 ბრძა ნე ბა ში ცვლი ლე-

ბის შე ტა ნის თა ო ბა ზე

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

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

რის 2010 წლის 31 დე კემ ბ რის №996 ბრძა ნე ბით (სსმ, ვებ გ ვერ დი, 060111, 03/01/2011, 
200090000.22.033.016112) დამ ტ კი ცე ბულ ინ ს ტ რუქ ცი ა ში შე ტა ნილ იქ ნეს შემ დე გი ცვლი ლე ბა:

1. და ნარ თი №II-08 6-ის III ნა წი ლი ჩა მო ყა ლიბ დეს თან დარ თუ ლი რე დაქ ცი ით.
2. 40 1 მუხ ლის:
ა) მე-5 პუნ ქ ტის:
ა.ა) „ა.ა.ა“ ქვე პუნ ქ ტის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის „ა.ა.ბ“ ქვე პუნ ქ ტი:
„ა.ა.ბ) 16.1.2 სტრი ქონ ში მი ე თი თე ბა 2017 წლის 1 იან ვ რი დან სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა-

დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 94-ე ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რის სტა ტუ სის და კარ-
გ ვამ დე იმ სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში მი ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბი დან გა ნა წი ლე ბუ ლი დი ვი-
დენ დი (გარდა სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 99-ე მუხ ლით გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი 
დი ვი დენ დის გა ნა წი ლე ბი სა), რო დე საც პი რი მო გე ბის გა და სა ხა დით იბეგ რე ბო და სა ქარ თ ვე-
ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 95-ე ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ბეგ ვ რის 
ობი ექ ტის მი ხედ ვით.“;

ა.ბ)  „კ“ ქვე პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„კ)  25-ე     სტრი ქო ნი  –   მი ე თი თე ბა  სა ქარ თ ვე ლოს  სა გა და სა ხა დო  კო დექ სის  124-ე მუხ-

ლის მე-2 – მე-3 ნა წი ლე ბის, 309-ე მუხ ლის 92-ე – 93-ე და 119-ე – 120-ე ნა წი ლე ბით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი ჩა სათ ვ ლე ლი თან ხე ბის ჯა მი (სტ.25=სტ.25.1+სტ.25.2+სტ.25.3):

კ.ა) 25.1 სტრი ქო ნი –  აისა ხე ბა 2008 წლის 1 იან ვ რი დან 2017 წლის 1 იან ვ რამ დე სა ან გა რი-
შო პე რი ო დებ ში მი ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბი დან დი ვი დენ დის გა ნა წი ლე ბი სას ამ პე რი ო დე ბის 
მი ხედ ვით და რიცხუ ლი და გა დახ დი ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის ამა ვე დეკ ლა რა ცი ის და ნარ-
თი №1-ით გა ან გა რი შე ბუ ლი თან ხა, რო მე ლიც არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს დეკ ლა რა ცი ის 16.1.1.   
სტრი ქონ ში   ასა ხუ ლი   მო ნა ცე მის   შე სა ბა მი სად   გა მო ან გა რი შე ბუ ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის 
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თან ხას. ამას თან, თუ დეკ ლა რა ცი ის და ნარ თი №1-ის მე-5 სტრი ქონ ში ასა ხუ ლი თან ხა მე ტია 
დეკ ლა რა ცი ის III ნა წი ლის 16.1.1 სტრი ქო ნის მი ხედ ვით გა მო ან გა რი შე ბუ ლი   მო გე ბის   გა და-
სა ხა დის   თან ხა ზე,   მა შინ   25.1   სტრი ქონ ში   აისა ხე ბა სტრი ქო ნი 16.1.1-ის მი ხედ ვით გა ან გა-
რი შე ბუ ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხა. თუ დეკ ლა რა ცი ის და ნარ თი №1-ის მე-5 სტრი ქონ ში 
ასა ხუ ლი თან ხა ნაკ ლე ბია დეკ ლა რა ცი ის III ნა წი ლის 16.1.1 სტრი ქო ნის მი ხედ ვით გა მო ან გა-
რი შე ბუ ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხა ზე, 25.1 სტრი ქონ ში მი ე თი თე ბა დეკ ლა რა ცი ის და-
ნარ თი №1-ის მე-5 სტრი ქო ნის მი ხედ ვით გა ან გა რი შე ბუ ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხა;

კ.ბ) 25.2 სტრი ქონ ში მი ე თი თე ბა სა ქარ თ ვე ლოს  ფარ გ ლე ბის  გა რეთ წყა როს თან და კა ვე-
ბუ ლი ან  გა დახ დი ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხა, რო მე ლიც გა მო ან გა რი შე ბუ ლი იქ ნე ბო და 
სა ქარ თ ვე ლო ში აღ ნიშ ნულ შე მო სა ვალ ზე სა ქარ თ ვე ლო ში არ სე ბუ ლი წე სი თა და გა ნაკ ვე თე-
ბით, მაგ რამ არა უ მე ტეს 16.1 სტრი ქონ ში  მი თი თე ბუ ლი მო ნა ცე მის  შე სა ბა მი სად  გა მო ან გ-
რი შე ბუ ლი  მო გე ბის  გა და სა ხა დის  თან ხა სა  და  25.1 სტრი ქონ ში ასა ხულ მო ნა ცემს შო რის 
სხვა ო ბით მი ღე ბუ ლი თან ხი სა;

კ.გ) 25.3 სტრი ქო ნი –  აისა ხე ბა სა წარ მოს მი ერ 2017 წლის 1 იან ვ რი დან სა ქარ თ ვე ლოს სა-
გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 94-ე ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რის სტა ტუ სის 
და კარ გ ვამ დე სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში (როდესაც პი რი მო გე ბის გა და სა ხა დით იბეგ რე ბო და 
სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 95-ე ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
და ბეგ ვ რის ობი ექ ტის მი ხედ ვით) მი ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბის გა ნა წი ლე ბი სას და რიცხუ ლი 
და გა დახ დი ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის ამა ვე დეკ ლა რა ცი ის და ნარ თი №1 3-ით გა ან გა რი შე ბუ-
ლი თან ხა, მაგ რამ არა უ მე ტეს დეკ ლა რა ცი ის 16.1.2 სტრი ქონ ში ასა ხუ ლი მო ნა ცე მის შე სა ბა მი-
სად   გა მო ან გა რი შე ბუ ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხი სა.“;

ბ)  6 3 პუნ ქ ტის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის 6 4, 6 5 და 6 6 პუნ ქ ტე ბი:
„6 4. დეკ ლა რა ცი ის III ნა წი ლის და ნარ თი №1 3 ივ სე ბა სტრი ქო ნე ბის და სა ხე ლე ბის შე სა ბა-

მი სად, კერ ძოდ:
ა) პირ ველ სტრი ქონ ში მი ე თი თე ბა სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში დი ვი დენ დის სა ხით გა ნა წი-

ლე ბუ ლი თან ხის ოდე ნო ბა, რო მე ლიც ექ ვემ დე ბა რე ბა და ბეგ ვ რას;
ბ) მე-2 სტრი ქონ ში მი ე თი თე ბა 2017 წლის 1 იან ვ რი დან სტა ტუ სის და კარ გ ვამ დე სა ან-

გა რი შო პე რი ო დე ბის მი ხედ ვით და რიცხუ ლი და გა დახ დი ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხა;
გ) მე-3 სტრი ქონ ში მი ე თი თე ბა 2017 წლის 1 იან ვ რი დან სტა ტუ სის და კარ გ ვამ დე სა ან გა-

რი შო პე რი ო დებ ში მი ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბის ოდე ნო ბა ჯა მუ რად (მათ შო რის, უარ ყო ფი თი 
ფი ნან სუ რი შე დე გის (ზარალი) გათ ვა ლის წი ნე ბით);

დ) მე-4 სტრი ქონ ში მი ე თი თე ბა 2017 წლის 1 იან ვ რი დან სტა ტუ სის და კარ გ ვამ დე სა ან გა-
რი შო პე რი ო დებ ში მი ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბის ხარ ჯ ზე დი ვი დენ დის სა ნაც ვ ლოდ სა წარ მოს 
მი ერ პარ ტ ნი ო რის თ ვის გა და ცე მუ ლი ამ სა წარ მოს აქ ცი ე ბის / წი ლის ღი რე ბუ ლე ბა;

ე) მე-5 სტრი ქონ ში მი ე თი თე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 
120-ე ნა წი ლის მი ხედ ვით ჩა სათ ვ ლე ლი თან ხა, რო მე ლიც წარ მო ად გენს 2017 წლის 1 იან ვ რი-
დან სტა ტუ სის და კარ გ ვამ დე სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში მი ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბი დან დი ვი-
დენ დის გა ნა წი ლე ბი სას ამა ვე სა ან გა რი შო პე რი ო დე ბის მი ხედ ვით და რიცხუ ლი და გა დახ-
დი ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხას. აღ ნიშ ნუ ლი თან ხის ოდე ნო ბა იან გა რი შე ბა პირ ვე ლი 
და მე-2 სტრი ქო ნე ბის ნამ რავ ლის გა ყო ფით მე-3 და მე-4 სტრი ქო ნე ბის სხვა ო ბა ზე (სტ.1*სტ.2/
(სტ.3- სტ.4)).

6 5. დეკ ლა რა ცი ის III ნა წი ლის და ნარ თი №1 4 ივ სე ბა 2017 წლის 1 იან ვ რი დან სა ქარ თ ვე-
ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 94-ე ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რის სტა-
ტუ სის და კარ გ ვამ დე სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში მი ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბი დან დი ვი დენ დის 
გა ნა წი ლე ბი სას ამა ვე სა ან გა რი შო პე რი ო დე ბის მი ხედ ვით და რიცხუ ლი და გა დახ დი ლი მო-
გე ბის გა და სა ხა დის თან ხის მი ხედ ვით ჩა სათ ვ ლე ლი თან ხის კო რექ ტი რე ბის მიზ ნით შემ დეგ 
შემ თხ ვე ვებ ში, თუ:

ა) 2017 წლის 1 იან ვ რი დან სტა ტუ სის და კარ გ ვამ დე სა ან გა რი შო პე რი ო დე ბის მი ხედ ვით 
და რიცხუ ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის გა დახ და გან ხორ ცი ელ და ამა ვე სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში 
მი ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბი დან დი ვი დენ დის გა ნა წი ლე ბის შემ დ გომ, ან / და

ბ) 2017 წლის 1 იან ვ რი დან სტა ტუ სის და კარ გ ვამ დე სა ან გა რი შო პე რი ო დე ბის მი ხედ ვით 
მო გე ბის გა და სა ხა დის და რიცხ ვა გან ხორ ცი ელ და ამა ვე სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში მი ღე ბუ ლი 
წმინ და მო გე ბი დან დი ვი დენ დის გა ნა წი ლე ბის შემ დ გომ.

6 6. დეკ ლა რა ცი ის III ნა წი ლის და ნარ თი №1 4 ივ სე ბა ამა ვე მუხ ლის 6 5 პუნ ქ ტით გან საზღ-
ვ რუ ლი შემ თხ ვე ვე ბის დად გო მის სა ან გა რი შო პე რი ო დის მი ხედ ვით, შემ დე გი წე სით:

ა)  I  ნა წი ლის პირ ველ, მე-2 და მე-3 სვე ტებ ში აისა ხე ბა იმ სა ან გა რი შო პე რი ოდ (ებ )ის (მათ 
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შო რის, მიმ დი ნა რე სა ან გა რი შო პე რი ო დის) მო გე ბის გა და სა ხა დის ყო ველ თ ვი უ რი დეკ ლა რა-
ცი ის მო ნა ცე მე ბი, რო მელ შიც გან ხორ ცი ელ და 2017 წლის 1 იან ვ რი დან სტა ტუ სის და კარ გ ვამ-
დე სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში მი ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბი დან დი ვი დენ დის გა ნა წი ლე ბა;

ბ)  II ნა წი ლის:
ბ.ა) პირ ველ სტრი ქონ ში მი ე თი თე ბა 2017 წლის 1 იან ვ რი დან სტა ტუ სის და კარ გ ვამ დე სა-

ან გა რი შო პე რი ო დებ ში მი ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბი დან გა ნა წი ლე ბუ ლი დი ვი დენ დის ოდე ნო-
ბა, რომ ლის გა ნა წი ლე ბაც გან ხორ ცი ელ და ამა ვე და ნარ თის I ნა წი ლის პირ ვე ლი სვეტ ში ასა-
ხუ ლი სა ან გა რი შო პე რი ოდ (ებ )ის (მათ შო რის მიმ დი ნა რე სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში) მი ხედ ვით 
და ექ ვემ დე ბა რე ბა და ბეგ ვ რას;

ბ.ბ)  მე-2  სტრი ქონ ში  მი ე თი თე ბა  2017 წლის 1 იან ვ რი დან სტა ტუ სის და კარ გ ვამ დე სა ან-
გა რი შო პე რი ო დე ბის მი ხედ ვით და რიცხუ ლი და გა დახ დი ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხა;

ბ.გ)  მე-3  სტრი ქონ ში  მი ე თი თე ბა  2017 წლის 1 იან ვ რი დან სტა ტუ სის და კარ გ ვამ დე სა ან-
გა რი შო პე რი ო დებ ში მი ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბის ოდე ნო ბა ჯა მუ რად (მათ შო რის, უარ ყო ფი-
თი ფი ნან სუ რი შე დე გის (ზარალი) გათ ვა ლის წი ნე ბით);

ბ.დ) მე-4 სტრი ქონ ში მი ე თი თე ბა 2017 წლის 1 იან ვ რი დან სტა ტუ სის და კარ გ ვამ დე სა ან-
გა რი შო პე რი ო დებ ში მი ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბის ხარ ჯ ზე დი ვი დენ დის სა ნაც ვ ლოდ სა წარ-
მოს მი ერ პარ ტ ნი ო რი სათ ვის გა და ცე მუ ლი ამ სა წარ მოს აქ ცი ე ბის / წი ლის ღი რე ბუ ლე ბა;

ბ.ე) მე-5 სტრი ქონ ში მი ე თი თე ბა შემ დე გი სა ხით გა ან გა რი შე ბუ ლი ჩა სათ ვ ლე ლი თან ხა: 
სტ.1*სტ.2/(სტ.3-სტ.4).

გ) III ნა წილ ში აისა ხე ბა და მა ტე ბით ჩა სათ ვ ლე ლი თან ხა, რო მე ლიც არის ამა ვე და ნარ თის 
II ნა წი ლის მე-5 სტრი ქო ნი სა და I ნა წი ლის მე-2 სვე ტის ჯამს შო რის სხვა ო ბა, მაგ რამ არა უ-
მე ტეს I ნა წი ლის მე-3 სვე ტის ჯამ ში ასა ხუ ლი მო ნა ცე მის შე სა ბა მი სად   გა მო ან გა რი შე ბუ ლი 
მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხა სა და ამა ვე ნა წი ლის მე-2 სვე ტის ჯამ ში ასა ხულ მო ნა ცემს შო რის 
სხვა ო ბი სა და ექ ვემ დე ბა რე ბა გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის პი რა დი აღ რიცხ ვის ბა რათ ზე ასახ-
ვას.“.

3. 112-ე მუხლს და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის 35-ე, 36-ე და 37-ე პუნ ქ ტე ბი:
„35. სა წარ მო, რო მელ მაც მი ი ღო სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 

94-ე ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რის სტა ტუ სი და ახორ ცი ე ლებს 2017 წლის 1 იან ვ რი-
დან შე სა ბა მი სი სტა ტუ სის მი ღე ბის კა ლენ და რუ ლი წლის და საწყი სამ დე სა ან გა რი შო პე რი ო-
დებ ში მი ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბი დან დი ვი დენ დის გა ნა წი ლე ბას, ვალ დე ბუ ლი ა:

ა) სტა ტუ სის მი ღე ბის შემ დ გომ სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში დი ვი დენ დის გა ნა წი ლე ბი სას, 
გარ და ამ პუნ ქ ტის „გ“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვი სა, დი ვი დენ დის გა ნა წი-
ლე ბის სა ან გა რი შო თვის მი ხედ ვით სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს წა რუდ გი ნოს მო გე ბის გა და სა-
ხა დის ყო ველ თ ვი უ რი დეკ ლა რა ცია და ნარ თი №II-08 6 ფორ მით, რო მელ შიც აისა ხე ბა წმინ და 
მო გე ბი დან გა ნა წი ლე ბუ ლი დი ვი დენ დის ოდე ნო ბა;

ბ) სტა ტუ სის მი ღე ბის კა ლენ და რულ წელს, სტა ტუ სის მი ღე ბამ დე სა ან გა რი შო პე რი ო-
დებ ში დი ვი დენ დის გა ნა წი ლე ბი სას, გარ და ამ პუნ ქ ტის „გ“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი შემ თხ ვე ვი სა, სტა ტუ სის მი ღე ბის სა ან გა რი შო თვის მი ხედ ვით სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს 
წა რუდ გი ნოს მო გე ბის გა და სა ხა დის ყო ველ თ ვი უ რი დეკ ლა რა ცია და ნარ თი №II-08 6 ფორ-
მით, რო მელ შიც აისა ხე ბა წმინ და მო გე ბი დან გა ნა წი ლე ბუ ლი დი ვი დენ დის ოდე ნო ბა;

გ) ამ მუხ ლის „ა“ და „ბ“ ქვე პუნ ქ ტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვებ ში დი ვი დენ დის 
2020 წლის 1 ოქ ტომ ბ რამ დე გა ნა წი ლე ბი სას, სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს წა რუდ გი ნოს 2020 წლის 
ოქ ტომ ბ რის სა ან გა რი შო პე რი ო დის მო გე ბის გა და სა ხა დის ყო ველ თ ვი უ რი დეკ ლა რა ცია და-
ნარ თი №II-08 6 ფორ მით, რო მელ შიც აისა ხე ბა წმინ და მო გე ბი დან 2020 წლის 1 ოქ ტომ ბ რამ დე 
გა ნა წი ლე ბუ ლი დი ვი დენ დის ოდე ნო ბა.

შე ნიშ ვ ნა: ამ პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად მო გე ბის გა და სა ხა დის ყო ველ თ ვი უ რი დეკ ლა რა ცი ით 
დეკ ლა რი რე ბუ ლი მო გე ბის გა და სა ხა დი არ ექ ვემ დე ბა რე ბა ინ ს ტ რუქ ცი ის მე-40 მუხ ლის პირ-
ვე ლი პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ დეკ ლა რა ცი ა ში ასახ ვას.

მა გა ლი თი 1:
სა წარ მომ, რო მე ლიც 2017 წლის 1 იან ვ რი დან მო გე ბის გა და სა ხა დით იბეგ რე ბა სა ქარ თ-

ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 97-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და-
ბეგ ვ რის ობი ექ ტე ბის მი ხედ ვით, სეს ხის გამ ცე მი სუ ბი ექ ტის სტა ტუ სი მი ი ღო 2019 წლის 1 
ივ ნისს. სა წარ მოს 2017 წლის 1 იან ვ რი დან 2019 წლის 1 იან ვ რამ დე  პე რი ოდ ში მი ღე ბუ ლი აქვს 
წმინ და მო გე ბა 200 000 ლა რის ოდე ნო ბით. აღ ნიშ ნუ ლი მო გე ბი დან სა წარ მომ:

- 2019 წლის აპ რილ ში დამ ფუძ ნე ბელ ფი ზი კურ პირ ზე გა ა ნა წი ლა 30 000 ლა რი;
- 2020  წლის მა ის ში დამ ფუძ ნე ბელ ფი ზი კურ პირ ზე გა ა ნა წი ლა 50 000 ლა რი;
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- 2020 წლის 31 დე კემ ბერს დამ ფუძ ნე ბელ ფი ზი კურ პირ ზე გა ა ნა წი ლა 100 000 ლა რი.
სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 104-ე ნა წი ლის „ა“ ქვე პუნ ქ ტის შე-

სა ბა მი სად, სა წარ მოს გა უ უქ მ და 2019 წლის აპ რი ლის თვის მო გე ბის გა და სა ხა დის დეკ ლა რა-
ცი ის სა ფუძ ველ ზე  გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი და რიცხ ვე ბი.

ანა ლი ზი:
იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სეს ხის გამ ცე მი სუ ბი ექ ტი 2019 წლის 1 ივ ნი სი დან წარ-

მო ად გენს სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 94-ე ნა წი ლით გათ ვა ლის-
წი ნე ბულ პირს, ამა ვე კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 118-ე ნა წი ლის „ა“ ქვე პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად, 
სა წარ მო ვალ დე ბუ ლია 2017 წლის 1 იან ვ რი დან სეს ხის გამ ცე მი სუ ბი ექ ტის სტა ტუ სის მი ღე-
ბის კა ლენ და რუ ლი წლის და საწყი სამ დე სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში მი ღე ბუ ლი წმინ და მო-
გე ბი დან შე სა ბა მი სი სტა ტუ სის მი ღე ბის შემ დ გომ სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში გა ნა წი ლე ბუ ლი 
დი ვი დენ დი და ბეგ როს მო გე ბის გა და სა ხა დით. მო გე ბის გა და სა ხა დით და ბეგ ვ რას ასე ვე და-
ექ ვემ დე ბა რე ბა შე სა ბა მი სი სტა ტუ სის მი ღე ბამ დე სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში გა ნა წი ლე ბუ ლი 
დი ვი დენ დი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, მო გე ბის გა და სა ხა დის და რიცხ ვა გა უქ მ და სა ქარ თ ვე ლოს 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 104-ე ნა წი ლის „ა“ ქვე პუნ ქ ტის სა ფუძ ველ ზე.

შე დე გი:
სა წარ მო ვალ დე ბუ ლი ა:
- 2019 წლის აპ რილ ში გა ნა წი ლე ბუ ლი მო გე ბა – 30 000 ლა რი, რო მელ ზეც მო გე ბის გა-

და სა ხა დის და რიცხ ვა გა უქ მ და სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 104-ე 
ნა წი ლის „ა“ ქვე პუნ ქ ტის სა ფუძ ველ ზე, ასა ხოს 2020 წლის ოქ ტომ ბ რის თვის მო გე ბის გა და სა-
ხა დის დეკ ლა რა ცი ა ში და და ბეგ როს მო გე ბის გა და სა ხა დით;

- 2020 წლის მა ის ში გა ნა წი ლე ბუ ლი მო გე ბა – 50 000 ლა რი, ასა ხოს 2020 წლის ოქ ტომ ბ რის 
თვის მო გე ბის გა და სა ხა დის დეკ ლა რა ცი ა ში და და ბეგ როს მო გე ბის გა და სა ხა დით;

- 2020 წლის დე კემ ბერ ში გა ნა წი ლე ბუ ლი დი ვი დენ დის ოდე ნო ბა 100 000 ლა რი – ასა ხოს 
2020 წლის დე კემ ბ რის თვის მო გე ბის გა და სა ხა დის დეკ ლა რა ცი ა ში და და ბეგ როს მო გე ბის გა-
და სა ხა დით.

ამას თან, სა წარ მო ვალ დე ბუ ლი ა, წმინ და მო გე ბი დან გა უ ნა წი ლე ბე ლი თან ხა – 20 000 ლა-
რი, მო გე ბის გა და სა ხა დით და ბეგ როს დი ვი დენ დის გა ნა წი ლე ბის სა ან გა რი შო პე რი ოდ (ებ )ის 
მი ხედ ვით, ინ ს ტ რუქ ცი ის 35-ე მუხ ლის „ა“ ქვე პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად.

მა გა ლი თი 2:
სა წარ მომ, რო მე ლიც 2017 წლის 1 იან ვ რი დან მო გე ბის გა და სა ხა დით იბეგ რე ბა სა ქარ თ-

ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 97-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და-
ბეგ ვ რის ობი ექ ტე ბის მი ხედ ვით, სეს ხის გამ ცე მი სუ ბი ექ ტის სტა ტუ სი მი ი ღო 2021 წლის 1 
ივ ნისს. სა წარ მოს 2017 წლის 1 იან ვ რი დან 2021 წლის 1 იან ვ რამ დე  პე რი ოდ ში მი ღე ბუ ლი აქვს 
წმინ და მო გე ბა 60 000 ლა რის ოდე ნო ბით. აღ ნიშ ნუ ლი მო გე ბი დან სა წარ მომ:

- 2021  წლის თე ბერ ვალ ში დამ ფუძ ნე ბელ ფი ზი კურ პირ ზე გა ა ნა წი ლა 10 000 ლა რი;
- 2021 წლის ნო ემ ბერ ში დამ ფუძ ნე ბელ ფი ზი კურ პირ ზე გა ა ნა წი ლა 50 000 ლა რი.
სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 104-ე ნა წი ლის „ა“ ქვე პუნ ქ ტის შე-

სა ბა მი სად, სა წარ მოს გა უ უქ მ და 2021 წლის 1 ივ ნი სამ დე წარ მოდ გე ნი ლი მო გე ბის გა და სა ხა-
დის დეკ ლა რა ცი ე ბის სა ფუძ ველ ზე  გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი და რიცხ ვე ბი.

ანა ლი ზი:
იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სეს ხის გამ ცე მი სუ ბი ექ ტი 2021 წლის 1 ივ ნი სი დან წარ-

მო ად გენს სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 94-ე ნა წი ლით გათ ვა ლის-
წი ნე ბულ პირს, ამა ვე კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 118-ე ნა წი ლის „ა“ ქვე პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად, 
სა წარ მო ვალ დე ბუ ლია 2017 წლის 1 იან ვ რი დან სეს ხის გამ ცე მი სუ ბი ექ ტის სტა ტუ სის მი ღე-
ბის კა ლენ და რუ ლი წლის და საწყი სამ დე სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში მი ღე ბუ ლი წმინ და მო-
გე ბი დან შე სა ბა მი სი სტა ტუ სის მი ღე ბის შემ დ გომ სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში გა ნა წი ლე ბუ ლი 
დი ვი დენ დი და ბეგ როს მო გე ბის გა და სა ხა დით. მო გე ბის გა და სა ხა დით და ბეგ ვ რას ასე ვე და-
ექ ვემ დე ბა რე ბა შე სა ბა მი სი სტა ტუ სის მი ღე ბამ დე სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში გა ნა წი ლე ბუ ლი 
დი ვი დენ დი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც, მო გე ბის გა და სა ხა დის და რიცხ ვა გა უქ მ და სა ქარ თ ვე ლოს 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 104-ე ნა წი ლის „ა“ ქვე პუნ ქ ტის სა ფუძ ველ ზე.

შე დე გი:
სა წარ მო ვალ დე ბუ ლი ა:
- 2021 წლის თე ბერ ვალ ში გა ნა წი ლე ბუ ლი მო გე ბა – 10 000 ლა რი, რო მელ ზეც მო გე ბის გა-

და სა ხა დის და რიცხ ვა გა უქ მ და სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 104-ე 
ნა წი ლის „ა“ ქვე პუნ ქ ტის სა ფუძ ველ ზე, ასა ხოს 2021 წლის ივ ნი სის თვის მო გე ბის გა და სა ხა-
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დის დეკ ლა რა ცი ა ში და და ბეგ როს მო გე ბის გა და სა ხა დით;
- 2021 წლის ნო ემ ბერ ში გა ნა წი ლე ბუ ლი დი ვი დენ დის ოდე ნო ბა 50 000 ლა რი – ასა ხოს 

2021 წლის ნო ემ ბ რის თვის მო გე ბის გა და სა ხა დის დეკ ლა რა ცი ა ში და და ბეგ როს მო გე ბის გა-
და სა ხა დით.

36. სა წარ მო, რო მელ მაც მი ი ღო სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე  მუხ ლის 
94-ე ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რის სტა ტუ სი და წარ მო ეშ ვა 2017 წლის 1 იან ვ რი დან 
სტა ტუ სის მი ღე ბის კა ლენ და რუ ლი წლის და საწყი სამ დე სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში წარ მო შო-
ბი ლი ამა ვე კო დექ სის 98² მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ბეგ ვ რის ობი ექ ტე ბის მი ხედ ვით 
გა დახ დი ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხის ჩათ ვ ლის / დაბ რუ ნე ბის უფ ლე ბა, უფ ლე ბა მო სი-
ლი ა:

ა) სტა ტუ სის მი ღე ბის შემ დ გომ ჩათ ვ ლის / დაბ რუ ნე ბის უფ ლე ბის წარ მო შო ბის შემ თხ ვე-
ვა ში, გარ და ამ პუნ ქ ტის „გ“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვი სა, მო გე ბის გა და სა-
ხა დის თან ხის ჩათ ვ ლის / დაბ რუ ნე ბის მიზ ნით, მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხის ჩათ ვ ლის / დაბ-
რუ ნე ბის უფ ლე ბის წარ მო შო ბის კა ლენ და რუ ლი თვის მი ხედ ვით სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს 
წა რუდ გი ნოს მო გე ბის გა და სა ხა დის ყო ველ თ ვი უ რი დეკ ლა რა ცია და ნარ თი №II-08 6 ფორ მით;

ბ) სტა ტუ სის მი ღე ბის კა ლენ და რულ წელს, სტა ტუ სის მი ღე ბამ დე სა ან გა რი შო პე რი ო-
დებ ში ჩათ ვ ლის / დაბ რუ ნე ბის უფ ლე ბის წარ მო შო ბის შემ თხ ვე ვა ში, გარ და ამ პუნ ქ ტის „გ“ 
ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვი სა, მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხის ჩათ ვ ლის / 
დაბ რუ ნე ბის მიზ ნით, სტა ტუ სის მი ღე ბის სა ან გა რი შო თვის მი ხედ ვით სა გა და სა ხა დო ორ-
გა ნოს წა რუდ გი ნოს მო გე ბის გა და სა ხა დის ყო ველ თ ვი უ რი დეკ ლა რა ცია და ნარ თი №II-08 6 
ფორ მით;

გ) ამ მუხ ლის „ა“ და „ბ“ ქვე პუნ ქ ტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვებ ში ჩათ ვ ლის/ 
დაბ რუ ნე ბის უფ ლე ბის 2020 წლის 1 ოქ ტომ ბ რამ დე წარ მო შო ბის შემ თხ ვე ვა ში, მო გე ბის გა და-
სა ხა დის თან ხის ჩათ ვ ლის / დაბ რუ ნე ბის მიზ ნით, სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს წა რუდ გი ნოს 2020 
წლის ოქ ტომ ბ რის სა ან გა რი შო პე რი ო დის მო გე ბის გა და სა ხა დის ყო ველ თ ვი უ რი დეკ ლა რა ცია 
და ნარ თი №II-08 6 ფორ მით.

მა გა ლი თი 3:
სა წარ მომ, რო მე ლიც 2017 წლის 1 იან ვ რი დან მო გე ბის გა და სა ხა დით იბეგ რე ბა სა ქარ თ ვე-

ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 97-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ბეგ-
ვ რის ობი ექ ტე ბის მი ხედ ვით, სეს ხის გამ ცე მი სუ ბი ექ ტის სტა ტუ სი მი ი ღო 2019 წლის 1 მარტს. 
სა წარ მოს, 2017 წლის 1 იან ვ რი დან 2019 წლის 1 იან ვ რამ დე პე რი ოდ ში, ფი ზი კურ პირ ზე გა-
ცე მუ ლი აქვს სეს ხი 100 000 ლა რის ოდე ნო ბით, რო მე ლიც შე სა ბა მის სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში 
და ბეგ რი ლი აქვს მო გე ბის გა და სა ხა დით და გა დახ დი ლი აქვს შე სა ბა მი სი გა და სა ხა დის თან ხა.

ფი ზი კურ პირს სეს ხის ძი რი თა დი თან ხი დან 2017-2018 წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა წარ მოს-
თ ვის დაბ რუ ნე ბუ ლი აქვს სეს ხის ძი რი თა დი თან ხა 40 000 ლა რის ოდე ნო ბით, რო მელ ზეც 
სა წარ მოს, სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 98² მუხ ლით დად გე ნი ლი წე სით, სეს ხის 
ძი რი თა დი თან ხის დაბ რუ ნე ბის სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში დაბ რუ ნე ბუ ლი თან ხის შე სა ბა მი-
სად გა მო ან გა რი შე ბუ ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის ოდე ნო ბით ჩათ ვ ლი ლი აქვს ად რე გა დახ დი-
ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხა.

ფი ზი კურ მა პირ მა სეს ხის დარ ჩე ნი ლი ძი რი თა დი თან ხი დან (60 000 ლა რი დან):
    2019 წლის თე ბერ ვალ ში სა წარ მოს და უბ რუ ნა 10 000 ლა რი;
    2020 წლის იან ვარ ში სა წარ მოს და უბ რუ ნა 20 000 ლა რი;
    2020 წლის ნო ემ ბერ ში სა წარ მოს და უბ რუ ნა 15 000 ლა რი.
ამას თან, სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 104-ე ნა წი ლის „ა“ ქვე-

პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად, სა წარ მოს გა უ უქ მ და 2019 წლის თე ბერ ვ ლის თვის მო გე ბის გა და სა-
ხა დის დეკ ლა რა ცი ის სა ფუძ ველ ზე  გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი და რიცხ ვე ბი, მათ შო რის, მო გე ბის 
გა და სა ხა დის ჩათ ვ ლა.

ანა ლი ზი:
რამ დე ნა დაც სეს ხის გამ ცე მი სუ ბი ექ ტი წარ მო ად გენს სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო-

დექ სის 309-ე მუხ ლის 94-ე ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ პირს, იგი უფ ლე ბა მო სი ლია ჩა ით-
ვა ლოს (დაიბრუნოს) ად რე გა დახ დი ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხა, ამა ვე კო დექ სის 309-ე 
მუხ ლის 118-ე ნა წი ლის „ბ“ ქვე პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად. ამას თან, გან სა ხილ ველ შემ თხ ვე ვა ში, 
ჩათ ვ ლას / დაბ რუ ნე ბას ასე ვე ექ ვემ დე ბა რე ბა 2019 წლის თე ბერ ვალ ში დაბ რუ ნე ბუ ლი სეს ხის 
ოდე ნო ბა ზე გა მო ან გა რი შე ბუ ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხა, რომ ლის ჩათ ვ ლაც სა წარ მოს 
გა უ უქ მ და სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 104-ე ნა წი ლის „ა“ ქვე პუნ-
ქ ტის სა ფუძ ველ ზე.
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შე დე გი:
სა წარ მო უფ ლე ბა მო სი ლი ა:
- 2019 წლის თე ბერ ვალ ში დაბ რუ ნე ბუ ლი სეს ხის ოდე ნო ბა (10 000 ლა რი) ასა ხოს 2020 

წლის ოქ ტომ ბ რის თვის მო გე ბის გა და სა ხა დის დეკ ლა რა ცი ა ში და ჩა ით ვა ლოს შე სა ბა მი სი მო-
გე ბის გა და სა ხა დის თან ხა;

- 2020 წლის იან ვარ ში დაბ რუ ნე ბუ ლი სეს ხის ოდე ნო ბა (20 000 ლა რი) ასა ხოს 2020 წლის 
ოქ ტომ ბ რის თვის მო გე ბის გა და სა ხა დის დეკ ლა რა ცი ა ში და ჩა ით ვა ლოს შე სა ბა მი სი მო გე ბის 
გა და სა ხა დის თან ხა;

- 2020 წლის ნო ემ ბერ ში დაბ რუ ნე ბუ ლი სეს ხის ოდე ნო ბა (15 000 ლა რი) ასა ხოს 2020 წლის 
ნო ემ ბ რის თვის მო გე ბის გა და სა ხა დის დეკ ლა რა ცი ა ში და ჩა ით ვა ლოს შე სა ბა მი სი მო გე ბის 
გა და სა ხა დის თან ხა.

მა გა ლი თი 4:
სა წარ მომ, რო მე ლიც 2017 წლის 1 იან ვ რი დან მო გე ბის გა და სა ხა დით იბეგ რე ბა სა ქარ თ ვე-

ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 97-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი და ბეგ-
ვ რის ობი ექ ტე ბის მი ხედ ვით, სეს ხის გამ ცე მი სუ ბი ექ ტის სტა ტუ სი მი ი ღო 2021 წლის 1 მარტს. 
სა წარ მოს, 2017 წლის 1 იან ვ რი დან 2021 წლის 1 იან ვ რამ დე პე რი ოდ ში, ფი ზი კურ პირ ზე გა ცე-
მუ ლი აქვს სეს ხი 50 000 ლა რის ოდე ნო ბით, რო მე ლიც შე სა ბა მის სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში და-
ბეგ რი ლი აქვს მო გე ბის გა და სა ხა დით და გა დახ დი ლი აქვს შე სა ბა მი სი გა და სა ხა დის თან ხა.

ფი ზი კურ მა პირ მა სეს ხის ძი რი თა დი თან ხი დან (50 000 ლა რი დან):
-2021 წლის თე ბერ ვალ ში სა წარ მოს და უბ რუ ნა 20 000 ლა რი;
-2021 წლის ივ ლის ში სა წარ მოს და უბ რუ ნა 30 000 ლა რი.
ამას თან, სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 104-ე ნა წი ლის „ა“ ქვე-

პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად, სა წარ მოს გა უ უქ მ და 2021 წლის თე ბერ ვ ლის თვის მო გე ბის გა და სა-
ხა დის დეკ ლა რა ცი ის სა ფუძ ველ ზე  გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი და რიცხ ვე ბი, მათ შო რის, მო გე ბის 
გა და სა ხა დის ჩათ ვ ლა.

ანა ლი ზი:
რამ დე ნა დაც სეს ხის გამ ცე მი სუ ბი ექ ტი წარ მო ად გენს სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო-

დექ სის 309-ე მუხ ლის 94-ე ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ პირს, იგი უფ ლე ბა მო სი ლია ჩა ით-
ვა ლოს (დაიბრუნოს) ად რე გა დახ დი ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხა, ამა ვე კო დექ სის 309-ე 
მუხ ლის 118-ე ნა წი ლის „ბ“ ქვე პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად. ამას თან, გან სა ხილ ველ შემ თხ ვე ვა ში, 
ჩათ ვ ლას / დაბ რუ ნე ბას ასე ვე ექ ვემ დე ბა რე ბა 2021 წლის თე ბერ ვალ ში დაბ რუ ნე ბუ ლი სეს ხის 
ოდე ნო ბა ზე გა მო ან გა რი შე ბუ ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხა, რომ ლის ჩათ ვ ლაც სა წარ მოს 
გა უ უქ მ და სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 104-ე ნა წი ლის „ა“ ქვე პუნ-
ქ ტის სა ფუძ ველ ზე.

შე დე გი:
სა წარ მო უფ ლე ბა მო სი ლი ა:
- 2021 წლის თე ბერ ვალ ში დაბ რუ ნე ბუ ლი სეს ხის ოდე ნო ბა (20 000 ლა რი) ასა ხოს 2021 

წლის მარ ტის თვის მო გე ბის გა და სა ხა დის დეკ ლა რა ცი ა ში და ჩა ით ვა ლოს შე სა ბა მი სი მო გე-
ბის გა და სა ხა დის თან ხა;

- 2021 წლის ივ ლის ში დაბ რუ ნე ბუ ლი სეს ხის ოდე ნო ბა (30 000 ლა რი) ასა ხოს 2021 წლის 
ივ ლი სის თვის მო გე ბის გა და სა ხა დის დეკ ლა რა ცი ა ში და ჩა ით ვა ლოს შე სა ბა მი სი მო გე ბის გა-
და სა ხა დის თან ხა.

37. სა წარ მო, რო მელ მაც და კარ გა სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 
94-ე ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რის სტა ტუ სი და სტა ტუ სის და კარ გ ვის შემ დ გომ სა ან-
გა რი შო პე რი ოდ (ებ ) ში ახ დენს სტა ტუ სის და კარ გ ვამ დე იმ სა ან გა რი შო პე რი ოდ (ებ ) ში მი ღე-
ბუ ლი წმინ და მო გე ბი დან დი ვი დენ დის გა ნა წი ლე ბას, რო დე საც პი რი მო გე ბის გა და სა ხა დით 
იბეგ რე ბო და სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 95-ე ნა წი ლით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი და ბეგ ვ რის ობი ექ ტის მი ხედ ვით, უფ ლე ბა მო სი ლია ამ პე რი ო დე ბის მი ხედ-
ვით და რიცხუ ლი და გა დახ დი ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხა ჩა ით ვა ლოს დი ვი დენ დის 
გა ნა წი ლე ბის სა ან გა რი შო პე რი ოდ (ებ )ის მი ხედ ვით ინ ს ტ რუქ ცი ის 40 1 მუხ ლით დად გე ნი ლი 
წე სით.“.

მუხ ლი 2
ეს ბრძა ნე ბა ამოქ მედ დეს გა მოქ ვეყ ნე ბი დან მე-5 დღეს.

სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რი                      ივა ნე მა ჭა ვა რი ა ნი
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 III ნაწილი
  მოგების გადასახადის გაანგარიშება (ლარი) თანხა

განაწილებული მოგება 
განაწილებული დივიდენდი, მათ შორის: 

16

16.1

16.1.1
2008 წლის 1 იან ვ რი დან 2017 წლის 1 იან ვ რამ დე  სა-
ან გა რი შო პე რი ო დებ ში მი ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბი-
დან გა ნა წი ლე ბუ ლი დი ვი დენ დი

16.1.2

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

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

16.3

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

16.3.1
გა რი გე ბის სა ბაზ რო ფას სა და მი ღე ბულ / მი სა ღებ შე-
მო სა ვალს შო რის სხვა ო ბა, თუ გა რი გე ბის სა ბაზ რო 
ფა სი აღე მა ტე ბა მი ღე ბულ / მი სა ღებ შე მო სა ვალს

16.3.2
გარიგების შე დე გად გა წე ულ ხარ ჯ სა და გა რი გე ბის 
სა ბაზ რო ფასს შო რის სხვა ო ბა, თუ გა რი გე ბის შე დე-
გად გა წე უ ლი ხარ ჯი აღე მა ტე ბა გა რი გე ბის სა ბაზ რო 
ფასს

16.4

სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი სა გან / მო გე ბის გა და სა ხა დი სა გან გა თა ვი-
სუფ ლე ბულ პირ თან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ოპე რა ცი (ებ )ის ფარ გ ლებ ში 
გა რი გე ბის ფას სა და სა ბაზ რო ფასს შო რის სხვა ო ბის თან ხა. კერ ძოდ:

16.4.1
გა რი გე ბის სა ბაზ რო ფას სა და მი ღე ბულ / მი სა ღებ შე-
მო სა ვალს შო რის სხვა ო ბა, თუ გა რი გე ბის სა ბაზ რო 
ფა სი აღე მა ტე ბა მი ღე ბულ / მი სა ღებ შე მო სა ვალს

16.4.2
გა რი გე ბის შე დე გად გა წე ულ ხარ ჯ სა და გა რი გე ბის 
სა ბაზ რო ფასს შო რის სხვა ო ბა, თუ გა რი გე ბის შე დე-
გად გა წე უ ლი ხარ ჯი აღე მა ტე ბა გა რი გე ბის სა ბაზ რო 
ფასს

16.5
გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი კონ ტ რო ლი რე ბუ ლი ოპე რა ცი ის კო რექ ტი რე ბის 
თან ხა, თუ ამ ოპე რა ცი ის დად გე ნი ლი პი რო ბე ბი არ შე ე სა ბა მე ბა სა-
ბაზ რო პრინ ციპს

17

ხარ ჯი, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის  98² მუხ-
ლის მი ხედ ვით არ მი ე კუთ ვ ნე ბა  ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბას თან და კავ-
ში რე ბულს, მათ შო რის:

17.1 დოკუმენტურად დაუდასტურებელი ხარჯი

17.2 ხარ ჯი, რომ ლის გა წე ვის მი ზა ნი არ არის მო გე ბის, შე მო სავ-
ლის ან კომ პენ სა ცი ის მი ღე ბა;

17.3 სხვა ხარჯი 
გა დახ დე ბი, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის  98² მუხ ლის 
მი ხედ ვით არ მი ე კუთ ვ ნე ბა  ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბულს, 
მათ შო რის: 

18.1

18.1.1
პი რი სათ ვის გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გა დახ და, რო მე-
ლიც უკავ შირ დე ბა მათ მი ერ გა მოშ ვე ბუ ლი სა სეს ხო 
ფა სი ა ნი ქა ღალ დის შე ძე ნას

18.1.2
პი რი სათ ვის გა დახ დი ლი, სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ურ-
თი ერ თო ბი დან წარ მო შო ბი ლი პირ გა სამ ტეხ ლო ან / 
და სხვა ჯა რი მა

18.1.3 პირისათვის გადახდილი ავანსი

18.1.4
პი რი სათ ვის სეს ხის გა ცე მა ან / და ამ პი რის მი მართ 
არ სე ბუ ლი მოთხოვ ნის შე სა ძე ნად გან ხორ ცი ე ლე ბუ-
ლი გა დახ და

18.1.5
პი რი სათ ვის მოთხოვ ნის უფ ლე ბის გა და ცე მით ან 
მოთხოვ ნის უფ ლე ბა ზე უარის თქმით წარ მო შო ბი-
ლი ზა რა ლი
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18

18.2
არა რე ზი დენ ტის ან / და  სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის შე-
სა ბა მი სად მო გე ბის გა და სა ხა დის გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი პი რის კა-
პი ტალ ში შე ნა ტა ნი ან აქ ცი ის / წი ლის შე სა ძე ნად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
გა დახ და

18.3
ფი ზი კუ რი პი რი სათ ვის ან არა რე ზი დენ ტი სათ ვის სეს ხის გა ცე მა ან / 
და პარ ტ ნი ო რი ფი ზი კუ რი პი რის ან პარ ტ ნი ო რი არა რე ზი დენ ტის მი-
ერ მე სა მე პი რი სა გან აღე ბუ ლი სეს ხის სა ბან კო ან გა რიშ ზე გან თავ სე-
ბუ ლი ფუ ლა დი სახ ს რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფა

18.4

კო მერ ცი უ ლი ბან კის, საკ რე დი ტო კავ ში რის, მიკ რო სა ფი ნან სო ორ-
გა ნი ზა ცი ის ან ლომ ბარ დის მი ერ პარ ტ ნი ორ არა რე ზი დენ ტ ზე ან / და 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სის შე სა ბა მი სად მო გე ბის გა და სა ხა დი სა გან გა-
თა ვი სუფ ლე ბულ პარ ტ ნი ორ ზე ან / და კა პი ტალ ში არა ნაკ ლებ 1 პრო-
ცენ ტით მო ნა წი ლე ო ბის უფ ლე ბის მქო ნე პარ ტ ნი ორ ფი ზი კურ პირ ზე 
სეს ხის გა ცე მა ან / და პარ ტ ნი ო რის მი ერ მე სა მე პი რი სა გან აღე ბუ ლი 
სეს ხის სა ბან კო ან გა რიშ ზე გან თავ სე ბუ ლი ფუ ლა დი სახ ს რე ბით უზ-
რუნ ველ ყო ფა

19

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

19.1 სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ან/და ძირითადი 
საშუალების დანაკლისი 

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

21 სულ დაბეგვრის ობიექტის თანხა

22 მო გე ბის გა და სა ხა დის გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი მო გე ბის გა ნა წი ლე ბა, გა წე უ ლი ხარ-
ჯი, გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გა ნა ცე მი

23 მოგების გადასახადით დასაბეგრი თანხა ((სტ.21-სტ.22)/0,85)
24 მოგების გადასახადი (სტ.23*15%)

25

გადახდილი მოგების გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლას, მათ შორის: 

25.1

2008 წლის 1 იან ვ რი დან 2017 წლის 1 იან ვ რამ დე მი ღე ბუ ლი წმინ და 
მო გე ბი დან დი ვი დენ დის გა ნა წი ლე ბი სას ამა ვე სა ან გა რი შო პე რი ო დე-
ბის მი ხედ ვით და რიცხუ ლი და გა დახ დი ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის 
თან ხა (დანართი N1-ის სტ. 5), მაგ რამ არა უ მე ტეს 16.1.1 სტრი ქონ ში 
ასა ხუ ლი მო ნა ცე მის შე სა ბა მი სად გა მო ან გა რი შე ბუ ლი მო გე ბის გა და-
სა ხა დის თან ხი სა

25.2

უცხო ეთ ში გა დახ დი ლი გა და სა ხა დის ჩა სათ ვ ლე ლი თან ხა - წყა როს-
თან და კა ვე ბუ ლი ან გა დახ დი ლი გა და სა ხა დის თან ხა, რო მე ლიც გა-
მო ან გა რი შე ბუ ლი იქ ნე ბო და სა ქარ თ ვე ლო ში აღ ნიშ ნულ შე მო სა ვალ ზე 
და რო მე ლიც არ აღე მა ტე ბა  16.1 სტრი ქო ნით გა ან გა რი შე ბულ მო გე ბის 
გა და სა ხა დის თან ხა სა და 25.1 სტრი ქონ ში ასა ხულ მო ნა ცე მებს შო რის 
სხვა ო ბით მი ღე ბულ თან ხას

25.3

2017 წლის 1 იან ვ რი დან სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე 
მუხ ლის 94-ე ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რის სტა ტუ სის და კარ-
გ ვამ დე სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში მი ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბის გა ნა-
წი ლე ბი სას ამ პე რი ო დე ბის მი ხედ ვით და რიცხუ ლი და გა დახ დი ლი 
მო გე ბის გა და სა ხა დის  თან ხა (დანართი N1³, სტ.5), მაგ რამ არა უ მე ტეს 
16.1.2   სტრი ქონ ში   ასა ხუ ლი   მო ნა ცე მის   შე სა ბა მი სად   გა მო ან გა რი-
შე ბუ ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხი სა

26 მოგების გადასახადი სტ.25-ის გათვალისწინებით

27

შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადი 
((სტ. 27.1+სტ.27.2+სტ.27.3)/0.85*15%)

27.1
შე ძე ნი ლი სა სეს ხო ფა სი ა ნი ქა ღალ დის, კა პი ტალ ში მო ნა წი ლე ო ბის 
უფ ლე ბის (აქციის/წილის) ან მოთხოვ ნის მი წო დე ბის შე დე გად  სა ან-
გა რი შო პე რი ოდ ში ანაზღა უ რე ბუ ლი თან ხა (ფაქტობრივად მი ღე ბუ-
ლი თან ხა)  

27.2
გა ცე მუ ლი სეს ხის / გა დახ დი ლი ავან სის  დაბ რუ ნე ბუ ლი თან ხა ან გა-
დახ დი ლი ავან სის სა ნაც ვ ლოდ მი ღე ბუ ლი სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის 
სა კომ პენ სა ციო თან ხა სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში 

27.3
სეს ხის სა ბან კო ან გა რიშ ზე გან თავ სე ბუ ლი ფუ ლა დი სახ ს რე ბით უზ-
რუნ ველ ყო ფის გა უქ მე ბი სას  უზ რუნ ველ ყო ფის გა უქ მე ბის სა ან გა რი-
შო პე რი ოდ ში გა უქ მე ბუ ლი სა ბან კო ან გა რიშ ზე გან თავ სე ბუ ლი ფუ-
ლა დი სახ ს რე ბით უზ რუნ ველ ყო ფის თან ხა 

28 კუთვნილი მოგების გადასახადი
29 დაბრუნებას დაქვემდებარებული მოგების გადასახადი
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დანართი 1

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

და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლას

შინაარსი ლარი
1 საანგარიშო პერიოდში დივიდენდის სახით განაწილებული თანხის 

ოდენობა, რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას  (III ნაწილის სტ. 16.1.1 )
2 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდების 

მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა
3 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში  

მიღებული წმინდა მოგების ოდენობა
4 2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში  

მიღებული წმინდა მოგების ხარჯზე დივიდენდის სანაცვლოდ საწარმოს 
მიერ პარტნიორისათვის გადაცემული ამ საწარმოს აქციების/წილის 
ღირებულება

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

დანართი 11

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

გადასახადის თანხის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის კორექტირება

ნაწილი I
მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის საანგარიშო პერიოდი, რომელშიც 

განაწილებული  დივიდენდის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის კორექტირება ხორციელდება
N თვე/წელი  25.1 სტრიქონის მონაცემი 16.1.1 სტრიქონის 

მონაცემი
1 2 3

1
2
3
ჯამი

ნაწილი II
N შინაარსი ლარი
1 საანგარიშო პერიოდებში დივიდენდის სახით განაწილებული თანხის 

ოდენობა, რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას  
2 2008 წლის 1 იან ვ რი დან 2017 წლის 1 იან ვ რამ დე სა ან გა რი შო პე რი ო-

დე ბის მი ხედ ვით და რიცხუ ლი და გა დახ დი ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის 
თან ხა

3 2008 წლის 1 იან ვ რი დან 2017 წლის 1 იან ვ რამ დე სა ან გა რი შო პე რი ო-
დებ ში  მი ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბის ოდე ნო ბა

4 2008 წლის 1 იან ვ რი დან 2017 წლის 1 იან ვ რამ დე სა ან გა რი შო პე რი ო-
დებ ში  მი ღე ბუ ლი წმინ და მო გე ბის ხარ ჯ ზე დი ვი დენ დის სა ნაც ვ ლოდ 
სა წარ მოს მი ერ პარ ტ ნი ო რი სათ ვის გა და ცე მუ ლი ამ სა წარ მოს აქ ცი ე ბის 
/ წი ლის ღი რე ბუ ლე ბა

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

ნაწილი III
1 და მა ტე ბით ჩა სათ ვ ლე ლი თან ხა (II ნა წი ლის მე-5 სტრი ქო ნი სა და I ნა-

წი ლის მე-2 სვე ტის ჯამს შო რის სხვა ო ბა, მაგ რამ არა უმე ტეს  I ნა წი ლის 
მე-3 სვე ტის ჯამ ში ასა ხუ ლი მო ნა ცე მის შე სა ბა მი სად გა მო ან გა რი შე ბუ-
ლი მო გე ბის გა და სა ხა დის თან ხა სა და ამა ვე ნა წი ლის მე-2 სვე ტის ჯამ-
ში ასა ხულ მო ნა ცემს შო რის სხვა ო ბი სა)
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დანართი 12

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

საანგარიშო 
პერიოდი, რომელშიც 

დაიბეგრა თანხა

შესაბამისი დეკლარაციის 
გრაფა, რომელშიც 
დაიბეგრა თანხა 

დაბეგრილი თანხა, რომლის შესაბამისი მოგების 
გადასახადიც ექვემდებარება შემცირებას 

(დაბრუნებას)
1 2 3

დანართი 13

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

და გადახდილი მოგების გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლას 
შინაარსი ლარი

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

2 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით 
დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა

3 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული 
წმინდა მოგების ოდენობა 

4 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული 
წმინდა მოგების ხარჯზე დივიდენდის სანაცვლოდ საწარმოს მიერ პარტნიორისთვის 
გადაცემული ამ საწარმოს აქციების/წილის ღირებულება

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

დანართი 14

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

მოგების გადასახადის თანხის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის კორექტირება 

ნაწილი I
მოგების გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის საანგარიშო პერიოდი, რომელშიც 

განაწილებული  დივიდენდის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის კორექტირება ხორციელდება  
N თვე/წელი  25.3 სტრიქონის მონაცემი 16.1.2 სტრიქონის 

მონაცემი
1 2 3

1
2
3

ჯამი

ნაწილი II
N შინაარსი ლარი
1 საანგარიშო პერიოდებში დივიდენდის სახით განაწილებული 

თანხის ოდენობა, რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას 
2 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო 

პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების 
გადასახადის თანხა

3 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო 
პერიოდებში  მიღებული წმინდა მოგების ოდენობა
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4 2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო 
პერიოდებში  მიღებული წმინდა მოგების ხარჯზე დივიდენდის 
სანაცვლოდ საწარმოს მიერ პარტნიორისათვის გადაცემული ამ 
საწარმოს აქციების/წილის ღირებულება

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

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

დანართი 2

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი საშუალებების ნაშთი

შინაარსი ლარი
1 სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ნაშთი წლის ბოლოს 
2 ძირითადი საშულებების ნაშთი წლის ბოლოს

ვებგვერდი, 16/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017385
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №256

2020 წლის 15 ოქტომბერი ქ. თბილისი

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

ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, 
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. 38-ე მუხლის მე-7 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) მე-5 სვეტში აისახება შემოსავლების მიმღებ პირთა კატეგორია. კერძოდ, რეზიდენტი 

ფიზიკური პირები – დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირები, საერთაშორისო კომპანიის 
სტატუსის მქონე საწარმოში დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირები, რომელთა 
საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მქონე საწარმოში დაქირავებით მუშაობის შედეგად 
მიღებული ხელფასი იბეგრება 5%-ით, ფიზიკური პირები, გარდა ინდივიდუალურ მეწარმედ 
რეგისტრირებული ფიზიკური პირებისა, დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული 
ფიზიკური პირებისა, ნოტარიუსებისა, კერძო აღმასრულებლებისა, მიკრობიზნესის 
სტატუსის მქონე ფიზიკური პირებისა და ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის 
სტატუსის მქონე ფიზიკური პირებისა, შესაბამისი საქმიანობის ნაწილში, რომლებიც ეწევიან 
მომსახურებას და რომელთა შემოსავალი იბეგრება 20%-ით, ფიზიკური პირები, გარდა 
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ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრირებული ფიზიკური პირებისა, დღგ-ის გადამხდელად 
რეგისტრირებული ფიზიკური პირებისა, ნოტარიუსებისა, კერძო აღმასრულებლებისა, 
მიკრო ბიზნესის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირებისა და ფიქსირებული გადასახადის 
გადამხდელის სტატუსის მქონე ფიზიკური პირებისა, შესაბამისი საქმიანობის ნაწილში, 
რომლებიც ეწევიან მომსახურებას და რომელთა შემოსავალი იბეგრება 5%-ით, ფიზიკური 
პირები, რომელთა მიერ საქონლის მიწოდებით მიღებული შემოსავალი  საქონლის შემძენი 
პირის მიერ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 133  3 მუხლის შესაბამისად იბეგრება 
გადახდის წყაროსთან 3-პროცენტიანი განაკვეთით, სასტუმროს აქტივების/მათი ნაწილის 
მესაკუთრე ფიზიკური პირი, სხვა ფიზიკური პირები; რეზიდენტი ორგანიზაციები; 
არარეზიდენტები – შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნებში რეგისტრირებული 
იურიდიული პირები, შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნებში რეგისტრირებული 
ფიზიკური პირები, საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე სხვა არარეზიდენტი 
იურიდიული პირები, საქართველოში მუდმივი დაწესებულების არმქონე არარეზიდენტი 
ფიზიკური პირები; ფიზიკური პირი – „ნავთობისა და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით 
განსაზღვრული ნავთობისა და გაზის ოპერაციების განმახორციელებელი არარეზიდენტი 
ქვეკონტრაქტორი; მეწარმე ფიზიკური პირის მიერ საერთაშორისო კავშირგაბმულობის 
ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებისათვის და საერთაშორისო გადაზიდვების სატრანსპორტო 
მომსახურებისათვის გადახდილი თანხების მიმღები პირი; იურიდიული პირი – „ნავთობისა 
და გაზის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ნავთობისა და გაზის ოპერაციების 
განმახორციელებელი არარეზიდენტი ქვეკონტრაქტორი; საწარმოს, ორგანიზაციის  მიერ 
საერთაშორისო კავშირგაბმულობის ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებისათვის და 
საერთაშორისო გადაზიდვების სატრანსპორტო მომსახურებისათვის გადახდილი თანხების 
მიმღები პირი;“.

2. VII 3 კარის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის VII  4 კარი:
„კარი VII  4

საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი

მუხლი 111 7. საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მინიჭება
საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მისაღებად დაინტერესებული პირი შემოსავლების 

სამსახურს მიმართავს №VII 4-01 დანართით გათვალისწინებული ფორმის განცხადებით.
მუხლი 111 8. საერთაშორისო კომპანიაში დაქირავებით მუშაობის შედეგად მიღებული 

შემოსავლის დაბეგვრის წესი
1. საერთაშორისო კომპანიაში დაქირავებით მუშაობის შედეგად მიღებული შემოსავალი 

5 პროცენტით იბეგრება.
2. საერთაშორისო კომპანიის მიერ დაქირავებით მომუშავე ფიზიკურ პირებზე 

ხელფასის/სარგებლის (ფულადი ან ნატურალური) სახით გაცემული ანაზღაურება აისახება 
ამ ინსტრუქციის 37-ე მუხლით გათვალისწინებულ გადახდის წყაროსთან დაკავებული 
გადასახადების დეკლარაციაში, რომელიც ივსება ამავე ინსტრუქციის 38-ე მუხლის 
შესაბამისად.

3. საერთაშორისო კომპანიის მიერ დაქირავებულების შესახებ ინფორმაცია აისახება 
ამ ინსტრუქციის 37-ე მუხლით გათვალისწინებულ გადახდის წყაროსთან დაკავებული 
გადასახადების დეკლარაციის „ა“ დანართში, რომელიც ივსება ამავე ინსტრუქციის 38-ე 
მუხლის შესაბამისად.“.

3. ინსტრუქციას დაემატოს თანდართული რედაქციის №VII 4-01 დანართი.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                          ივანე მაჭავარიანი
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დანართი №VII 4-01

განცხადება

საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნის თაობაზე

საწარმოს სარეგისტრაციო 
მონაცემები:
სახელწოდება  
სამართლებრივი ფორმა  
საიდენტიფიკაციო კოდი  
საკონტაქტო ინფორმაცია:
იურიდიული მისამართი  
ფაქტობრივი მისამართი  
ტელეფონი  
ელ. ფოსტის მისამართი  
 

მონიშნეთ ნებადართული საქმიანობის სახე, რომელზეც გსურთ სტატუსის მიღება*:
*დასაშვებია ერთი ან რამდენიმე საქმიანობის სახის მონიშვნა

მომსახურება საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, რომელიც გაეწევა  პირ(ებ)ს, რომლის/
რომელთა რეგისტრაციის ადგილი ან მართვის ადგილი არის საქართველოს ფარგლებს გარეთ. 
აღნიშნული მომსახურება შესაძლებელია მოიცავდეს რომელიმე შემდეგი სახის საქმიანობას: 
1. პროგრამული უზრუნველყოფის გამოცემა
2. კომპიუტერული თამაშების გამოცემა
3. სხვა პროგრამული უზრუნველყოფის გამოცემა
4. კომპიუტერული დაპროგრამება, კონსულტირება და მათთან დაკავშირებული საქმიანობები
5. კომპიუტერული დაპროგრამების საქმიანობები
6. საკონსულტაციო საქმიანობები კომპიუტერული ტექნოლოგიების დარგში
7. კომპიუტერული საშუალებების მართვის საქმიანობები
8. საინფორმაციო ტექნოლოგიების და კომპიუტერული მომსახურების სხვა საქმიანობები
9. ციფრული პროდუქტის დამზადება ან/და მიწოდება, პროგრამული უზრუნველყოფის 
მხარდაჭერისა და მისი განახლებული ვერსიის მიწოდების ჩათვლით
10. ვებგვერდის დამზადება ან/და მიწოდება
11. ვებჰოსთინგი, პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპარატურის დისტანციური ტექნიკური 
მომსახურება
12. პროგრამული უზრუნველყოფა და შესაბამისი განახლება
13. გამოსახულებების, ტექსტებისა და ინფორმაციის მიწოდება მონაცემთა ბაზის 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით
14. სისტემის დისტანციური ადმინისტრირება
15. მეხსიერების გამოყოფილი მოცულობის ონლაინ მიწოდება
16. პროგრამულ უზრუნველყოფაზე წვდომა ან ჩამოტვირთვა (შესყიდვების/ ბუღალტრული 
აღრიცხვის პროგრამების ან ანტივირუსული პროგრამები ჩათვლით) და მისი განახლებები
17. ბანერული რეკლამების ბლოკირების პროგრამები
18. ჩამოსატვირთი დრაივერები, როგორიცაა პროგრამული უზრუნველყოფები, რომლებიც 
კომპიუტერებს უკავშირებს პერიფერულ მოწყობილობებს (როგორიცაა, მაგ., პრინტერი)
19. ვებსაიტებზე ფილტრების ავტომატური ონლაინინსტალაცია
20. ბრენდმაუერების (ფაიერვოლების) ავტომატური ონლაინინსტალაცია

გემთმფლობელის მიერ ან/და მისთვის გემის ფლობასთან დაკავშირებული კომერციული და 
ტექნიკური მომსახურებები

საწარმოს ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირი:
_____________________________________________________________________

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა:
___________________________

თარიღი: _______________
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ვებგვერდი, 28/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017387
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №260

2020 წლის 27 ოქტომბერი ქ. თბილისი

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

ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, 
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. დანართ № II-08 6-ის III ნაწილი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. 40 1 მუხლის:
ა) მე-5 პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მ) 27-ე სტრიქონი – წარმოადგენს დეკლარაციის 18.1.1, 18.1.3, 18.1.4, 18.2, 18.3 

სტრიქონების მიხედვით და საგადასახადო ორგანოს მიერ საგადასახადო შემოწმების 
შედეგად საანგარიშო პერიოდში და საანგარიშო პერიოდის წინა პერიოდებში დაბეგვრას 
დაქვემდებარებული (დაბეგრილი) დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით საანგარიშო პერიოდში 
აღსადგენ მოგების გადასახადის თანხას (სტ.27.1+სტ.27.2+სტ.27.3+სტ.27.4)/0,85*15%):

მ.ა) 27.1 სტრიქონი – აისახება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 98 2 მუხლის მე-7 
ნაწილით განსაზღვრული – შეძენილი სასესხო ფასიანი ქაღალდის, კაპიტალში მონაწილეობის 
უფლების (აქციის/წილის) ან მოთხოვნის მიწოდების შედეგად ანაზღაურების შემთხვევაში 
(თანხის ფაქტობრივად მიღების შემთხვევაში), საანგარიშო პერიოდში ანაზღაურებული 
თანხა;

მ.ბ) 27.2 სტრიქონი – აისახება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 98 2 მუხლის მე-8 
ნაწილით განსაზღვრული – გაცემული სესხის/გადახდილი ავანსის თანხის დაბრუნების ან 
გადახდილი ავანსის სანაცვლოდ საქონლის/მომსახურების მიღების შემთხვევაში, სესხის/
ავანსის თანხის დაბრუნების ან საქონლის/მომსახურების ფაქტობრივად მიღების საანგარიშო 
პერიოდში დაბრუნებული თანხა ან მიღებული საქონლის/მომსახურების საკომპენსაციო 
თანხა;

მ.გ) 27.3 სტრიქონი – აისახება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 98 2 მუხლის 
მე-9 ნაწილით განსაზღვრული – სესხის საბანკო ანგარიშზე განთავსებული ფულადი 
სახსრებით უზრუნველყოფის გაუქმების შემთხვევაში, უზრუნველყოფის გაუქმების 
საანგარიშო პერიოდში გაუქმებული საბანკო ანგარიშზე განთავსებული ფულადი სახსრებით 
უზრუნველყოფის თანხა;

მ.დ) 27.4 სტრიქონი – აისახება საგადასახადო ორგანოს მიერ საგადასახადო შემოწმების 
შედეგად დაბეგრილი თანხა, რომელზეც დარიცხული მოგების გადასახადი ექვემდებარება 
ჩათვლას.“;

ბ) 6 6 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 6 7 პუნქტი:
„6 7. დეკლარაციის III ნაწილის დანართი 1 5 ივსება სვეტების დასახელებების შესაბამისად, 

დეკლარაციის III ნაწილის 27.4 გრაფაში აღნიშნული შემთხვევების დადგომისას. ამასთან:
ა) პირველ სვეტში მიეთითება საგადასახადო მოთხოვნის ნომერი;
ბ) მე-2 სვეტში მიეთითება საგადასახადო მოთხოვნის თარიღი;
გ) მე-3 სვეტში მიეთითება საგადასახადო ორგანოს მიერ დაბეგრილი თანხა, რომლის 

შესაბამისი მოგების გადასახადიც ექვემდებარება შემცირებას (დაბრუნებას) საანგარიშო 
პერიოდში. ამასთან, აღნიშნული თანხა არ უნდა იყოს დანართ 1 5-ის პირველ და მე-2 სვეტებში 
მითითებულ საგადასახადო მოთხოვნით დარიცხულ თანხაზე მეტი, უკვე შემცირებული 
გადასახადის თანხის (ასეთის არასებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებით.“.

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2020 წლის 1 ნოემბრიდან.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                            ივანე მაჭავარიანი
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III ნაწილი 

მოგების გადასახადის გაანგარიშება (ლარი) თანხა 

16 

განაწილებული მოგება 

16.1 

განაწილებული დივიდენდი, მათ შორის:

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

16.1.2 

2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 
309-ე მუხლის 94-ე ნაწილით გათვალისწინებული პირის 
სტატუსის დაკარგვამდე იმ საანგარიშო პერიოდებში მიღებული 
წმინდა მოგებიდან განაწილებული დივიდენდი, როდესაც პირი 
მოგების გადასახადით იბეგრებოდა საქართველოს საგა-
დასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 95-ე ნაწილით გათვა-
ლისწინებული დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით 

16.2 
არარეზიდენტი საწარმოს მიერ მისი მუდმივი დაწესებულებისათვის 
მიკუთვნებული მოგების გატანა 

16.3 

ურთიერთდამოკიდებულ პირებთან (რომელიც მოგების გადასახადით არ 
იბეგრება საგადასახადო კოდექსის 97-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილებით 
გათვალისწინებული დაბეგვრის ობიექტების მიხედვით) განხორციელებული 
ოპერაცი(ებ)ის ფარგლებში გარიგების ფასსა და საბაზრო ფასს შორის სხვაობის 
თანხა, როდესაც მათი ურთიერთდამოკიდებულება გავლენას ახდენს 
გარიგების შედეგზე. კერძოდ: 

16.3.1 
გარიგების საბაზრო ფასსა და მიღებულ/მისაღებ შემოსავალს
შორის სხვაობა, თუ გარიგების საბაზრო ფასი აღემატება
მიღებულ/მისაღებ შემოსავალს 

  

16.3.2 
გარიგების შედეგად გაწეულ ხარჯსა და გარიგების საბაზრო ფასს
შორის სხვაობა, თუ გარიგების შედეგად გაწეული ხარჯი
აღემატება გარიგების საბაზრო ფასს 

  

16.4 

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

16.4.1 
გარიგების საბაზრო ფასსა და მიღებულ/მისაღებ შემოსავალს
შორის სხვაობა, თუ გარიგების საბაზრო ფასი აღემატება
მიღებულ/მისაღებ შემოსავალს 

  

16.4.2 
გარიგების შედეგად გაწეულ ხარჯსა და გარიგების საბაზრო 
ფასს შორის სხვაობა, თუ გარიგების შედეგად გაწეული ხარჯი 
აღემატება გარიგების საბაზრო ფასს 

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

17 

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

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

17.3 სხვა ხარჯი 

18 

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

18.1 

შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყანაში რეგისტრირებული  ან/და სა- 
ქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად მოგების გადასახა- 
დისგან გათავისუფლებული: 

18.1.1 
პირისათვის განხორციელებული გადახდა, რომელიც უკავ- 
შირდება მათ მიერ გამოშვებული სასესხო ფასიანი ქაღალდის 
შეძენას 
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18.1.2 
პირისათვის გადახდილი, სახელშეკრულებო ურთი- 
ერთობიდან წარმოშობილი პირგასამტეხლო ან/და სხვა ჯარიმა 

18.1.3 პირისათვის გადახდილი ავანსი

18.1.4 
პირისათვის სესხის გაცემა ან/და ამ პირის მიმართ არსებული 
მოთხოვნის შესაძენად განხორციელე- ბული გადახდა 

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

18.2 

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

18.3 

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

18.4 

კომერციული ბანკის, საკრედიტო კავშირის, მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაციის ან ლომბარდის მიერ პარტნიორ არარეზიდენტზე ან/და 
საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად მოგების გადასახადისაგან 
გათავისუფლებულ პარტნიორზე ან/და კაპიტალში არანაკლებ 1 
პროცენტით მონაწილეობის უფლების მქონე პარტნიორ ფიზიკურ პირზე 
სესხის გაცემა ან/და პარტნიორის მიერ მესამე პირისაგან აღებული სესხის 
საბანკო ანგარიშზე განთავსებული ფულადი სახსრებით უზრუნველყოფა 

19 

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

19.1 სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ან/და ძირითადი საშუალების 
დანაკლისი 

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

21 სულ დაბეგვრის ობიექტის თანხა

22 
მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებული მოგების განაწილება, გაწეული 
ხარჯი, განხორციელებული განაცემი 

23 მოგების გადასახადით დასაბეგრი თანხა ((სტ.21-სტ.22)/0,85)
24 მოგების გადასახადი (სტ.23*15%)

25 

გადახდილი მოგების გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლას, მათ შორის: 

25.1 

2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე მიღებული წმინდა 
მოგებიდან დივიდენდის განაწილებისას ამავე საანგარიშო პერიოდების 
მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა 
(დანართი N1-ის სტ. 5), მაგრამ არაუმეტეს 16.1.1 სტრიქონში ასახული 
მონაცემის შესაბამისად გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის თანხისა  

25.2 

უცხოეთში გადახდილი გადასახადის ჩასათვლელი თანხა - წყაროსთან 
დაკავებული ან გადახდილი გადასახადის თანხა, რომელიც გამოან-
გარიშებული იქნებოდა საქართველოში აღნიშნულ შემოსავალზე და 
რომელიც არ აღემატება  16.1 სტრიქონით გაანგარიშებულ მოგების 
გადასახადის თანხასა და 25.1 სტრიქონში ასახულ მონაცემებს შორის 
სხვაობით მიღებულ თანხას 

25.3 

2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე 
მუხლის 94-ე ნაწილით გათვალისწინებული პირის სტატუსის დაკარგვამდე 
საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგების განაწილებისას ამ 
პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადა-
სახადის  თანხა ( დანართი N1³ სტ.5), მაგრამ არაუმეტეს 16.1.2 სტრი-
ქონში   ასახული   მონაცემის   შესაბამისად   გამოანგარიშებული 
მოგების გადასახადის თანხისა 
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26 მოგების გადასახადი სტ.25-ის გათვალისწინებით  

27 

შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადი 
 ((სტ. 27.1+სტ.27.2+სტ.27.3)/0.85*15%) 

27.1 
შეძენილი სასესხო ფასიანი ქაღალდის, კაპიტალში მონაწილეობის 
უფლების (აქციის/წილის) ან მოთხოვნის მიწოდების შედეგად  საანგარიშო 
პერიოდში ანაზღაურებული თანხა (ფაქტობრივად მიღებული თანხა)  

27.2 
გაცემული სესხის/გადახდილი ავანსის  დაბრუნებული თანხა ან 
გადახდილი ავანსის სანაცვლოდ მიღებული საქონლის/მომსახუ- 
რების საკომპენსაციო თანხა საანგარიშო პერიოდში 

27.3 

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

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

28 კუთვნილი მოგების გადასახადი 
29 დაბრუნებას დაქვემდებარებული მოგების გადასახადი 

დანართი 1 

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

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

დანართი 1¹ 

ნაწილი 
I 

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

გადახდილი მოგების გადასახადის თანხის მიხედვით ჩასათვლელი თანხის 
კორექტირება 

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

N 
თვე/წელი 

 25.1 
სტრიქონის 
მონაცემი 

16.1.1 სტრიქონის მონაცემი 

1 2 3
1 
2 
3 
ჯამი 
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ნაწილი II 
 

N შინაარსი ლარი

1 საანგარიშო პერიოდებში დივიდენდის სახით განაწილებული თანხის ოდენობა, 
რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას  

  

2 
2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით 
დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა 

  

3 
2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში  მიღებული 
წმინდა მოგების ოდენობა 

  

4 
2008 წლის 1 იანვრიდან 2017 წლის 1 იანვრამდე საანგარიშო პერიოდებში  მიღებული 
წმინდა მოგების ხარჯზე დივიდენდის სანაცვლოდ საწარმოს მიერ 
პარტნიორისათვის გადაცემული ამ საწარმოს აქციების/წილის ღირებულება 

  

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

 
ნაწილი III 

 

1 

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

  

 
 

დანართი 12 
 

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

შესაბამისი დეკლარაციის 
გრაფა, რომელშიც 
დაიბეგრა თანხა  

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

1 2 3 
      

 
დანართი 1³ 

 
2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 94-ე ნაწილით 

გათვალისწინებული პირის სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში მიღებული წმინდა 
მოგებიდან დივიდენდის განაწილებისას ამ პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი 

მოგების გადასახადი, რომელიც ექვემდებარება ჩათვლას 
        

შინაარსი ლარი 

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

  

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

  

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

  

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

 
დანართი 14 

 

 

2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 94-ე 
ნაწილით გათვალისწინებული პირის სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო 
პერიოდებში მიღებული წმინდა მოგებიდან დივიდენდის განაწილებისას ამ 

პერიოდების მიხედვით დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხის 
მიხედვით ჩასათვლელი თანხის კორექტირება 

ნაწილი 
I 

       

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

N 
თვე/წელი 25.3 სტრიქონის მონაცემი 

16.1.2 სტრიქონის 
მონაცემი 

1 2 3 
1       

2       
3       
ჯამი          

 
ნაწილი II 

 
N შინაარსი ლარი

1 
საანგარიშო პერიოდებში დივიდენდის სახით განაწილებული თანხის ოდენობა, 
რომელიც ექვემდებარება დაბეგვრას    

2 
2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდების მიხედვით 
დარიცხული და გადახდილი მოგების გადასახადის თანხა 

  

3 
2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში  
მიღებული წმინდა მოგების ოდენობა 

  

4 
2017 წლის 1 იანვრიდან სტატუსის დაკარგვამდე საანგარიშო პერიოდებში  
მიღებული წმინდა მოგების ხარჯზე დივიდენდის სანაცვლოდ საწარმოს მიერ 
პარტნიორისათვის გადაცემული ამ საწარმოს აქციების/წილის ღირებულება 

  

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

ნაწილი III 
 

1 

დამატებით ჩასათვლელი თანხა 
 (II ნაწილის მე-5 სტრიქონისა და I ნაწილის მე-2 სვეტის ჯამს შორის სხვაობა, მაგრამ არა 
უმეტეს  I ნაწილის მე-3 სვეტის ჯამში ასახული მონაცემის შესაბამისად 
გამოანგარიშებული მოგების გადასახადის თანხასა და ამავე ნაწილის მე-2 სვეტის ჯამში 
ასახულ მონაცემს შორის სხვაობისა) 
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დანართი 15 

 
შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშება საგადასახადო შემოწმების 

შედეგად დარიცხული მოგების გადასახადის მიხედვით 

შესამცირებელი (დასაბრუნებელი) მოგების გადასახადის გაანგარიშება 

საგადასახადო 
მოთხოვნის ნომერი 

საგადასახადო 
მოთხოვნის თარიღი 

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

1 2 3 
      

 
 

დანართი 2 

სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების და ძირითადი საშუალებების ნაშთი 
 

N შინაარსი ლარი 
1 სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობის ნაშთი წლის ბოლოს   
2 ძირითადი საშულებების ნაშთი წლის ბოლოს   

 
 

ვებგვერდი, 05/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი  
240000000.05.001.020209

საქართველოს კანონი

„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონში  
ცვლილების შეტანის თაობაზე

მუხლი 1. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს პარლამენტის 
უწყებები, 1994, №№21−22, მუხ. 455) მე-9 მუხლის 7 2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი 
რედაქციით:

„7 2. ამ მუხლის 7 1 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში 
მხარეები ვალდებული არიან მარეგისტრირებელი ორგანოსათვის რეგისტრირებული პირის 
უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ განცხადების წარდგენამდე გააგზავნონ შეტყობინება 
საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის კოდექსი“ 48-ე მუხლით 
დადგენილი წესით. რეგისტრაციის ამ წესის დაუცველად შეწყვეტის შემთხვევაში მიყენებული 
ზიანისათვის პასუხისმგებლობა განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                   სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,

29 სექტემბერი 2020 წ.
N7181-Iს
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ვებგვერდი, 05/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი 
200000000.05.001.020200

საქართველოს კანონი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  
ცვლილების შეტანის შესახებ

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

„ც) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო კონტროლისადმი 
დაქვემდებარებულ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს – შრომის ინსპექციის 
სამსახურს − საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული უფლებამოსილებების 
განხორციელებისას.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                              სალომე ზურაბიშვილი
 
თბილისი,
29 სექტემბერი 2020 წ.
N7183-Iს

ვებგვერდი, 05/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი  
200000000.05.001.020201

საქართველოს კანონი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში 
 ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 
№54, 12.10.2010, მუხ. 343) 310-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 ნაწილი:

„4. ამ კოდექსის 199-ე მუხლის „ს“ ქვეპუნქტის მოქმედება შეჩერდეს 2022 წლის 1 
იანვრამდე.“.

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                     სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
30 სექტემბერი 2020 წ.
N7204-Iს
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ვებგვერდი, 05/10/2020
სარეგისტრაციო კოდი  
230000000.05.001.020205

საქართველოს კანონი

საქართველოს საბაჟო კოდექსში  
ცვლილების შეტანის შესახებ

მუხლი 1. საქართველოს საბაჟო კოდექსში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.
matsne.gov.ge), 04.07.2019, სარეგისტრაციო კოდი: 230000000.05.001.019529) შეტანილ იქნეს 
შემდეგი ცვლილება:

1. 213-ე მუხლის:
ა) მე-6 და მე-7 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. 2022 წლის 1 იანვრამდე იმ თავისუფალი ვაჭრობის პუნქტში, რომელიც არ მდებარეობს 

სასაზღვრო-საბაჟო გამშვებ პუნქტზე ან საერთაშორისო მიმოსვლისთვის გახსნილი 
აეროპორტის ტერიტორიაზე, უცხო ქვეყნების დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და 
მათთან გათანაბრებული წარმომადგენლობების სამსახურებრივი სარგებლობისთვის, ამ 
წარმომადგენლობებისა და დიპლომატიური მისიების წევრების (მათთან მცხოვრები ოჯახის 
წევრების ჩათვლით) პირადი სარგებლობისთვის მათზე საცალო წესით შესაძლებელია 
რეალიზებულ იქნეს უცხოური საქონელი სატარიფო და არასატარიფო ღონისძიებების 
განხორციელების გარეშე ან/და საქართველოს საქონელი.

7. ოქროს სიაში შეყვანით პირს 2022 წლის 1 იანვრამდე ენიჭება უფლება, კუთვნილი 
საქონლის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანისას ან/და საქართველოს საბაჟო 
ტერიტორიიდან გატანისას ისარგებლოს გამარტივებული პროცედურებით.“;

ბ) მე-9 და მე-10 ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„9. 2022 წლის 1 იანვრამდე ამ კოდექსის 66-ე მუხლით გათვალისწინებული საქონლის 

შემოტანის ზოგადი დეკლარაციის წარდგენად მიიჩნევა საქონლის საქართველოს საბაჟო 
ტერიტორიაზე შემოტანის შემთხვევაში საბაჟო გამშვებ პუნქტში დეკლარანტის ან მისი 
წარმომადგენლის მიერ საქართველოს საბაჟო კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
დოკუმენტების საბაჟო ორგანოსთვის წარდგენა.

10. 2022 წლის 1 იანვრამდე საბაჟო ორგანოსთვის ამ კოდექსის 155-ე მუხლით 
გათვალისწინებული საქონლის გატანის ზოგადი დეკლარაციის წარდგენა არ მოითხოვება.“.

2. 214-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-3 ნაწილი:
„3. ამ კოდექსის X წიგნის მოქმედება შეჩერდეს 2022 წლის 1 იანვრამდე.“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს პრეზიდენტი                      სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
30 სექტემბერი 2020 წ.

N7203-Iს
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

kiTxva:

saqarTveloSi registrirebuli Sps-s mier politikur partiaze da maJoritaro-
bis kandidatad registrirebul fizikur pirze gacemuli Sewiruloba, ibegreba 
Tu ara romelime gadasaxadiT da vin unda gadaixados, mimRebma Tu Semowirulo-
bis gamcemma?

pasuxi:

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

kiTxva:

Sps-s direqtorma Sps-is dayadaRebuli qonebis Tanxa sagadasaxadoSi gadaixada. 
am nawilSi Sps-is moexsna yadaRa da dayadaRebuli qonebis gayidvis ufleba mi-
iRo. vinaidan Sps-is direqtoris vali aqvs (am Tanxis), saqonels da ZiriTad saSu-
alebas mihyidis direqtors imave Tanxad. 

gvainteresebs, unda gamovweroT Tu ara sasaqonlo zednadebi da dRg-is angariS-
faqtura?

pasuxi:

Tu direqtori am saqonels samewarmeo saqmianobis mizniT yidulobs, maSin 
zednadebis gamowera gadazidvisTvis aucilebelia, xolo angariS-faqtura _ 
misi moTxovnis SemTxvevaSi.

Tu direqtors samewarmeo saqmianobis miznebi ara aqvs, maSin zednadebi da 
angariS-faqtura gamoiwereba misi moTxovniT.

kiTxva:

kompaniidan TanamSromlebs vuSveb kvalifikaciis asamaRlebel treningebze, 
unda moaxdinon Sesabamisi axali teqnologiuri xazis momsaxurebis Seswavla da 
SemdgomSi Cvenive sawarmoSi danergva da muSaoba. 

gvainteresebs, kompania begravs Tu ara swavlebis momsaxurebis Rirebulebas da 
msmenelebisaTvis maTze gaweuli xarjebi iTvleba Tu ara sargeblad da ibegreba 
Tu ara saSemosavloTi?



54

pasuxi:

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

kiTxva:

saqarTveloSi registrirebuli Sps ararezidenti momwodeblisagan usasyid-
lod iRebs saqonels da saofise inventars. miRebul  qonebaze gansazRvruli ar 
aris fasebi, radgan usasyidloa. miTiTebuli sainvoiso mizeruli fasebi gan-
kuTvnilia sabaJosaTvis. 

gvainteresebs, ra RirebulebiT unda aRvricxoT CvenTan da ra gadasaxadebi Sei-
Zleba gadavixadoT am operaciaze?

pasuxi:

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

kiTxva:

roca dRgi-s gadamxdel indmewarmes/gadamzidavi/ tvirTi gaaqvs sazRvargareT 
da tvirTis mimRebi kompania momsaxurebis Tanxas adgilze uxdis naRdi angariSs-
worebiT. rogor unda aviRoT aq, CvenTan SemosavalSi, Tu kompaniaze/sazRarga-
reT/ ar gaica araviTari sabuTi Tanxis gacemis da miRebis dros? 

an rogor unda davbegroT aseTi operaci Tu mas uwevs damatebiT raime gadasaxdi?

pasuxi:

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

kiTxva:

Sps-is TanamSromelze gacemuli uprocento sesxi daibegreba Tu ara mogebis ga-
dasaxadiT da ukan dabrunebis dros es mogebis gadasaxadi unda CaviTvalo Tu 
ara? 

aseve, gvainteresebs, TanamSromeli sesxis miRebisas xom ar ibegreba sagadasaxdo 
kodeqsiT kidev raime gadasaxadiT?
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pasuxi:

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

kiTxva:

fizikurma pirma, romelic aris SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoebis 
100%-iani wilis mflobeli, amave sazogadoebas usasyidlod gadasca Tavis sa-
kuTrebaSi arsebuli komerciuli farTobi. 

gvainteresebs, fizikuri piris da mimRebi Sps-s, am sakiTxidan gamomdinare, ra 
saxis gadasaxadebi eqnebaT gadasaxdeli?

pasuxi:

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

kiTxva:

kompania aris virtualuri zonis piri da aqvs sertifikati. momsaxurebas uwevs 
mxolod ucxoeTSi ararezidentebs, saqarTveloSi aravis vemsaxurebiT. ganTavi-
suflebulia dRg-gan da mogebis gadasaxadisgan. am etapze ar aris dRg-is gad-
amxdeli, aseve gvaqvs ararezidentis momsaxurebebi, romelic ibegreba ukudabe-
gvriT 18% da saSemosavlo 10%. 

mainteresebs, me Tu sakuTari surviliT davregistrirdebi dRg-is gadamxdelad, 
es Tu momcems saSualebas ukudabegvris dabegvrisas maSinve CaviTvalo dRg-is 
gadasaxdi?

pasuxi:

CaTvlas miiRebT mxolod im SemTxvevaSi da im proporciiT, ra proporciiTac 
miRebul momsaxurebas gamoiyenebT Tqven mier ganxorcielebul, 18 %-iani 
ganakveTiT dasabegr operaciebSi an sazRvargareT momsaxurebis gasawevad.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.10.20 1,9198 5,0442 3,7560 4,1212 2,3157 3,1942 3,3939 8,2825 7,7100 1,0279 3,5632 3,4786 1,3802 3,2059

02.10.20 1,9199 5,0472 3,7560 4,1060 2,3156 3,1946 3,4474 8,3485 7,7078 1,0438 3,5791 3,4838 1,3967 3,1988

03.10.20 1,9154 5,0358 3,7475 4,1299 2,3105 3,1868 3,4280 8,3492 7,6913 1,0454 3,5840 3,4737 1,3913 3,1975

04.10.20 1,9154 5,0358 3,7475 4,1299 2,3105 3,1868 3,4280 8,3492 7,6913 1,0454 3,5840 3,4737 1,3913 3,1975

05.10.20 1,9154 5,0358 3,7475 4,1299 2,3105 3,1868 3,4280 8,3492 7,6913 1,0454 3,5840 3,4737 1,3913 3,1975

06.10.20 1,9233 5,0567 3,7623 4,1452 2,3165 3,1994 3,4556 8,3628 7,7216 1,0506 3,5933 3,4919 1,3881 3,2017

07.10.20 1,9402 5,1023 3,7965 4,1749 2,3321 3,2280 3,4914 8,4527 7,7873 1,0549 3,6138 3,5220 1,4029 3,2209

08.10.20 1,9334 5,0797 3,7803 4,1364 2,3221 3,2143 3,4440 8,4219 7,7544 1,0503 3,5975 3,5036 1,3957 3,2170

09.10.20 1,9387 5,0954 3,7919 4,1616 2,3293 3,2239 3,4769 8,4714 7,7786 1,0606 3,6341 3,5124 1,4004 3,2233

10.10.20 1,9409 5,1008 3,7966 4,1647 2,3320 3,2278 3,4872 8,4857 7,7925 1,0635 3,6374 3,5253 1,3981 3,2172

11.10.20 1,9409 5,1008 3,7966 4,1647 2,3320 3,2278 3,4872 8,4857 7,7925 1,0635 3,6374 3,5253 1,3981 3,2172

12.10.20 1,9409 5,1008 3,7966 4,1647 2,3320 3,2278 3,4872 8,4857 7,7925 1,0635 3,6374 3,5253 1,3981 3,2172

13.10.20 1,9434 5,1059 3,8002 4,1898 2,3259 3,2313 3,5249 8,4901 7,7993 1,0659 3,6529 3,5354 1,3986 3,2197

14.10.20 1,9417 5,1018 3,7968 4,2042 2,3267 3,2284 3,5194 8,4669 7,7888 1,0568 3,6690 3,5356 1,3888 3,2209

15.10.20 1,9417 5,1018 3,7968 4,2042 2,3267 3,2284 3,5194 8,4669 7,7888 1,0568 3,6690 3,5356 1,3888 3,2209

16.10.20 1,9320 5,0795 3,7806 4,1772 2,3109 3,2146 3,4539 8,3084 7,7548 1,0380 3,6413 3,5307 1,3834 3,2249

17.10.20 1,9281 5,0696 3,7728 4,1707 2,3117 3,2078 3,4432 8,2687 7,7379 1,0345 3,6397 3,5207 1,3824 3,2186

18.10.20 1,9281 5,0696 3,7728 4,1707 2,3117 3,2078 3,4432 8,2687 7,7379 1,0345 3,6397 3,5207 1,3824 3,2186

19.10.20 1,9281 5,0696 3,7728 4,1707 2,3117 3,2078 3,4432 8,2687 7,7379 1,0345 3,6397 3,5207 1,3824 3,2186

20.10.20 1,9301 5,0748 3,7763 4,1678 2,3109 3,2103 3,4512 8,2680 7,7435 1,0336 3,6487 3,5228 1,3806 3,2117

21.10.20 1,9452 5,1151 3,8067 4,1747 2,3220 3,2364 3,4752 8,3242 7,8072 1,0432 3,6688 3,5502 1,3997 3,2222

22.10.20 1,9565 5,1415 3,8267 4,2147 2,3282 3,2536 3,5035 8,3473 7,8499 1,0518 3,6926 3,5721 1,4054 3,2274

23.10.20 1,9479 5,1183 3,8086 4,2189 2,3138 3,2379 3,4909 8,3131 7,8140 1,0447 3,6710 3,5473 1,3978 3,2181

24.10.20 1,9500 5,1258 3,8137 4,2098 2,3129 3,2422 3,4908 8,3274 7,8213 1,0485 3,6776 3,5594 1,4046 3,2202

25.10.20 1,9500 5,1258 3,8137 4,2098 2,3129 3,2422 3,4908 8,3274 7,8213 1,0485 3,6776 3,5594 1,4046 3,2202

26.10.20 1,9500 5,1258 3,8137 4,2098 2,3129 3,2422 3,4908 8,3274 7,8213 1,0485 3,6776 3,5594 1,4046 3,2202

27.10.20 1,9508 5,1278 3,8158 4,2190 2,3140 3,2437 3,4873 8,3314 7,8301 1,0455 3,6926 3,5607 1,3982 3,2285

28.10.20 1,9475 5,1199 3,8094 4,1992 2,3043 3,2386 3,5093 8,3027 7,813 1,0437 3,6937 3,5466 1,393 3,2242

29.10.20 1,9421 5,1021 3,797 4,1958 2,2984 3,2278 3,4679 8,2121 7,7872 1,0339 3,6681 3,5482 1,384 3,2345

30.10.20 1,939 5,0907 3,7913 4,1997 2,2977 3,2237 3,4231 8,1788 7,7751 1,0281 3,6453 3,5501 1,3842 3,2338

31.10.20 1,9293 5,0668 3,7732 4,1896 2,2839 3,2086 3,3886 8,1657 7,7402 1,0269 3,6326 3,5288 1,3818 3,2327

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2020 wlis oqtomberSi



57

თ
ა

რ
ი

ღ
ი

კ
ა

ნ
ა

დ
უ

რ
ი 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

ა
ვ

ს
ტ

რ
ა

ლ
ი

უ
რ

ი 
 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

ე
გ

ვ
ი

პ
ტ

უ
რ

ი 
გ

ი
რ

ვ
ა

ნ
ქ

ა

თ
უ

რ
ქ

უ
ლ

ი 
 

ლ
ი

რ
ა

ი
ა

პ
ო

ნ
უ

რ
ი

 ი
ე

ნ
ი

ა
გ

ს
 დ

ი
რ

ჰ
ა

მ
ი

ი
რ

ა
ნ

უ
ლ

ი
 რ

ი
ა

ლ
ი

ი
ს

რ
ა

ე
ლ

ი
ს

 შ
ე

კ
ე

ლ
ი

ს
ი

ნ
გ

ა
პ

უ
რ

უ
ლ

ი 
 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

ქუ
ვე

ით
ურ

ი 
დ

ინ
არ

ი

ჩ
ი

ნ
უ

რ
ი

 ი
უ

ა
ნ

ი

ჰ
ო

ნ
კ

ო
ნ

გ
უ

რ
ი 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

ი
ნ

დ
უ

რ
ი

 რ
უ

პ
ი

ა

ა
ხ

ა
ლ

ზ
ე

ლ
ა

ნ
დ

ი
უ

რ
ი 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

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

01.10.20 2,3959 2,2855 2,0360 0,4126 3,0342 8,7283 0,7633 9,3057 2,3421 10,4597 4,7109 4,1366 4,3457 2,1117

02.10.20 2,4064 2,2980 2,0344 0,4131 3,0295 8,7090 0,7616 9,3374 2,3462 10,4434 4,7104 4,1273 4,3734 2,1227

03.10.20 2,4011 2,2856 2,0298 0,4131 3,0403 8,7054 0,7613 9,3151 2,3444 10,4357 4,7084 4,1257 4,3716 2,1190

04.10.20 2,4011 2,2856 2,0298 0,4131 3,0403 8,7054 0,7613 9,3151 2,3444 10,4357 4,7084 4,1257 4,3716 2,1190

05.10.20 2,4011 2,2856 2,0298 0,4131 3,0403 8,7054 0,7613 9,3151 2,3444 10,4357 4,7084 4,1257 4,3716 2,1190

06.10.20 2,4122 2,2985 2,0377 0,4126 3,0305 8,7169 0,7623 9,3661 2,3521 10,4528 4,7146 4,1312 4,3683 2,1278

07.10.20 2,4285 2,3036 2,0463 0,4139 3,0492 8,7691 0,7669 9,4532 2,3688 10,5189 4,7429 4,1559 4,3845 2,1400

08.10.20 2,4172 2,2908 2,0486 0,4095 3,0323 8,7585 0,7660 9,4454 2,3665 10,4993 4,7372 4,1510 4,3869 2,1184

09.10.20 2,4354 2,3082 2,0518 0,4070 3,0406 8,7757 0,7675 9,5043 2,3734 10,5233 4,7464 4,1590 4,4009 2,1254

10.10.20 2,4436 2,3128 2,0479 0,4057 3,0391 8,7591 0,7660 9,5209 2,3738 10,5103 4,7983 4,1512 4,3991 2,1282

11.10.20 2,4436 2,3128 2,0479 0,4057 3,0391 8,7591 0,7660 9,5209 2,3738 10,5103 4,7983 4,1512 4,3991 2,1282

12.10.20 2,4436 2,3128 2,0479 0,4057 3,0391 8,7591 0,7660 9,5209 2,3738 10,5103 4,7983 4,1512 4,3991 2,1282

13.10.20 2,4520 2,3217 2,0537 0,4079 3,0518 8,7659 0,7666 9,5148 2,3727 10,5219 4,7701 4,1545 4,3942 2,1437

14.10.20 2,4563 2,3161 2,0588 0,4079 3,0544 8,7691 0,7669 9,5124 2,3720 10,5293 4,7818 4,1559 4,3914 2,1435

15.10.20 2,4563 2,3161 2,0588 0,4079 3,0544 8,7691 0,7669 9,5124 2,3720 10,5293 4,7818 4,1559 4,3914 2,1435

16.10.20 2,4440 2,2855 2,0567 0,4064 3,0640 8,7800 0,7678 9,5046 2,3709 10,5354 4,7925 4,1612 4,3948 2,1307

17.10.20 2,4374 2,2823 2,0502 0,4052 3,0583 8,7629 0,7663 9,5270 2,3701 10,5149 4,8037 4,1530 4,3882 2,1275

18.10.20 2,4374 2,2823 2,0502 0,4052 3,0583 8,7629 0,7663 9,5270 2,3701 10,5149 4,8037 4,1530 4,3882 2,1275

19.10.20 2,4374 2,2823 2,0502 0,4052 3,0583 8,7629 0,7663 9,5270 2,3701 10,5149 4,8037 4,1530 4,3882 2,1275

20.10.20 2,4374 2,2819 2,0452 0,4067 3,0477 8,7441 0,7647 9,4970 2,3664 10,4958 4,8046 4,1441 4,3777 2,1326

21.10.20 2,4459 2,2694 2,0557 0,4084 3,0516 8,7727 0,7672 9,5343 2,3743 10,5335 4,8236 4,1577 4,3860 2,1170

22.10.20 2,4622 2,2879 2,0552 0,4116 3,0778 8,7868 0,7684 9,5327 2,3815 10,5609 4,8507 4,1644 4,3859 2,1414

23.10.20 2,4480 2,2849 2,0484 0,4128 3,0742 8,7615 0,7662 9,5252 2,3715 10,5304 4,8190 4,1524 4,3761 2,1445

24.10.20 2,4544 2,3008 2,0498 0,4046 3,0762 8,7672 0,7667 9,5379 2,3732 10,5373 4,8280 4,1551 4,3752 2,1562

25.10.20 2,4544 2,3008 2,0498 0,4046 3,0762 8,7672 0,7667 9,5379 2,3732 10,5373 4,8280 4,1551 4,3752 2,1562

26.10.20 2,4544 2,3008 2,0498 0,4046 3,0762 8,7672 0,7667 9,5379 2,3732 10,5373 4,8280 4,1551 4,3752 2,1562

27.10.20 2,4501 2,3045 2,0512 0,4004 3,0795 8,7898 0,7687 9,5487 2,3744 10,5645 4,8175 4,1658 4,3717 2,1608

28.10.20 2,4465 2,2979 2,0556 0,396 3,0809 8,7783 0,7677 9,5199 2,3709 10,5469 4,8036 4,1603 4,3738 2,1576

29.10.20 2,4422 2,2923 2,0549 0,3898 3,1038 8,8064 0,7701 9,5399 2,3732 10,5772 4,8201 4,1735 4,3783 2,1558

30.10.20 2,427 2,2782 2,0596 0,3888 3,1085 8,8045 0,77 9,4919 2,3693 10,5749 4,8203 4,1718 4,3635 2,1466

31.10.20 2,4259 2,2749 2,0592 0,3881 3,0968 8,8015 0,7697 9,4595 2,3685 10,5644 4,8331 4,1693 4,362 2,1442
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.10.20 4,0976 1,8872 1,2271 9,1597 1,8886 6,5576 3,1045 0,3106 1,1327 0,7425 4,0074 1,9084 0,5689

02.10.20 4,1413 1,8830 1,2302 9,1394 1,8889 6,5479 3,0977 0,3099 1,1287 0,7452 3,9985 1,9256 0,5702

03.10.20 4,0725 1,8822 1,2198 9,1357 1,8948 6,5478 3,0964 0,3113 1,1257 0,7417 3,9969 1,9216 0,5661

04.10.20 4,0725 1,8822 1,2198 9,1357 1,8948 6,5478 3,0964 0,3113 1,1257 0,7417 3,9969 1,9216 0,5661

05.10.20 4,0725 1,8822 1,2198 9,1357 1,8948 6,5478 3,0964 0,3113 1,1257 0,7417 3,9969 1,9216 0,5661

06.10.20 4,0790 1,8842 1,2210 9,1477 1,9001 6,5438 3,1005 0,3102 1,1271 0,7450 4,0021 1,9503 0,5632

07.10.20 4,1162 1,8961 1,2296 9,2026 1,9092 6,5782 3,1181 0,3115 1,1358 0,7515 4,0261 1,9450 0,5774

08.10.20 4,1009 1,8937 1,2263 9,1914 1,8985 6,5736 3,1143 0,3109 1,1354 0,7506 4,0213 1,9250 0,5751

09.10.20 4,1535 1,8974 1,2360 9,2094 1,9022 6,5862 3,1234 0,3117 1,1400 0,7534 4,0291 1,9441 0,5744

10.10.20 4,1679 1,8938 1,2424 9,1920 1,8975 6,5523 3,1174 0,3112 1,1404 0,7535 4,0215 1,9523 0,5745

11.10.20 4,1679 1,8938 1,2424 9,1920 1,8975 6,5523 3,1174 0,3112 1,1404 0,7535 4,0215 1,9523 0,5745

12.10.20 4,1679 1,8938 1,2424 9,1920 1,8975 6,5523 3,1174 0,3112 1,1404 0,7535 4,0215 1,9523 0,5745

13.10.20 4,1787 1,8953 1,2447 9,1991 1,9029 6,5557 3,1169 0,3114 1,1417 0,7534 4,0246 1,9468 0,5820

14.10.20 4,1781 1,8960 1,2537 9,2026 1,8974 6,5682 3,1180 0,3108 1,1376 0,7509 4,0261 1,9541 0,5822

15.10.20 4,1781 1,8960 1,2537 9,2026 1,8974 6,5682 3,1180 0,3108 1,1376 0,7509 4,0261 1,9541 0,5822

16.10.20 4,1413 1,8983 1,2507 9,2140 1,9004 6,5714 3,1219 0,3111 1,1375 0,7527 4,0311 1,9344 0,5766

17.10.20 4,1220 1,8941 1,2526 9,1960 1,8950 6,5585 3,1158 0,3105 1,1347 0,7524 4,0233 1,9466 0,5733

18.10.20 4,1220 1,8941 1,2526 9,1960 1,8950 6,5585 3,1158 0,3105 1,1347 0,7524 4,0233 1,9466 0,5733

19.10.20 4,1220 1,8941 1,2526 9,1960 1,8950 6,5585 3,1158 0,3105 1,1347 0,7524 4,0233 1,9466 0,5733

20.10.20 4,1332 1,8906 1,2489 9,1763 1,8892 6,5409 3,1151 0,3099 1,1323 0,7504 4,0146 1,9530 0,5688

21.10.20 4,1413 1,8968 1,2594 9,2063 1,8932 6,5445 3,1253 0,3107 1,1357 0,7528 4,0278 1,9535 0,5745

22.10.20 4,1869 1,8985 1,2679 9,2211 1,8962 6,5381 3,1304 0,3112 1,1417 0,7540 4,0343 1,9681 0,5757

23.10.20 4,1842 1,8930 1,2659 9,1946 1,8874 6,5279 3,1153 0,3105 1,1383 0,7515 4,0226 1,9754 0,5740

24.10.20 4,2174 1,8942 1,2706 9,2006 1,8931 6,5296 3,1146 0,3105 1,1379 0,7531 4,0253 1,9841 0,5758

25.10.20 4,2174 1,8942 1,2706 9,2006 1,8931 6,5296 3,1146 0,3105 1,1379 0,7531 4,0253 1,9841 0,5758

26.10.20 4,2174 1,8942 1,2706 9,2006 1,8931 6,5296 3,1146 0,3105 1,1379 0,7531 4,0253 1,9841 0,5758

27.10.20 4,2209 1,8991 1,2713 9,2243 1,8952 6,5427 3,1226 0,3113 1,1395 0,7511 4,0356 1,9894 0,5745

28.10.20 4,2136 1,8966 1,2655 9,212 1,8944 6,5458 3,1183 0,3112 1,1366 0,7505 4,0001 2,0025 0,5733

29.10.20 4,123 1,9026 1,26 9,2414 1,8999 6,5595 3,1283 0,3122 1,1385 0,7506 4,012 1,9752 0,5668

30.10.20 4,0794 1,9022 1,2373 9,2394 1,8967 6,5677 3,1275 0,3121 1,1372 0,7471 3,9611 1,9679 0,5624

31.10.20 4,0776 1,9016 1,2295 9,2363 1,896 6,5655 3,1265 0,312 1,1363 0,7471 3,9598 1,9827 0,5594
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• uWkuo, umecaris kacisTana Tamami da kadnieri laparaksa da sjaSi 
Znelad moipoveba qveynierobaze, da ramodenadac amisTana vaJbatoni 
Wkuaze Txlad aris, ramodenadac ufro sqeli libri aqvs gonebis 
Tvalze gadakruli, miT ufro Tamamia, miT ufro kadnieria. miTam ra 
dauSlis! ar aris qveyanaze sagani, rom uWkuo umecarma ar daiCemos misi 
zedmiwevniT codna da Tavis ugemur da uTavbolo saReWavad ar gaxados 
msmenelTa saabezarod. rac enazed moadgeba hroSavs gamarjvebulisaviT 
doinjSemoyrili da Tavmowonebuli, maRalfardebian sityvebs 
hxmarobs uangariSod, ganukiTxvelad, mogayriT tyuilubralod 
gaberils frazebs, romelic arc TviTon esmis da arc msmenels 
gaegeba, da hyoyoCobs, ai, raebi mcodnia da brZeni kaci varo! balRebs, 
rasakvirvelia gaberili, gaugebari frazebi savse hgoniaT, rogorc 
gaberili tiki da ukvirT, rogorc erTi ram utyuari niSani auarebelis 
sibrZnisa da mecnierobisa, Wkuadamjdars kacs ki es samasxro oinebi 
sasacilodac ar hyofnis. 

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

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

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

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

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

• RmerTi gvixsnis, Tu Svils mainc gzad da xidad gavedebiT.

• Rone qveynisa marto niWieri da mxne kacia.

ilia WavWavaZis
brZnuli gamonaTqvamebi
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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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