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ლეჩხუმის რაიონი მდიდარია შესანიშნავი 
ბუნებრივი და ისტორიული ძეგლებით. მათ 
შორისაა ერთ – ერთი ბუნებრივი ძეგლი, 
კლდოვანი მასივი - საირმის სვეტები. საირმის 
უდაბნო მდებარეობს სოფელ ალფანასა და 
ჭრელობას შორის, სოფელ საირმეთან ახლოს. 
საირმის უდაბნოების ადგილზე არის მოწყობილი 
სამგზავრო ბილიკი, სახელწოდებით„საირმე 
სვეტები“, რომლის სიგრძე დაახლოებით 3 კმ-ია. 
გზა ტყეში იკვრება მთის უღელტეხილიდან, სადაც 
შეგიძლიათ 4X4 ავტომობილით გაიაროთ 1 კმ. 
შემდეგ მოგიწევთ ფეხით გასეირნება, რადგან 
გზა ძალიან ვიწრო ხდება. ამ აღმართზე გავლის 
შემდეგ, გზა მთის მწვერვალამდე მიგიყვებით. აქ 
თქვენ წააწყდებით შუა საუკუნეების ღვთისმშობლის 
ეკლესიის ნანგრევებს. ნანგრევებიდან რამდენიმე 
კილომეტრის დაშორების შემდეგ, უღელტეხილი 
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 war mos saq mi a no bis Se de ge bis  
da ma te bi Ti maC ve neb le bi

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

mra va li wlis gan mav lo ba Si ma re gu li re bel or ga no eb sa da stan dar te bis dam d gen 
or ga no ebs So ris mim di na re ob da de ba te bi imis Ta o ba ze, sa war mo eb ma ro gor un da 
war mo ad gi non sa u ke Te sod Ta vi an Ti saq mi a no bis fi nan su ri Se de ge bi da Sec do ma Si 
ar Se iy va non mom x ma reb le bi.

• Se sa va li

• ar se bu li praq ti ka

• miz ne bis Se fa se ba

Se sa va liSe sa va li

bevr iuris diq ci a Si sa war mos saq mi a no bis Se de ge bis war sad ge nad Se mo i Res stan-
dar tu li for ma ti ise, rom uSu a lod mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge ba Si ne ba-
dar Tu li ar iyo da ma te bi Ti ana li zi/ mo na ce me bis war d ge na. sxva iuris diq ci eb ma 
sa war mo ebs sxva das x va me To dis ga mo ye ne bis uf le ba mis ces `sa ba zo~ an `mdgra do-
bis~ mo ge bis T vis. 

mar Ta li a, fi nan su ri an ga riS ge ba mzad de ba fi nan su ri an ga riS ge bis sa Ta na do/ 
kon k re tul iuris diq ci a Si aRi a re bu li stan dar te bis Se sa ba mi sad, mag ram mom x ma-
reb le bi uf ro met in for ma ci as iTxo ven da, ro gorc Cans, sa war mo eb sac surT, 
mom x ma reb lebs mis cen Ta vi an Ti fi nan su ri in for ma ci is ga ge bis Se saZ leb lo ba. es 
in for ma cia sxva das x va na i ri iq ne ba sxva das x va sa war mos T vis _ dawye bu li sa war-
mos saq mi a no bis Se de ge bis da ma te bi Ti Zi ri Ta di maC ve neb le biT da dam Tav re bu li 
uf ro me ti in for ma ci is gam J Rav ne biT, fi nan sur an ga riS ge ba Si asa xu li cal ke u-
li mux le bis Se sa xeb. saq mi a no bis Se de ge bis es da ma te bi Ti maC ve neb le bi Se iZ le ba 
mom x ma reb lebs da ex ma ros sa in ves ti cio ga dawy ve ti le be bis mi Re ba Si, Tum ca, ma Ti 
sar geb li a no ba ma inc, gar k ve ul wi lad, am Tval saz ri siT SezRu du lia. 

ar se bu li praq ti kaar se bu li praq ti ka

am Ja mad gav r ce le bu li praq ti kaa saq mi a no bis Se de ge bis Se sa xeb Sem de gi da ma te bi Ti 
maC ve neb le bis war d ge na: nor ma ti u li mo ge ba, Se mo sav le bi pro cen ti sa da mo ge bis 
ga da sa xa dis xar jam de da Se mo sav le bi pro cen tis, mo ge bis ga da sa xa dis, cve Ti sa 
da amor ti za ci is xar jam de. es gan s x va ve bu li mo ge bis cif re bi Se iZ le ba naC ve ne bi 
iyos sxva das x va sa in for ma cio do ku men t Si, maT So ris kom pa ni is pres re li zeb sa 
da ana li ti kur an ga ri Seb Si. ro gorc we si, al ter na ti u li mo ge bis ga moT v le bi ar 
mo i cavs fi nan sur an ga riS ge ba Si asa xu li mo ge bis cif ris Se mad ge ne li ele men te bis, 

rubrikas uZRveba rubrikas uZRveba 

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili
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ker Zod, kon k re tu li Se mo sav le bi sa da xar je bis mux lebs. gar da ami sa, ga moT v leb Si 
ar ga iT va lis wi ne ba is Se mo sa va li da xar je bi, rom le bic Se sa fe ri sad ar mi iC ne va 
im Tval saz ri siT, rom Se uZ lia gav le nis mox de na mo ce mu li wlis Se de geb ze, an, 
ro de sac mo sa lod ne li a, rom gav le nas iqo ni ebs sa mo mav lo Se de geb ze. 

am uka nas k ne lis ma ga li Tia fi nan su ri in s t ru men te bis re a lu ri Ri re bu le bis cvli-
le bis Se de gad war moq m ni li Se mo su lo ba an za ra li. pro cen ti sa da ga da sa xa dis 
ga mo ricx va mom x ma re bels ex ma re ba sa war mos ope ra ci e bi dan mi Re bu li Se de ge bi sa 
da da fi nan se bi sa da ga da sa xa de bis gav le nis gaT va lis wi ne biT ga moT v li li Se de-
ge bis er T ma ne Tis gan ga mij v na Si. 

saq mi a no bis Se de ge bis ze mo aR niS nu li da ma te bi Ti maC ve neb le bi Se iZ le ba mom x-
ma reb lebs da ex ma ros kom pa ni is Se de ge bis ukeT ga ge ba Si; ma Ti cod na Se iZ le ba 
mniS v ne lo va ni iyos im Tval saz ri siT, rom mom x ma reb lebs da ex ma re ba sa in ves ti cio 
ga dawy ve ti le be bis mi Re ba Si, vi na i dan es maC ve neb le bi mom x ma reb lebs sa Su a le bas 
aZ levs, uf ro ukeT ga er k v nen sa war mos fi nan su r an ga riS ge ba Si war mod ge nil in-
for ma ci a Si da Se a fa son sa war mo, mi si mar T vis efeq ti a no bis kuTxiT. gar da ami sa, 
es maC ve neb le bi Se iZ le ba mniS v ne lo va ni in s t ru men ti iyos mom x ma reb le bis T vis imis 
ga moc, rom uf ro ad vi lad SeZ le ben eko no mi kis er T sa da ima ve seq tor Si, dar g Si, 
ba zar sa Tu eko no mi kur re gi on Si moq me di sa war mo e bis saq mi a no bis er T ma neT Tan 
Se da re bas. 

Tum ca, aR sa niS na via isic, rom ze mo aR niS nul ma maC ve neb leb ma Se iZ le ba Sec do ma Si 
Se iy va nos in for ma ci is mom x ma re be li imis ga mo, rom, vTqvaT, ga moT v la mi ker-
Zo e bu lad Ca tar de ba sxva das x va wels, ga moT v leb Si ga mo ye ne bu li sa fuZ ve li ar 
iq ne ba er T g va ro va ni, mux le bi ar iq ne ba swo rad kla si fi ci re bu li da, ma Sa sa da me, 
mi Re bu li cif re bi ar iq ne ba na Te li da sar geb lis mom ta ni. xSi rad sa war mo e bi 
sak ma od mci re in for ma ci as war mo ad ge nen xol me Se sa ba mis do ku men teb Si imis Se-
sa xeb, ro gor ga mo iT va les al ter na ti u li mo ge bis cif ri an ro gor un da mo vi des 
Se sa ba mi so ba Si fi nan sur an ga riS ge ba Si war d ge nil mo ge bis cif r Tan. 

amas Tan, saq mi a no bis Se de ge bis da ma te biT maC ve neb lebs xSi rad ise Ti ter mi ne biT 
ga mo sa xa ven, rom le bic arc sa war mo e bis mi er aris gan sazR v ru li da arc pro fe-
si ul li te ra tu ra Sia gan xi lu li da, ma Sa sa da me, mom x ma reb leb ma Se iZ le ba ver 
SeZ lon ma Ti ad vi lad ga ge ba. 

saq mi a no bis Se de ge bis da ma te bi Ti maC ve neb le bi a: 

• sa war mos fi nan su ri Se de ge bis am sax ve li ne bis mi e ri maC ve ne be li, ro me lic 
kon k re tu lad ar aris gan sazR v ru li fi nan su ri an ga riS ge bis war d ge nis sa Ta-
na do sa fuZ v leb Si; 

• ne bis mi e ri maC ve ne be li, ro me lic gan kuT v ni lia mo ce mu li kon k re tu li sa war-
mos saq mi a no bis fi zi ku ri Se de ge bis sa i lus t ra ci od;

• ne bis mi e ri maC ve ne be li, ro mel sac sa war mo war mo ad gens re gu li re ba di in for-
ma ci is Sem c vel sa ja ro do ku men teb Si, sxva in for ma ci is gam J Rav ne bas Tan da kav-
Si re bu li moTxov ne bis Se sas ru leb lad (mag., rom lis gam J Rav ne ba mo iTxo ve ba 
fi nan su ri an ga riS ge bis sa er Ta So ri so stan dar te biT).

saq mi a no bis Se de ge bis da ma te bi Ti maC ve neb le bis ga mo ye ne bis sa i lus t ra ci od  
ga nvixiloT ita li is te le ko mis 2011 wlis 31 de kem bers das ru le bu li wlis fi-
nan su ri an ga riS ge ba. es an ga riS ge ba Se i cavs ram de ni me da ma te biT maC ve ne bels, 
ase ve fi nan su ri Se de ge bis ti pur, tra di ci ul maC ve neb lebs, rom le bic mi i Re ba 
fass stan dar te bi dan. ker Zod, ita li is te le ko mis an ga riS ge ba Si ga mo ye ne bu li 
iyo Sem de gi da ma te bi Ti maC ve neb le bi:  
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EBITDA. ita li is te le kom Si, ro gorc Cans, am maC ve ne bels iye neb d nen ro gorc 
Si da mox ma re bis T vis gan kuT v ni li fi nan sur sa kon t ro lo/ sa miz ne maC ve ne bels 
(biz nes geg meb Si), ise kom pa ni is ga reT war sad ge nad (a na li ti ko se bi sa da in ves to re-
bis T vis). kom pa nia am ko e fi ci ents mi iC nevs Se fa se bis sa sar geb lo ba zad jgu fi sa 
da mSo be li sa war mos sa o pe ra cio saq mi a no bis Se de ge bis Se sa fa seb lad. 

or ga nu li  (or ga nic) cvli le ba amo na ge bis, EBITDA da EBIT ko e fi ci en te bis. es maC ve-
neb le bi ga mo xa tavs cvli le bebs amo na geb sa da ze moT mo ce mul or ko e fi ci en t Si, 
rom leb Sic ar ga iT va lis wi ne ba kon so li da ci is mas S tab Si mom x da ri cvli le bis 
efeq ti, sa kur so sxva o be bi sa da sxva ara gan me o re ba di mux le bis ara Zi ri Ta di kom-
po nen te bis cvli le bis efeq ti da arc sxva ara Zi ri Ta di Se mo sa va li da xar je bi. 
amo na ge bis, EBITDA da EBIT ko e fi ci en te bis or ga nu li cvli le ba ase ve ga mo i ye ne ba 
ana li ti ko se bi sa da in ves to re bis T vis mi wo de bul ma sa la Si /an ga ri Seb Sic. 

wmin da/ ne to fi nan su ri va li. ita li is te le kom ma mi iC ni a, rom wmin da fi nan su ri 
va li aris swo ri/ Se sa fe ri si maC ve ne be li fi nan su ri val de bu le be bis Ses ru le bis 
mi si una ris war mo sa Ce nad. es maC ve ne be li ga moT v li li iyo Sem deg na i rad _ mTli-
an fi nan sur vals ga mok le bu li fu la di sax s re bi da ma Ti ek vi va len te bi da sxva 
fi nan su ri aq ti ve bi. kom pa ni is ope ra ci e bis Se sa xeb mom za de bu li an ga ri Si mo i cavs 
or cxrils, sa dac mo ce mu lia fi nan su ri mdgo ma re o bis an ga riS ge bi dan aRe bu li 
Tan xe bi, rom le bic ga mo i ye nes jgu fi sa da mSo be li sa war mos ne to fi nan su ri va-
lis ga mo saT v le lad. 

ko req ti re bu li wmin da/ ne to fi nan su ri va li. ita li is te le kom ma Se mo i Ro axa li 
maC ve ne be li imi saT vis, rom ga mo e ricxa, Ta vi si ar siT, wmin da sa aR ricx vo xa si a Tis 
gav le na, ro me lic ga mom di na re obs war mo e bu li fi nan su ri in s t ru men te bi sa da 
Se sa ba mi si fi nan su ri aq ti ve bi sa da fi nan su ri val de bu le be bis re a lu ri Ri re bu-
le biT Se fa se bis prin ci pi dan. 

miz ne bis Se fa se bamiz ne bis Se fa se ba

bu Ral t ru li aR ricx vis sa er Ta So ri so stan dar te bis sab Wo axor ci e lebs ini ci a ti-
vas imis ga mo sak v le vad, ro gor Se iZ le ba ga um jo bes des fass stan dar te bis Se sa ba-
mi sad mom za de bu li 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. pro eq ti da iwyo im Se saZ lo me To de bis, gze bi sa da sa Su a le be bis ga mo-
sak v le vad, rom le bic mo ag va reb da saq mi a no bis Se de ge bis da ma te bi Ti maC ve neb le bis 
ga mo ye ne biT ga mow ve ul prob le mebs. es ini ci a ti va ram de ni me pro eq tis gan Sed ge ba. 
am pro eq teb Si gan xi lu li iq ne ba ise Ti sa kiTxe bi, ro go ri ca a, ma ga li Tad bass 1-Si 
gar k ve u li ax s na- gan mar te bis da ma te ba imis Ta o ba ze, rom Za li an di di ra o de no-
bis de ta leb ma Se iZ le ba da fa ros / bun do va ni ga xa dos sa sar geb lo in for ma ci a, 
ase ve ma ga li Teb Tan er Tad da ma te bi Ti ax s na- gan mar te be bis Se ta na bass 1-Si imis 
Se sa xeb, ro gor aris Se mu Sa ve bu li bass 1-is moTxov ne bi fi nan su ri an ga riS ge bis 
mo sam za deb lad, nac v lad imi sa, rom mi Ti Te bu li iyos zus ti ter mi ne bi, ro mel Ta 
ga mo ye ne bac sa val de bu lo iq ne bo da sa war mo e bis T vis. es mo i cavs ga dawy ve ti le-
bis mi Re bas imis Ta o ba ze, fass stan dar te bis mi xed viT mom za de bu li cif re bis 
Su a le du ri Se de ge bi, ro go ri ca a EBITDA da EBIT, un da aisa xos Tu ara bass 1-Si. 

ga er Ti a ne bul sa me fo Si fi nan su ri an ga riS ge bis sab Wo mxars uWers saq mi a no bis Se-
de ge bis da ma te bi Ti maC ve neb le bis Car T vas im Sem Tx ve va Si, ro de sac mom x ma reb le bi 
amiT mi i Re ben da ma te biT sa sar geb lo, re le van tur in for ma ci as. pi ri qiT, av s t ra-
li is fi nan su ri an ga riS ge bis sab Wos mi aC ni a, rom am g va ri maC ve neb le bi fi nan su ri 
an ga riS ge bis moq me de bis sfe ros scil de ba. 2012 wels ga er Ti a ne bul sa me fo Si 
fi nan su ri baz re bis ma re gu li re bel ma or ga nom ga mos ca gzam k v le vi, saq mi a no bis 
da ma te bi Ti maC ve neb le bi sa da sxva ti pis fi nan su ri in for ma ci is gam J Rav ne bas Tan 
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da kav Si re biT, rom le bic mom za de bu li ar aris sa yo vel Ta od mi Re bu li bu Ral t-
ru li aR ricx vis prin ci pe biT, ro go ric aris `sa ba zo~ mo ge ba da EBITDA da EBIT. 

ro gorc praq ti ka gviC ve nebs, zo gi er Ti sa war mo saq mi a no bis Se de ge bis da ma te biT 
maC ve neb lebs iye nebs da mab ne ve li an op ti mis tu ri su ra Tis war mo sa Ce nad, Ta vi an Ti 
saq mi a no bis uar yo fi Ti as peq te bis amo Re biT am maC ve neb le bi dan. ami tom aS ka ra a, 
rom am sfe ro Si auci le be lia sa xel m ZR va ne lo mi Ti Te be bis Se mu Sa ve ba, mag ram ase ve 
auci le be li a, da ba lan se bu li un da iyos maC ve neb le bis mom za de bi sa da war mod ge-
nis T vis sa Wi ro moq ni lo ba da mom x ma reb le bis T vis sa Wi ro in for ma ci is mi wo de ba 
am da ma te bi Ti maC ve neb le bis sar geb li a no bis Se sa fa seb lad. 

amas Tan da kav Si re biT, ev ro pis fa si a ni qa Ral de bi sa da sa fon do bir Je bis ma re gu-
li re bel ma or ga nom (ESMA) kon sul ta ci e bi da iwyo am sa kiTxeb ze, anu saq mi a no-
bis Se de ge bis da ma te biT maC ve neb leb Tan da kav Si re biT. kon sul ta ci e bis mi za ni a, 
fi nan su ri in for ma ci is gam W vir va lo ba da Se sa da ri so ba ga um jo bes des ise, rom, 
ama ve dros, Sem cir des in for ma ci is asi met ri u lo ba fi nan su ri an ga riS ge bis mom x-
ma reb lebs So ris. gar da ami sa, ev ro pis fa si a ni qa Ral de bi sa da sa fon do bir Je bis 
ma re gu li re bel or ga nos surs, ga a um jo be sos er T g va rov ne ba saq mi a no bis Se de ge bis 
da ma te bi Ti maC ve neb le bis war d ge ni sa da ma Ti ga mo ye ne bis sa kiTx Si da aRad gi nos 
ndo ba fi nan su ri in for ma ci is sis wo ri sa da sar geb li a no bis mi marT. 

aqe dan ga mom di na re, ev ro pis fa si a ni qa Ral de bi sa da sa fon do bir Je bis ma re gu-
li re bel ma or ga nom Se i mu Sa va gzam k v le vis (sa xel m ZR va ne los) pro eq ti, ro me lic 
exe ba saq mi a no bis Se de ge bis da ma te biT maC ve neb leb Si ga mo ye ne bul cne beb sa da 
maT aR we ras / sa xel wo de bebs, mo i cavs sa Ta na do mi Ti Te bebs saq mi a no bis Se de ge bis 
da ma te bi Ti maC ve neb le bis war d ge ni sa da ma Ti ga mo ye ne bis er T g va rov ne bis uz run-
vel sa yo fad. ze mo aR niS nu li sa xel m ZR va ne los Zi ri Ta di moTxov ne bi a: 

• Ti To e ul ma sa war mom Tvi Ton un da gan sazR v ros Tavis T vis /Tavi si saq mi a no bis T-
vis Se sa fe ri si saq mi a no bis Se de ge bis da ma te bi Ti maC ve neb le bi, ma Ti ga moT v lis 
sa fuZ ve li da maT mi a ni Wos adek va tu ri saz ri a ni sa xel wo de ba; 

• saq mi a no bis Se de ge bis da ma te bi Ti maC ve neb le bi Se sa ba mi so ba Si un da iyos fi-
nan sur an ga riS ge bas Tan; 

• im da ma te biT maC ve neb leb ze, rom le bic gaTva lis wi ne bu li iq ne ba fi nan su ri 
an ga riS ge bis ga reT sxva do ku men t Si, ga max vi le bu li ar un da iyos gau mar T-
leb lad ga da War be bu li yu radRe ba;

• sa war mom saq mi a no bis Se de ge bis da ma te biT maC ve neb leb Tan da kav Si re biT un da 
war mo ad gi nos Se sa da ri si mo na ce me bi, Ti To e u li maC ve neb lis gan mar te ba da 
ga moT v lis me To di wle bis man Zil ze uc v le li un da iyos;

• Tu ro me li me maC ve ne be li aRar ga mo i ye ne ba, sa war mom un da mi u Ti Tos, rom es 
maC ve ne be li ga uq me bu lia da ax s nas mi si ga uq me bi sa da axa li da ma te bi Ti maC-
ve neb lis Se mo Re bis mi ze ze bi. 

Tum ca, ze mo aR niS nu li sa xel m ZR va ne lo/ mi Ti Te be bi Se iZ le ba ga mo u sa de ga ri aR-
moC n des im Sem Tx ve va Si, ro de sac am in for ma ci is mi wo de bis da na xar ji aRe ma te ba 
mis gan mi sa Reb sar ge bels, an mom x ma reb le bis T vis mi wo de bu li in for ma cia Se iZ le ba 
ar iyos sa sar geb lo mom x ma reb le bis T vis. ro gorc ase Ti, uf ro me tad mo sa lod ne-
li a, rom sa war mo ebs mo u wevT ro gorc am maC ve neb le bis da ner g vis da na xar je bis, 
ise sxva mim di na re da na xar je bis ga we vac. am sa xel m ZR va ne lo mi Ti Te be biT moTxov-
ni li in for ma ci is di di na wi li Ti To e ul sa war mo Si uk ve mog ro vi li iq ne ba Si da 
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ga mo ye ne bis T vis, Si da mmar T ve lo bi Ti miz ne bis T vis, mag ram Se iZ le ba war mod ge ni li  
ar iyos ise Ti for ma tiT, ro me lic da ak ma yo fi lebs ma Ti sa ja ro o bis prin ci pebs. 

ev ro pis fa si a ni qa Ral de bi sa da sa fon do bir Je bis ma re gu li re bel or ga nos mi aC-
ni a, rom da na xar je bi ar iq ne ba mniS v ne lo va ni, vi na i dan, ro gorc we si, saq mi a no bis 
Se de ge bis Zi ri Ta di maC ve neb le bi wle bis man Zil ze ar un da ic v le bo des. am g va rad, 
mim di na re da na xar je bi da kav Si re bu li iq ne ba TiT q mis mxo lod da mxo lod in for-
ma ci is ga nax le bas Tan yo vel sa an ga riS ge bo pe ri od Si. gar da ami sa, ev ro pis fa si a ni 
qa Ral de bi sa da sa fon do bir Je bis ma re gu li re be li or ga no dar w mu ne bu li a, rom 
ze mo aR niS nu li sa xel m ZR va ne lo e bis ga mo ye ne ba ga a um jo be sebs saq mi a no bis Se de-
ge bis da ma te bi Ti maC ve neb le bis aR q ma do bas, re le van tu ro ba sa da Se sa da ri so bas. 

am sa xel m ZR va ne los ga mo ye ne ba mom x ma reb lebs sa Su a le bas mis cems, na Te li war-
mod ge na Se iq m nan im ko req ti re be bis Se sa xeb, rom le bic xel m ZR va ne lo bam Se i ta na 
fi nan sur an ga riS ge ba Si war mod ge nil cif reb Si. ev ro pis fa si a ni qa Ral de bi sa da 
sa fon do bir Je bis ma re gu li re be li or ga no dar w mu ne bu li a, rom es in for ma cia 
mom x ma reb lebs da ex ma re ba ima Si, rom sa u ke Te so ba za ze day r d no biT ga mo iT va lon 
sap rog no zo mo na ce me bi da Se a fa son sa mo mav lo fu la di na ka de bi, ase ve da ex ma-
re ba ana li ti ko seb sa da Sem fa seb leb sac. sa war mo Ta mi er mom x ma reb le bis T vis 
am sa xel m ZR va ne los moTxov ne bis Se sa ba mi sad mi wo de bu li in for ma cia gaz r dis 
ga sam J Rav ne be li in for ma ci is do nes, mag ram, ro gorc ase Ti, am g var ma re Jim ma 
un da ga a um jo be sos sa war mo Ta mi er sa zo ga do e bis T vis mi wo de bu li in for ma ci is 
xa ris xi. erov nu li uf le ba mo si li or ga no e bi iZu le bu li iq ne bi an, da ner gon es 
sa xel m ZR va ne lo e bi Ta vi anT iuris diq ci eb Si, maT ze da kis re bu li sa ze dam xed ve lo 
fun q ci e bis Ses ru le bis uz run vel sa yo fad da Seq m nan Car Co e bi, rom elTa Se sa ba-
mi sad Se eZ le baT sa war mo e bis T vis in for ma ci is war d ge nis moTxov na, saq mi a no bis 
Se de ge bis da ma te bi Ti maC ve neb le bis Se sa xeb. 

                         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 accountant~, 2018 wlis iv li si
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fu la di na ka de bis an ga riS ge ba
mo du le bi `fi nan su ri aR ricx va~ da mo du le bi `fi nan su ri aR ricx va~ da 

`fi nan su ri an ga riS ge ba~`fi nan su ri an ga riS ge ba~

am sta ti a Si gan vi xi lavT fu la di na ka de bis an ga riS ge bas da vgu lis x mobT, rom am 
sa kiTxe bis cod na stu den tebs ar aqvT mi Re bu li wi na etap ze. sta tia ga mo ad ge baT 
`fi nan su ri aR ricx vis~ mo du li sa da ̀ fi nan su ri an ga riS ge bis~ mo du lis ga moc deb-
ze gam s v lel stu den tebs. sta ti a Si av x s niT, ro gor un da ga mo viT va loT fu la di 
na ka de bi da ro gor un da mox des ma Ti war d ge na fu la di na ka de bis an ga riS ge ba Si.

Se sav lis sa xiTSe sav lis sa xiT

ras war mo ad gens fu la di na ka de bis an ga riS ge ba?

gsme ni aT ase Ti ga moT q ma _ fu li me fe a? es ti pu ri da sav se biT Se saty vi si ga moT q maa 
biz ne sis sam ya ros T vis, rad gan fu li ne bis mi e ri biz ne sis sis x li a. fu lis ga re Se 
ver ga da ix diT an ga riS - faq tu rebs, ver ga a far To ebT biz ness aq ti ve bis Se Ze niT, 
verc Ta nam S rom lebs ga da ux diT xel fass da uf ro me tic, sa ku Tar Tav sac, ro gorc 
biz ne sis mflo bels, ve ra fers ga da ux diT (verc xel fass da verc di vi dends)!

Se iZ le ba ga giC n deT kiTx va: ris T vis gvWir de ba fu la di na ka de bis an ga riS ge ba, Tu 
Cven uk ve gvaqvs mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge ba?

am kiTx vis pa su xi ase Ti a _ mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge ba Si Se saZ le be lia fan-
tas ti ku ri Se de ge bi iyos naC ve ne bi sa war mos Se sa xeb, uzar ma za ri mo ge biT, mag ram 
kom pa ni is sa ban ko an ga ri Si Se iZ le ba `ca ri e li~ iyos. aseT si tu a ci a Si ki kom pa nia 
did xans ver SeZ lebs saq mi a no bis gag r Ze le bas, ve ra na i rad! 

Se iZ le ba isev ga giC n deT kiTx va: `ki mag ram, ro gor Se iZ le ba ase mox des?~

ase Se iZ le ba mox des im Sem Tx ve va Si, Tu kom pa nia ar akon t ro lebs ga sul da Se-
mo sul fu lad na ka debs, ga yid ve bis udi de si na wi li kre di tiT ga na xor ci e la da 
de bi to ru li da va li a ne bis amo Re ba ne la mim di na re obs (va da ga da ci le biT), ami tom 
aRar aqvs fu li ban kis an ga riS ze _ ver ix dis ve ra na ir val de bu le bas da, ma Sa sa-
da me gar du va lad kra xi emuq re ba. 

da ma inc, ra tom aris mniS v ne lo va ni fu la di na ka de bis an ga riS ge ba?

fu la di na ka de bis an ga riS ge ba bev ri mi ze zis ga moa mniS v ne lo va ni. 

rac yve la ze mTa va ria _ kom pa ni as na Te li war mod ge na un da hqon des, Ta vi si fu la di 
mdgo ma re o bis Se sa xeb. Tu kom pa nia ar akon t ro lebs fu lad na ka debs, Se saZ le be-
li a, ver gan sazR v ros ten den ci e bi fu la di na ka de bis mar T va Si, rac mniS v ne lo van 
gav le nas iqo ni ebs kom pa ni is biz ne sis fi nan sur si jan sa Re ze. ma ga li Tad, ro gorc 
uk ve aR v niS neT, Se iZ le ba kom pa ni is biz ne si ren ta be lu ri (mo ge bi a ni) Can des, mag ram 
Tun dac mxo lod de bi to ru li da va li a ne be bis amo Re bis ara da mak ma yo fi le bel ma 
mdgo ma re o bam Se iZ le ba war moq m nas `sus ti~ ad gi li, rac kom pa ni as ar mis cems fi-
nan su ri val de bu le be bis Ses ru le bis sa Su a le bas. 

imi saT vis, rom kom pa ni as zus ti war mod ge na hqon des fu la di sax s re bis moZ ra o bi sa 
da mdgo ma re o bis Taobaze da ar aR moC n des ga mo u val si tu a ci a Si, rom lis Se sa xe-
bac uk ve aR v niS neT, auci le be li a, man Se ad gi nos fu la di na ka de bis an ga riS ge ba. 
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swo red fu la di na ka de bis an ga riS ge ba gvaZ levs sa si cocx lo mniS v ne lo bis in-
for ma ci as, kom pa ni is fu la di sax s re bis do nis mdgo ma re o bis Taobaze. es aris 
fi nan su ri an ga riS ge ba, sa dac asa xu lia yve la na i ri fu la di na ka di, ro me lic 
re a lu rad Se mo dis sa war mo Si da ga dis sa war mo dan, ase ve gvaZ levs mniS v ne lo van 
in for ma ci as sab ru na vi ka pi ta lis ode no bis Se sa xeb, rom lis ga mo ye ne bac Se saZ-
le be lia kon k re tu li pe ri o dis gan mav lo ba Si. aq Cans yve la na i ri fu la di na ka di, 
ro me lic Se mo vi da ga yid ve bi dan, mag ram ar Cans sa qon lis kre di tiT ga yid ve bi, 
rom lis Tan xe bic faq tob ri vad, jer ar mi u Ria kom pa ni as (da ma Sa sa da me, ar qmnis 
`mac du ne bel~ su raTs, fu la di sax s re bis po zi ci is Se sa xeb da kom pa ni a, ro me lic 
akon t ro lebs Ta vis fu lad na ka debs, aana li zebs fu la di na ka de bis an ga riS ge bas, 
ar ga eb me ba xa fan g Si da ar Se eq m ne ba fu la di sax s re bis de fi ci ti da ga mo u va li 
mdgo ma re o ba).

gar da ami sa, fu la di na ka de bis an ga riS ge ba ar gviC ve nebs arc iseT ma sa las, aq-
ti veb sa da sxva mux lebs, rom le bic kom pa ni am kre di tiT Se i Zi na, mag ram jer ar 
ga da ux dia mom wo deb le bis da va li a ne ba.

mok led Tu vity viT da Se va ja mebT fu la di na ka de bis auci leb lo bi sa da mniS v ne-
lo bis sa kiTxs, das k v na ase Ti iq ne ba: 

swo red fu la di na ka de bis an ga riS ge ba aris sa zo mi imi sa, ram de nad kar gad Se-
uZ lia kom pa ni as fu ladi sax s re bis ge ne ri re ba, rac auci le be lia sa o pe ra cio 
saq mi a no bis da sa fi nan seb lad (a se vTqvaT, kom pa ni is saq mi a no bis ga sag r Ze leb lad) 
da Ta visi val de bu le be bis Se sas ru leb lad.

fu la di na ka de bis ga moT v lafu la di na ka de bis ga moT v la

fu la di na ka de bi aris fu li, ro mel sac sa war mo iRebs (e .i. sa war mo Si Se mo dis 
fu la di na ka de bi da, ma Sa sa da me, fu la di na ka de bis an ga riS ge ba Si es Tan xe bi war-
mod ge ni lia ro gorc da de bi Ti ricx vi) an ro mel sac ix dis sa Wi ro e bi sa mebr (e .i. 
fu la di na ka de bi ga dis sa war mo dan da, ma Sa sa da me, fu la di na ka de bis an ga riS ge ba Si 
es Tan xe bi war mod ge ni li iq ne ba ro gorc uar yo fi Ti ricx vi anu Cas mu li iq ne ba 
frCxi leb Si). 

ro gorc we si, fu la di na ka de bi ga mo iT v le ba, ro gorc `nar Ce ni~ cif ri (sxva o ba). 
ma ga li Tad, ro de sac aq ti vis, val de bu le bis an sa ku Ta ri ka pi ta lis ele men tis 
sawyi si naS Ti Se u dar de ba maT sa bo loo naSTs, mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge bis 
an / da da ma te bi Ti Se niS v ne bis sa fuZ vel ze mi Re bu li in for ma ci is ga mo ye ne biT, 
da ma ba lan se be li cif ri, ro gorc we si, aris fu la di na ka di. 

fu la di na ka dis ga moT v lis ti pu ri sce na ri mo i cavs ga da sa xa dis ga dax das, rac aris 
sa o pe ra cio saq mi a no bis fu la di sax s re bis gas v la sa war mo dan, ga dax das Zi ri Ta di 
sa Su a le be bis Se sa Ze nad, sa in ves ti cio saq mi a no bis fu la di sax s re bis gas v la da di-
vi den de bis ga dax da da sa fi nan so saq mi a no bis fu la di sax s re bis gas v la. Cven ax la 
ma ga li Te bis meS ve o biT vaC ve nebT fu la di na ka de bis moZ ra o bis sa mi ve ma ga liTs. 
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sa var ji So. ga dax di li ga da sa xa dis ga moT v la

sa an ga riS ge bo pe ri o dis da sawyis Si kom pa ni as aqvs $50 sa ga da sa xa do val de bu le ba, 
xo lo sa an ga riS ge bo Ta ri Ris T vis _ $90. wlis gan mav lo ba Si mo ge bi sa da za ra lis 
an ga riS ge ba Si da ricxu li sa ga da sa xa do xar ji iyo $100. 

mo geTxo ve baT 

ga mo iT va loT ga dax di li ga da sa xa di.

amox s na

auci le be li a, rom sa ga da sa xa do val de bu le bis sawyi si naS Ti Se va je roT sa ga da sa xa-
do val de bu le bis sa bo loo naS T Tan, ra Ta ga mo vav li noT fu la di na ka di, ro gorc 
da ma ba lan se be li cif ri, anu am Sem Tx ve va Si ga dax di li ga da sa xa di. ver ti ka lu rad 
war mod ge ni li cif re bis win, sve ti dan Cans cif re bis wya ro. 

sagadasaxado 
valdebuleba

$ axsna

sawyisi naSTi 50 sakredito naSTi

mogebis 
gadasaxadis 
xarji

100 mogebis gadasaxadis xarji mogebaSi an zaralSi niSnavs, rom 
sawarmos axla meti gadasaxadi aqvs gadasaxdeli. sadebeto 
cifri, rogorc xarji gadaitaneba mogebaSi an zaralSi da 
sagadasaxado valdebulebis angariSis kreditSi asaxuli 
Tanxa gviCvenebs sagadasaxado valdebulebis zrdis Sedegs. 

Sualeduri 
jami

150 es Sualeduri jamuri cifri gviCvenebs sagadasaxado 
valdebulebis odenobas, romelic sawarmos eqneboda 
saangariSgebo TariRis mdgomareobiT im SemTxvevaSi Tu 
gadasaxads ar gadaixdidnen. 

fuladi 
nakadi – 
gadasaxadis 
gadaxda

60 es aris bolo cifri, romelic SejerebaSi monawileobs. 
es aris damabalansebeli cifri da gviCvenebs. wlis bolos 
arsebuli faqtobrivi sagadasaxado valdebuleba ratom 
aris ufro mcire, vidre Sualeduri jami. 

saboloo 
naSTi

90 es aris sagadasaxado valdebulebis saboloo naSTi.

Cven mi er gan xi lu li me To di aris fu la di na ka de bis ga mov le nis mar ti vi me To di, 
ro me lic far Tod ga mo i ye ne ba: avi RebT ama Tu im mux lis sawyis naSTs (am Sem Tx-
ve va Si sa ga da sa xa do val de bu le bas) da da vu ma tebT (an ga mo vak lebT) ara fu la di 
ope ra ci e bis Tan xas, ro mel mac ga mo iw via mux lis cvli le ba, ra Ta Sem deg ga mo vav-
li noT faq tob ri vi fu la di na ka di, ro gorc da ma ba lan se be li cif ri. 
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sa var ji So. Zi ri Ta di sa Su a le be bis Se sa Ze nad ga dax di li fu la di sax s re bis ga moT v la

sa an ga riS ge bo pe ri o dis da sawyis Si kom pa ni as aqvs Zi ri Ta di sa Su a le be bi, ro mel Ta 
sa ba lan so Ri re bu le baa $100. sa an ga riS ge bo Ta ri Ris T vis Zi ri Ta d sa Su a le bebs aqvs 
$300 sa ba lan so Ri re bu le ba. wlis gan mav lo ba Si Zi ri Tad sa Su a le beb ze da ricxu-
li iyo $20 cve Ta, aR ricxu li iyo $60 ga da fa se bis  na me ti, xo lo $15 sa ba lan so 
Ri re bu le bis mqo ne Zi ri Ta di sa Su a le ba ga i yi da $20-ad.  

mo geTxo ve baT

ga mo iT va loT axa li Zi ri Ta di sa Su a le bis Se sa Ze nad ga dax di li fu la di sax s re bi.

amox s na

aq Cven Seg viZ lia avi RoT Zi ri Ta di sa Su a le be bis sawyi si naS Ti da Se va je roT 
sa bo loo naS T Tan _ ker Zod, un da ga va ko req ti roT im cvli le be bis gaT va lis-
wi ne biT, ro me lic mox da pe ri o dis  gan mav lo ba Si da ar iyo fu la di na ka de bi. 
da ma ba lan se be li cif ri aris axa li Zi ri Ta di sa Su a le bis Se sa Ze nad da xar ju li 
fu la di sax s re bi. 

ZiriTadi 
saSualebebi

$ axsna

sawyisi naSTi 100 sadebeto naSTi

cveTa (20) cve Ta am ci rebs Zi ri Ta di sa Su a le bis sa ba lan so Ri re bu le-
bas ise, rom ar war mo iq m ne ba fu la di na ka di. cve Tis T vis 
ora di ga ta re ba iq ne ba de be ti  mo ge bi sa da za ra lis an ga-
riS ge ba, ra Ta aisa xos xar ji, xo lo kre di ti aq ti vi, ra Ta 
aisa xos mi si mox ma re ba. 

gadafasebis 
nameti

60 gadafasebiT warmoqmnili Semosuloba ZiriTad saSualebas 
ise zrdis, rom ar warmoiqmneba fuladi nakadi. Sesabamisi 
oradi gatareba iqneba krediti gadafasebis nameti, raTa 
aisaxos gadafasebis Sedegad warmoqmnili Semosuloba, 
xolo debeti aqtivi (ZiriTadi saSualeba), raTa aisaxos 
misi zrda.

gasvla (15) im Zi ri Ta di sa Su a le bis sa ba lan so Ri re bu le ba, ro me lic 
ga i yi da, am ci rebs Zi ri Tad sa Su a le bebs da, ma Sa sa da me, 
ora di ga ta re bis T vis kre di ti iq ne ba aq ti vis an ga ri Si, 
ro me lic Sem deg ga da i ta ne ba ro gorc de be ti aq ti ve bis 
gas v lis an ga riS Si.

Sualeduri 
jami

125 es Sualeduri jami gviCvenebs ZiriTadi saSualebebis im 
naSTs, romelic sawarmos maSin eqneboda, Tu ZiriTadi 
saSualeba fulze ar gaiyideboda.

fu la di na ka-
di _ Zi ri Ta di 
sa Su a le be bis 
Se sa Ze nad ga-
dax di li fu li

175 es aris sa bo loo cif ri, ro me lic Se je re ba Si mo na wi le-
obs.  es da ma ba lan se be li cif ri gviC ve nebs, sa an ga riS ge bo 
Ta ri Ris T vis ar se bu li faq tob ri vi Zi ri Ta di sa Su a le be bi 
ra tom aris uf ro me ti, vid re Su a le du ri ja mi.

300

mi aq ci eT yu radRe ba: Zi ri Ta di sa Su a le bis ga yid vi dan mi Re bu li Se mo su lo ba ($20) 
fu la di na ka de bis an ga riS ge ba Si naC ve ne bi iq ne ba ro gorc fu la di sax s re bis Se-
mos v la sa in ves ti cio saq mi a no bi dan. Zi ri Ta di sa Su a le bis ga yid vi dan mi Re bu li 
mo ge ba $5 ($20-$15) un da ga ko req tir des sa o pe ra cio saq mi a no bis ara fu la di mux-
lis ga saT va lis wi neb lad (ix. mog vi a ne biT).  
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sa var ji So. ga dax di li di vi den de bis ga moT v la

sa an ga riS ge bo pe ri o dis da sawyis Si kom pa ni as hqon da ga u na wi le be li mo ge ba $500, 
xo lo sa an ga riS ge bo Ta ri Ris T vis ga u na wi le be li mo ge ba aris $700. sa aR ricx vo 
Ca na we re bis mi xed viT, sa an ga riS ge bo pe ri o dis gan mav lo ba Si war moq m ni li wli u ri 
mo ge ba iyo $450. 

mo geTxo ve baT  

ga mo iT va loT ga dax di li di vi den de bi. 

amox s na 

ro gorc uk ve aR v niS neT, un da ga mo vav li noT fu la di na ka di, am Sem Tx ve va Si ga-
dax di li di vi den de bi. ami tom un da Se va je roT sawyi si naS Ti sa bo loo naS T Tan, am 
Sem Tx ve va Si ga u na wi le be li mo ge bis naS Te bi (sa i da nac xde ba di vi den de bis ga dax da). 
es ga an ga ri Se ba, faq tob ri vad, aris amo na ri di sa ku Ta ri ka pi ta lis cvli le be bis 
an ga riS ge bi dan. 

gaunawilebeli 
mogeba

$ axsna

sawyisi naSTi 500  sakredito naSTi

saangariSgebo 
wlis mogeba

450 wlis mo ge ba aisa xe ba kre dit Si da zrdis ga u na wi le bel 
mo ge bas.

Sualeduri 
jami

 

950

es Su a le du ri ja mi gviC ve nebs ga u na wi le be li mo ge bis im 
naSTs, ro me lic eq ne bo da sa war mos im Sem Tx ve va Si, Tu di-
vi den debs ar ga da ix di da.

fuladi nakadi 
_ gadaxdili 
dividendebi 250

es aris bo lo cif ri, ro me lic mo na wi le obs Se je re ba Si. 
ga dax di li di vi den de bis es da ma ba lan se be li cif ri gviC-
ve nebs, ra tom aris sa an ga riS ge bo Ta ri Ris T vis ar se bu li 
faq tob ri vi ga u na wi le be li mo ge ba nak le bi.

saboloo 
naSTi

700

fu la di na ka de bis kla si fi ka ciafu la di na ka de bis kla si fi ka cia

bass 7 _ `fu la di na ka de bis an ga riS ge ba~ _ mo iTxovs, rom sa war mom fu la di na ka-
de bis an ga riS ge ba war mo ad gi nos Ta vi si Zi ri Ta di fi nan su ri an ga riS ge bis pa ke tis 
ga nu yo fe li na wi lis sa xiT. fu la di na ka de bis an ga riS ge ba Si fu la di na ka de bi 
kla si fi ci re bu li da war mod ge ni lia sa mi qve sa Ta u riT:

• sa o pe ra cio saq mi a no ba; 

• sa in ves ti cio saq mi a no ba; da 

• sa fi nan so saq mi a no ba. 

sa o pe ra cio saq mi a no bis war d ge na fu la di na ka de bis an ga riS ge ba Si, stan dar tis 
mi xed viT, Se saZ le be lia or na i rad. 

pir ve li me To di aris pir da pi ri me To di, ro me lic gviC ve nebs sa o pe ra cio saq mi-
a no bi dan war moq m nil faq tob riv fu lad na ka debs _ ma ga li Tad, mom x ma reb li dan 
mi Re bu li fu li da mom wo deb le bi sa da mo mu Sa ve e bis T vis ga dax di li fu li. 
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me o re me To dia ara pir da pi ri me To di, rom lis dro sac fu la di na ka de bis ga moT v-
la iwye ba da beg v ram de mo ge bis cif riT (ro me lic asa xu lia mo ge bi sa da za ra lis 
an ga riS ge ba Si). Sem deg xde ba am cif ris ko req ti re ba (Se je re ba) sa o pe ra cio saq-
mi a no bi dan war moq m ni li fu la di sax s re biT. ori ve am me To dis dros ga dax di li 
pro cen ti da ga dax di li ga da sa xa di Sem deg war d ge ni li iq ne ba ro gorc fu la di 
sax s re bis gas v la _ ga mo iq vi Te ba/ ga mo ak l de ba sa o pe ra cio saq mi a no bi dan war moq-
m ni li fu la di sax s re bi dan. 

sa in ves ti cio saq mi a no bis fu la di na ka de bi ise Ti fu la di na ka de bi a, rom le bic 
da kav Si re bu lia grZel va di an aq ti veb Tan, maT So ris in ves ti ci eb Tan. sa in ves ti cio 
fu la di na ka de bis ma ga li Te bi a, fu la dis sax s re bis gas v la Zi ri Ta di sa Su a le be bis 
Se sa Ze nad, grZel va di a ni aq ti ve bis ga yid ve bi dan mi Re bu li Se mo sa va li da ne bis mi-
e ri fu la di sax s re bi, ro mel sac sa war moo mi i Rebs (a mo i Rebs) gan xor ci e le bu li 
in ves ti ci e bi dan. 

sa fi nan so saq mi a no bis fu la di na ka de bi da kav Si re bu lia im fu lad sax s reb Tan, 
rom le bic war mo i So ba sa war mos mi er ga mo ye ne bu li da fi nan se bis me To dis Se de gad. 
sa war mo e bi fi nan s de bi an me sa me mxa re e bis gan na ses xe bi sax s re biT (va li) da ase ve 
aq ci o ne re bis gan (sa ku Ta ri ka pi ta li). sa fi nan so saq mi a no bis fu la di na ka de bis 
ma ga li Te bia axa li ses xis Se de gad sa war mo Si Se mo su li fu la di sax s re bi an da va-
li a ne bis da sa fa rad ga dax di li fu la di sax s re bi, ase ve aq ci o ne reb Tan war mo e bu-
li ope ra ci e bi dan war moq m ni li fu la di sax s re bi, ma ga li Tad fu la di sax s re bis  
mi Re ba/ Se mos v la axa li aq ci e bis emi si is Se de gad, an aq ci o ne re bis T vis ga dax di li 
fu li di vi den de bis for miT. 

fu la di na ka de bis an ga riS ge bis Te ma uf ro Rrmad mow m de ba `fi nan su ri an ga riS-
ge bis~ mo du lis ga moc da ze, vid re `fi nan su ri aR ricx vis~ mo du lis ga moc da ze. 
ma ga li Tad fi nan su ri aR ricx vis ga moc da ze Se iZ le ba mo geTxo ve bo deT mTli a ni 
fu la di na ka de bis an ga riS ge ba an mi si amo na ri di mra val va ri an tul kiTx va Si, mag ram 
Se iZ le ba am Te mas Tan da kav Si re bu li sa kiTxe bi Se ta ni li iyos obi eq tur kiTx va Sic. 
Tum ca, `fi nan su ri an ga riS ge bis~ mo du lis ga moc da ze uf ro mo sa lod ne li a, rom 
mog Txo ven fu la di na ka de bis an ga riS ge bis amo na ri dis mom za de bas uf ro rTu li 
ope ra ci e bis ga mo ye ne biT (ma ga li Tad, Zi ri Ta di sa Su a le be bis Se Ze na aq ti vis ga-
mo ye ne bis uf le bis ija ris meS ve o biT). Tum ca, es imas ar niS navs, rom `fi nan su ri 
an ga riS ge bis~ mo du lis ga moc da ze aras d ros mog Txo ven mTli a ni fu la di na ka de bis 
an ga riS ge bis mom za de bas. 

sa o pe ra cio saq mi a no ba _ ara pir da pi ri me To di da pir da pi ri me To disa o pe ra cio saq mi a no ba _ ara pir da pi ri me To di da pir da pi ri me To di

ar se bobs fu la di na ka de bis an ga riS ge bis Sed ge nis ori me To di, ro gorc bass 7-Si 
uwo de ben or ne ba dar Tul mid go mas _ sa o pe ra cio saq mi a no bis war d ge nis `pir da-
pi ri~ an `a ra pir da pi ri~ me To di. 

pir da pi ri me To di uf ro Tval sa Ci no me To di a, vi na i dan imas niS navs, rom fu la di 
na ka de bis an ga riS ge bis mom za de ba iwye ba sa o pe ra cio fu la di na ka de bis wya ro-
dan (Se mo su li fu la di sax s re bi dan). ma Sa sa da me, es aris, er Ti mxriv, sa war mo Si 
Se mo su li fu la di sax s re bi _ mom x ma reb le bis gan mi Re bu li fu li; me o re mxriv, 
sa o pe ra cio saq mi a no bas Tan da kav Si re bu li fu la di na ka de bis gas v la, anu fu lis 
ga dax da xel fa se bis T vis, mom wo deb le bis T vis da sxva sa o pe ra cio xar je bis da sa-
fa rad, ro me lic ga mo iq vi Te ba ga moT v leb Si. bo los ga mo iq vi Te ba pro cen ti sa da 
ga da sa xa dis ga dax da. aR sa niS na via isic, rom ga moT v lis T vis sa Wi ro mo na ce me bis 
mo po ve ba Se saZ le be lia sa war mos sa aR ricx vo Ca na we re bi dan da mo ge bi sa da za ra-
lis an ga riS ge bi dan.
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pir da pi ri me To dis gan gan s x va ve biT, ro gorc ze mo Tac aR v niS neT, ara pir da pi ri 
me To dis dros fu la di na ka de bis ga moT v la iwye ba da beg v ram de mo ge bis cif riT, 
Se mo su li fu la di sax s re bis nac v lad. Sem deg da beg v ram de mo ge bis cif ri ga ko-
req tir de ba sa war mo Si Seq m ni li fu la di sax s re biT. es imas niS navs, rom fu la di 
na ka de bis an ga riS ge bis da sawyis Si ar se bu li cif re bi sa er To dac ar aris fu la di 
na ka de bi. Tav da pir ve li Se je re bis dros da beg v ram de mo ge ba ga ko req tir de ba im 
xar je biT, rom le bic da ricxu lia mo ge bis sa pi ris pi rod, mag ram ar war mo ad gens fu-
la di sax s re bis gas v las sa war mo dan. ma ga li Tad, cve Ta da grZel va di a ni aq ti ve bis 
ga yid vi dan mi Re bu li za ra li da e ma te ba mo ge bas da ase ve ara fu la di Se mo sa va lic; 
ma ga li Tad, grZel va di a ni aq ti ve bis ga yid vi dan mi Re bu li mo ge ba da sa in ves ti cio 
Se mo sa va li ga mo iq vi Te ba/ ga mo ak l de ba. 

ma ra ge bis, sa vaW ro de bi to ru li da va li a ne bi sa da sa vaW ro kre di to ru li da va li-
a ne bis (sab ru na vi ka pi ta li) cvli le ba gav le nas ar ax dens mo ge bis maC ve ne bel ze, 
mag ram es cvli le be bi gav le nas iqo ni ebs fu lad sax s reb ze da, ma Sa sa da me, ki dev 
iq ne ba sa Wi ro da ma te bi Ti ko req ti re be bi. 

ma ga li Tad, ma ra ge bis do nis zrda da de bi to ru li da va li a ne bis do nis zrda 
gav le nas ar iqo ni ebs da beg v ram de mo ge ba ze, mag ram uar yo fiT gav le nas iqo ni ebs 
kom pa ni is fu lad na ka deb ze. aqe dan ga mom di na re, Se je re bis / ko req ti re bis pro ces-
Si ma ra ge bi sa da sa vaW ro de bi to ru li da va li a ne bis zrda ak l de ba da beg v ram de 
mo ge bis cifrs. es imiT aix s ne ba, rom sa vaW ro de bi to ru li da va li a ne bis zrda 
mo ge bis ise Ti na wi li a, ro me lic ar aris re a li ze bu li fu lad sax s reb Si, ub ra-
lod ar se bobs sa aR ricx vo Ca nawe reb Si,  de bi to ru li da va li a ne bis cif r Si, xo lo 
ma ra ge bis zrda, ro gorc ase Ti, am ci rebs fu lad sax s rebs. pi ri qiT, ma ra gis an 
de bi to ru li da va li a ne bis Sem ci re ba da e ma te ba da beg v ram de mo ge bas, rad gan ma Ti 
Sem ci re bis Se de gad xde ba da ma te bi Ti fu la di sax s re bis ga mon Ta vi suf le ba. 

sa vaW ro kre di to ru li da va li a ne bis zrdis an Sem ci re bis ga saT va lis wi neb lad sa-
pi ris pi rod gan xor ci el de ba ko req ti re ba _ sa vaW ro kre di to ru li da va li a ne bis 
zrda (zrdis Tan xa) da e ma te ba da beg v ram de mo ge bas (am ci rebs fu lad sax s rebs), 
xo lo Sem ci re ba (Sem ci re bis Tan xa) ak l de ba da beg v ram de mo ge bas, da sas rul, 
pro cen ti sa da ga da sa xa dis ga dax da, ro gorc we si, war d ge ni li iq ne ba, ro gorc 
da ma te bi Ti ga moq viT va. 

Sem deg sa var ji So eb Si ilus t ri re bu lia fu la di na ka de bis an ga riS ge bis sa o pe ra cio 
saq mi a no bis na wi lis / gan yo fi le bis war d ge nis ro gorc pir da pi ri, ise ara pir da-
pi ri me To di. 

sa var ji So. pir da pi ri da ara pir da pi ri me To de bi

amo na ri de bi fi nan su ri an ga riS ge bi dan

$

saoperacio mogeba  80,000
sainvesticio Semosavali  12,000
finansuri danaxarjebi (10,000)
mogeba dabegvramde 82,000
mogebis gadasaxadi (32,000)
wlis mogeba 50,000
sxva sruli Semosavali

gadafasebis  Semosuloba 40,000
sul sruli Semosavali  90,000
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saboloo naSTi
 $

sawyisi naSTi
 $

moklevadiani aqtivebi

maragi 30,000 25,000

debitoruli davalianeba 20,000 26,000

moklevadiani valdebulebebi

savaWro kreditoruli davalianeba 14,000 11,000

da ma te bi Ti in for ma ci a

wlis gan mav lo ba Si mo ge bis an ga riS Si aisa xa $50,000 cve Ta da $40,000 amor ti za ci a.

mom x ma reb le bi dan da re a li za ci i dan mi Re bul ma fu lad ma sax s reb ma er Tad Se ad gi na 
$800,000, mom wo deb le bis T vis Se Ze ni li ma sa lis T vis ga dax dil ma fu lad ma sax s reb ma 
_ $400,000, sxva sa o pe ra cio saq mi a no bis T vis da i xar ja _ $100,000, xo lo mo mu Sa ve e-
bis T vis da mo mu Sa ve Ta sa xe liT ga dax dil ma fu lad ma sax s reb ma Se ad gi na $126,000. 
kom pa ni am ga da i xa da $12,000 pro cen tis Tan xa da  mo ge bis ga da sa xa di _ $13,000. 

mo geTxo ve baT: 

a) pir da pi ri me To dis ga mo ye ne biT mo am za doT fu la di na ka de bis an ga riS ge bis 
amo na ri di _ sa o pe ra cio saq mi a no bis gan yo fi le ba; 

b) ara pir da pi ri me To dis ga mo ye ne biT gan sazR v roT fu la di na ka de bis an ga riS ge bis 
sa o pe ra cio saq mi a no bis  na wi lis / gan yo fi le bis mux le bi. 

pa su xi. (a) pir da pi ri me To di

pir da pi ri me To di Se da re biT mar ti vi a, vi na i dan ga moT v leb Si mo na wi le yve la mo-
na ce mi fu la di na ka de bi a. ma Sa sa da me, re a lu rad es is Sem Tx ve va a, ro de sac gvaqvs 
mi Re bu li fu la di sax s re bis Ca mo naT va li ro gorc da de bi Ti cif re bi, xo lo ga-
dax di li fu la di sax s re bi _ ro gorc uar yo fi Ti cif re bi. 

   saoperacio saqmianoba _ pirdapiri meTodi         $

momxmareblebisgan miRebuli fuladi saxsrebi 800,000

momwodeblebisTvis gadaxdili  fuladi saxsrebi (400,000)

momuSaveebisTvis da maTi saxeliT  gadaxdili fuladi saxsrebi (126,000)

saoperacio saqmianobisTvis gadaxdili sxva fuladi saxsrebi (100,000)

operaciebidan Semosuli fuladi saxsrebi 174,000

gadaxdili procenti (12,000)

gadaxdili gadasaxadi (13,000)

wminda fuladi saxsrebi saoperacio saqmianobidan 149,000

pa su xi (b) _ ara pir da pi ri me To di

ara pir da pi ri me To dis cod na, ro gorc we si, uf ro xSi rad mow m de ba ga moc da ze. 
ro gorc aR v niS neT, am me To dis dros fu la di na ka de bis ga moT v las viwyebT da-
beg v ram de mo ge bis cif riT, ro mel sac vu ma tebT yve la na ir da ricxul ara fu lad 
xarjs da vak lebT ara fu lad Se mo sa vals da mi Re bul cifrs va ko req ti rebT sab-
ru nav ka pi tal Si mom x da ri cvli le be bis ga saT va lis wi neb lad. aq, faq tob ri vad, 
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mxo lod ori fu la di na ka di gvaqvs _ ga dax di li pro cen ti da ga dax di li mo ge bis 
ga da sa xa di. kar gad un da Se is wav loT da da i max sov roT fu la di na ka de bis an ga-
riS ge bis for ma ti _ es aris mTa va ri imis aT vis, rom war ma te biT upa su xoT am g var 
kiTx vebs ga moc da ze. 

saoperacio saqmianoba _ arapirdapiri meTodi $

saoperacio saqmianoba

mogeba dabegvramde 82,000

sainvesticio Semosavali (12,000)

finansuri danaxarji 10,000

cveTa 50,000

amortizacia 40,000

maragis zrda  (30,000 – 26,000) (5,000)

debitoruli davalianebis Semcireba (20,000 – 26,000) 6,000

kreditoruli davalianebis zrda    (14,000 – 11,000) 3,000

saoperacio saqmianobidan warmoqmnili fuladi saxsrebi 174,000

gadaxdili procenti (12,000)

gadaxdili mogebis gadasaxadi (13,000)

wminda fuladi saxsrebi saoperacio saqmianobidan 149,000

mi aq ci eT yu radRe ba. ne bis mi er Sem Tx ve va Si, imis mi u xe da vad, ro mel me Tods ga mo-
vi ye nebT, sa o pe ra cio saq mi a no bi dan war moq m ni li fu la di sax s re bis cif ri er Ti 
da igi ve iq ne ba.

fu la di na ka de bis an ga riS ge bis for ma ti _ ara pir da pi ri me To difu la di na ka de bis an ga riS ge bis for ma ti _ ara pir da pi ri me To di

Tqven Se  iZ   le  ba mog   Txo  von fu  la  di na  ka  de  bis an   ga  riS   ge  bis mom   za  de  ba. qve  moT 
mo  ce  mu  lia sa  ni  mu  So for   ma, ro  me  lic gan   kuT   v   ni  lia ara  pir   da  pi  ri me  To  diT mom  -
za  de  bu  li fu  la  di na  ka  de  bis an   ga  riS   ge  bis   T   vis: 

1. saoperacio saqmianoba

mogeba dabegvramde X

sainvesticio Semosavali (X)

finansuri danaxarji X

cveTa X

aramaterialuri aqtivebis amortizacia X

mogebaSi an zaralSi aRricxuli gaufasurebis zarali X

aqtivebis gayidvidan miRebuli zarali (mogeba) X/(X)

anaricxebis zrda (Semcireba) X/(X)

sabrunavi kapitalis cvlilebebi

maragebis zrda/Semcireba X/(X)

debitoruli davalianebisa da winaswargadaxdili xarjebis  
zrda/Semcireba

X/(X)
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savaWro kreditoruli davalianebisa da daricxvebis zrda/Semcireba X/(X)

saoperacio saqmianobidan warmoqmnili fuladi saxsrebi X

gadaxdili procenti (X)

gadaxdili mogebis gadasaxadi (X)

wminda fuladi saxsrebi saoperacio saqmianobidan
X

2. sainvesticio saqmianoba  

ZiriTadi saSualebis/aramaterialuri aqtivebis /investiciebis SeZena (X)

ZiriTadi saSualebis/aramaterialuri aqtivebis /investiciebis 
gayidvidan miRebuli fuladi saxsrebi

X

investiciebidan miRebuli dividendebi X

sainvesticio saqmianobisTvis gamoyenebuli wminda fuladi saxsrebi X

3. safinanso saqmianoba  

Semosuloba aqciebis emisiidan X

gadaxdili dividendebi (X)

Semosuloba grZelvadiani sesxebidan X

gadaxda sesxis dasafarad (X)

finansuri ijaris valdebulebebis dafarva (X)

wminda fuladi saxsrebi safinanso saqmianobidan/safinanso 
saqmianobisTvis gamoyenebuli wminda fuladi saxsrebi

X/(X)

fuladi saxsrebisa da maTi ekvivalentis cvlileba X/(X)

fuladi saxsrebisa da maTi ekvivalentis sawyisi naSTi X/(X)

fuladi saxsrebisa da maTi ekvivalentis saboloo naSTi X/(X)

fu la di sax s re bi da ma Ti ek vi va len te bi mo i cavs naRd fuls da moTxov nam de de-
po zi tebs, ase ve mok le va di an ma Ral lik vi dur in ves ti ci ebs, rom le bic ad vi lad 
gar da iq m ne ba fu la di sax s re bis cno bil ode no ba Si da Ri re bu le bis cvli le bas Tan 
da kav Si re bul um niS v ne lo risks eq vem de ba re ba. 

ro de sac fu lad sax s reb sa da maT ek vi va len tebs van ga ri SobT, ban kis over d raf ti 
miC ne u li un da iyos ro gorc fu la di sax s re bis uar yo fi Ti naS Ti. 

das k v nis sa xiTdas k v nis sa xiT

ga moc da ze Se iZ le ba mog Txo von fu la di na ka de bis an ga riS ge bis (an amo na ri dis) mom-
za de ba, ga ta re be bis an kom pa ni is mi er gan xor ci e le bu li ope ra ci e bis ga mo ye ne biT. 
Tqven kar gad un da gqon deT das wav li li fu la di na ka de bis an ga riS ge bis for ma ti,  
vi na i dan Se iZ le ba mog Txo von ope ra ci e bis T vis Se sa fe ri si da sa Ta u re bis Ser Ce va.

Ti To e u li ga moT v li li fu la di na ka dis T vis Se iZ le ba mog Txo von imis ga nazR v ra, 
es Tan xa un da `da e ma tos~, Tu un da `ga mo ak l des` ga moT v leb Si, ami tom dar w mun-
diT, rom sak ma ri sad mo em za deT da er k ve viT am sa kiTxeb Si.
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ga mom c de lis rCe vaga mom c de lis rCe va

rCe vis sa xiT, stu den te bis yu radRe bas ga va max vi lebT ram de ni me sfe ro ze, ro me lic 
gan sa kuT re biT mniS v ne lo va nia fu la di na ka de bis an ga riS ge bis mom za de bis T vis da, 
ma Sa sa da me, auci le be lia ma Ti cod na ga moc da ze war ma te bis mi saR we vad:

• nu ga mo i CenT `sul s w ra fo bas~ fu la di na ka de bis ga moT v le bi sas _ dar w mun-
diT, rom swo rad gan sazR v reT cvli le be bi mo ce mul da wi na sa an ga riS ge bo 
wels So ris;

• is wav leT, ro gor ga mo iT v le ba sa an ga riS ge bo wlis man Zil ze ga dax di li mo ge bis 
ga da sa xa di da di vi den de bi (di vi den de bi yo vel T vis ar aris mo ce mu li kiTx va Si);

• sif r Txi le ga mo i Ci neT, ro de sac kiTx va exe ba aq ti ve bis gas v las. grZel va-
di a ni aq ti ve bis ga yid vi dan mi Re bu li mo ge ba( za ra liT) un da ga ko req tir des 
sa o pe ra cio saq mi a no bis fu la di na ka de bi. gax sov deT, grZel va di a ni aq ti ve bis 
ga yid vi dan mi Re bu li za ra li da e ma te ba da beg v ram de mo ge bas, xo lo grZel va-
di a ni aq ti ve bis ga yid vi dan mi Re bu li mo ge ba _ ga mo ak l de ba. aq ti ve bis gas v lis 
Se de gad mi Re bu li fu la di sax s re bi naC ve ne bi un da iyos  sa in ves ti cio saq mi a-
no bis gan yo fi le ba Si, xo lo ga yi du li aq ti vis sa ba lan so Ri re bu le ba kom pa ni am 
un da amo i Ros Zi ri Ta di sa Su a le be bis re es t ri dan (sa zo ga dod, er Ti aq ti vis 
ga yid va fu la di na ka de bis an ga riS ge ba Si 3 Se degs iw vevs, ro gorc uk ve vna xeT);

• ase ve ar da ga viwy deT da ar age ri oT, ro gor ga ko req tir de ba da beg v ram de 
mo ge ba de bi to ru li da kre di to ru li da va li e ne be bis zrdis (Sem ci re bis) ga-
saT va lis wi neb lad.

                         

                           Tav da pir ve lad tom klen do nis mi er mom za de bu li  
sta tia ga nax le bu lia `fi nan su ri an ga riS ge bis~  

mo du lis sa ga moc do ko mi si is wev ris mi er. 

Jur na li `Stu dent ac co un tant~, 2018 wlis de kem be ri
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kal ku la cia miz nob ri vi da na xar je bi Ta  
da pro duq tis sa si cocx lo cik lis mi xed viT

mo du li `saq mi a no bis Se de ge bis mar T va~mo du li `saq mi a no bis Se de ge bis mar T va~

kal ku la cia miz nob ri vi da na xar je biT da pro duq tis sa si cocx lo cik lis mi xed viT 
mmar T ve lo biT aR ricx va Si Se da re biT Ta na med ro ve mid go mad mi iC ne va, ami tom um jo-
be si a, jer da na xar je bis kal ku la ci is tra di ci u li mid go ma gan vi xi loT. 

am sta ti a Si Se vec de biT, maq si ma lu rad mar ti vad avux s naT stu den tebs da na xar j Ta 
kal ku la ci is ze mo aR niS nu li me To de bis ar si da ga moT v lis me To de bi, maT So ris 
mar ti vi ma ga li Te bis ga mo ye ne biT.

ro gorc we si, da na xar je bis kal ku la ci is tra di ci u li mid go mis dros war mo e bu-
li pro duq ci is er Te u lis da na xar je bi ga mo iT v le ba im re sur se bis da na xar je bis 
ga er Ti a ne biT, rom le bic mim di na re pe ri od Si ga mo i ye ne ba an mo ix ma re ba. am g va rad, 
Ti To e u li war mo e bu li er Te u lis T vis ga iT va lis wi ne ba kla si ku ri da na xar je bi: 
ma sa le bis cvla di da na xar je bi, pir da pi ri Sro mi Ti da cvla di zed na de bi xar je bi 
(am da na xar je bis ja mi aris war mo e bis zRvru li da na xar ji), ase ve mud mi vi sa war moo 
da na xar je bis wi li. mud mi vi sa war moo da na xar je bis Car T va kal ku la ci a Si Se saZ-
le be lia tra di ci u li me To dis, ker Zod zed na de bi xar je bis STan T q mis ga nak ve Tis 
ga mo ye ne biT (kal ku la cia da na xar j Ta sru li ga na wi le biT), an ma Ti gaT va lis wi ne ba 
Se iZ le ba saq mi a no bis sa xe e bis mi xed viT da na xar je bis kal ku la ci is me To diT. da-
na xar je bis kal ku la cia saq mi a no bis sa xe e bis mi xed viT ga ci le biT uf ro rTu li a, 
mag ram uda vod uf ro zust Se de gebs iZ le va. Tum ca, ori ve Sem Tx ve va Si _  ro gorc 
zed na de bi xar je bis STan T q mis me To dis dros, ise saq mi a no bis sa xe e bis mi xed viT 
da na xar je bis kal ku la ci is me To dis dros da na xar jeb Si ga er Ti a ne bu li zed na de bi 
xar je bi, ro gorc we si, mim di na re pe ri o dis sa bi u je to zed na deb xar jebs ey r d no ba. 

mas Sem deg, rac ga mo iT v le ba war mo e bu li er Te u le bis T vis mTli a ni STan T q mu li 
da na xar ji, pro duq ci is er Te u lis ga sa yi di fa si sa da mo ge bis da sad ge nad ga mo i ye-
ne ben fas na mats (an sa er To mo ge bis mar Jas). fas na ma tis pro cents im g va rad ar Ce ven, 
rom kom pa ni am mo ge ba un da mi i Ros, Tu mi iR we va sa bi u je to re a li za ci is do ne.

am mid go mas ori nak li aqvs:

1. pro duq ci is fa si ey r d no ba mis TviT Ri re bu le bas, mag ram Se iZ le ba am fa sad 
ara vin mo i sur vos mi si yid va. pro duqts Se iZ le ba ise Ti pa ra met re bi (ma xa si a-
Teb le bi) hqon des, rom leb sac mom x ma reb le bi ar afa se ben da ami tom Se iZ le ba 
ar mo i sur von mis T vis fu lis ga dax da, ase ve Se saZ le be li a, rom kon ku ren te bis 
pro duq cia uf ro iafi iyos, an ub ra lod ar uRir deT mom x ma reb lebs mis T vis 
fu lis ga dax da. am xar vezs ag va rebs miz nob ri vi da na xar je biT kal ku la ci is 
me To di.

2. pro duq ci is da na xar jeb Si ga er Ti a ne bu lia mxo lod mim di na re da na xar je bi. 
mim di na re da na xar je bi aris zRvrul da na xar jebs plus mim di na re sa aR ricx vo 
pe ri o dis mud mi vi da na xar je bis wi li. Se iZ le ba ar se bob des sxva mniS v ne lo va ni 
da na xar je bic, rom le bic ze mo aR niS nul ka te go ri ebs ar mi e kuT v ne ba, mag ram 
rom lis ga re Sec pro duq ci is ga moS ve ba ver gan xor ci el de bo da. amis ma ga li Tia 
sa mec ni e ro- k v le vi Ti da sac del - sa kon s t ruq to ro sa mu Sa o Ta da na xar je bi da 
pro duq ci is war mo e bis xa zis `da xur vis T vis~ sa Wi ro da na xar je bi, rom le bic 
ga i we va pro duq ci is sa si cocx lo cik lis bo los.
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lo gi ku rad iba de ba kiTx va _ ra tom un da ga mo i ricxe bo des am g va ri da na xar je bi, 
gan sa kuT re biT ma Sin, ro de sac kom pa ni as surs, rom ga sa yi di fa se bi im de nad ma Ra li 
iyos, rom pro duq ci am mo ge ba mo i ta nos. mo ge bis mi sa Re bad, xan g r Z li vi pe ri o dis 
man Zil ze, mTli a ni amo na ge bi un da aRe ma te bo des mTli an da na xar jebs. ze mo aR niS-
nul da na xar jeb Tan da kav Si re bul xar vezs aR mofx v ris pro duq tis sa si cocx lo 
cik lis mi xed viT da na xar je bis kal ku la ci is me To di.

kal ku la cia miz nob ri vi da na xar je biTkal ku la cia miz nob ri vi da na xar je biT

kal ku la cia miz nob ri vi da na xar je biT, faq tob ri vad, da na xar je bis kal ku la ci is 
mar ke  tin gu li mid go ma a. na fic mar ke to log Ta in s ti tu ti mar ke tings gan mar tavs 
Sem deg na i rad:

`mmar T ve lo bi Ti pro ce si, ro me lic pa su xis m ge be lia mom x ma reb le bis moTxov-
ni le be bis gan sazR v ra ze, prog no zi re ba sa da dak ma yo fi le ba ze mo ge bis mi Re bis 
uz run vel yo fiT~. 

mar ke tin g Si mom x ma reb le bis moTxov ni le be bis kvle vi sa da mar ke tin gis gan yo fi-
le be bi cdi lo ben, pa su xi gas cen Sem deg kiTx vebs:

• sa mom x ma reb lo ba za ri (mom x ma re bel Ta jgu fe bi) er T g va ro va nia Tu Seg viZ lia 
gan v sazR v roT sxva das x va seg men ti sa mom x ma reb lo ba zar ze?

• pro duq ci is ro me li pa ra met re bi (ma xa si a Teb le bi) ain te re sebs baz ris cal ke-
ul seg ments?

• ra fa sis ga dax da surs mom x ma re bels?

• kon ku ren te bis ro mel pro duq ci as Se u da re ben mom x ma reb le bi Cvens pro duq-
ci as?

• ro gor un da gan va xor ci e loT Cve ni pro duq te bis rek la mi re ba da dis t ri bu ci a? 
(am saq mi a no bas Ta nac gar k ve u li (zog jer, sak ma od mniS v ne lo va ni) da na xar je bia 
da kav Si re  bu li).

mar ke tin gi gvas wav lis, rom mar T va Si ara vi Ta ri az ri ara aqvs imas, rom in Jin re-
bi da bu Ral t re bi isx d nen Cab ne le bul oTa xeb Si, igo neb d nen axal pro duq tebs, 
uS veb d nen maT war mo e ba Si, da na xar jebs uma teb d nen, vTqvaT 50% fas na mats da 
Sem deg ime dov neb d nen, rom ga yi di an pro duq ci as. sa u ke Te so Sem Tx ve va Si, am g va ri 
si tu a cia kor po ra ci u li Tav da je re  bu lo ba a, xo lo, uares Sem Tx ve va Si _ kor po-
ra ci u li TviT m k v le lo ba. 

mi aq ci eT yu radRe ba: mar ke tin gi ar aris pa si u ri mid go ma da kom pa ni is xel   m ZR va ne-
lo ba ver da ey r d no ba mar to mom x ma reb le bis mi er Se Ta va ze bul ide ebs. xel m ZR va -
ne lo bam Tvi Ton un da gan W v ri tos mom x ma reb le bis moTxov ni le be bi, sa va ra u dod, 
pro duq ci is pro to ti pe bis (sac de li ni mu Se bis) da mu Sa ve bi Ta da baz ris kvle vis 
sxva me To de bis ga mo ye ne biT.
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Sem degi sqe ma asa xavs axal pro duq ci as Tan da kav Si re bul re a lu rad mniS v ne lo van 
in for ma ci as:

cxa di a, sa va ra u dod, kom pa ni as eq ne ba sxva das x va no men k la tu ris pro duq cia da gan-
s x va ve bu li fa se bi, mag ram kom pa nia ve ra fers ukar na xebs ba zars, mom x ma reb lebs an 
kon ku ren tebs. pro duq ci as Tan da kav Si re bu lia mniS v ne lo va ni, mZlav ri SezRud ve bi 
da mi si fa si, ami tom kom pa ni am un da awar mo os moTxov na di pro duq ci a, ga yi dos is 
mi sa Reb da kon ku ren ci ul fa sad da, ama ve dros, mo ge ba mi i Ros. 

Tu gvin da, rom mo ge ba adek va tu ri iyos, da na xar je bi sak ma ri sad da ba li un da iyos. 
am g va rad, miz nob ri vi da na xar je biT kal ku la ci is me To dis mi xed viT, nac v lad imi-
sa, rom da viwyoT da na xar je bis ga moT v liT da Sem deg ga sa yi di fa si vi an ga ri SoT 
da na xar jeb ze sa va ra u do mar Jis da ma te biT, kvle vas viwyebT kon k re tu li pro-
duq tis ga sa yi di fa sis gan sazR v riT da Sem deg ukan vbrun de biT da na xar je bis ken, 
mo ge bis ele men tis ga mo ricx viT. es imas niS navs, rom kom pa ni am un da eZi os gze bi 
imi sa, rom am da na xar jebs ar ga da a War bos.

ma ga li Ti:

Tu kom pa nia Cve u leb riv va ra u dobs TviT Ri re bu le ba ze 50%-i a ni fas na ma tis da-
we se bas da Se a fa sebs, rom axa li pro duq ti war ma te biT ga i yi de ba $12-ad, am pro-
duq tis maq si ma lu ri da na xar ji un da iyos $8:

TviTRirebuleba   +      fasnamati      = gasayidi fasi

100% 50% 150%

$8 $4 $12
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es aris um niS v ne lo va ne si we si, ro me lic kom pa ni am auci leb lad un da da ic vas. 
praq ti ka Si ze mo aR niS nu li we sis re a li ze bas moh y ve ba Sem de gi Se de ge bi:

• kom pa nia Seq m nis mra val fun q ci ur jgu febs, rom le bic da kom p leq te bu li 
iq ne ba mar ke to lo ge bis gan, da na xar je bis aR m ricx ve le bis gan, war mo e bis me ne-
je re bis gan, xa ris xis kon t ro lis spe ci a lis te bis gan da sxv. am g var jgu febs 
ga dam wy ve ti mniS v ne lo ba aqvs pro duq ci is dap ro eq te bi sa da war mo e bis Se sa-
xeb ga dawy ve ti le be bis mi Re bis T vis, rac auci le be lia fa se bis da sad ge nad da 
pro duq ci is im ni San - T vi se be bis (pa ra met re bis) da sad ge nad, rom le bic yve la ze 
me tad mi i zi davs am pro duq ci is po ten ci ur myid ve lebs;

• kom pa nia yu radRe bas ga a max vi lebs pro duq ci is da geg m vi sa da dap ro eq te bis sta-
di eb ze. amas gan sa kuT re bu li mniS v ne lo ba aqvs pro duq ci is Ri re bu le bis T vis, 
rad gan Tu pro duq ti im g va rad dap ro eq t de ba, rom mi si ga ke Te ba usar geb lod 
Zvi ri daj de ba, az ri aRar eq ne ba imas, ram de nad efeq tu ria sa war moo pro ce si 
_ kom pa ni as yo vel T vis ga u Wir de ba sak ma ri si mo ge bis mi Re ba.

pro duq ci is dap ro eq te bis sta di a ze, ram de ni me ise Ti ga dawy ve ti le bis mi Re baa 
sa Wi ro, rom le bic gav le nas iqo ni ebs pro duq tis TviT Ri re bu le ba ze:

• pro duq ci is pa ra met re bi (ni San - T vi se be bi/ ma xa si a Teb le bi);

• ro gor un da avi ci loT Ta vi dan `zed me ti de ta le bi pro duq tis di za in Si~;

• pro duq tis ga mo saS ve bad sa Wi ro kom po nen te bis ra o de no ba;

• es kom po nen te bi stan dar tu lia Tu spe ci a li ze bu li;

• da mu Sa ve bi sa da kon s t ruq ci is sir Tu le;

• sad Se iZ le ba dam zad des pro duq ti;

• ra un da dam zad des uSu a lod kom pa ni a Si da ra qve kon t raq te bis meS ve o biT;

• pro duq ci is xa ris xi;

• ga mo saS ve bi pro duq ci is par ti is mo cu lo ba.

am Ca mo naT va li dan Tqven xe davT, rom miz nob ri vi da na xar je biT kal ku la ci is me-
Tod Si ase ve mniS v ne lo van rols Ta ma Sobs da na xar je bis kal ku la cia saq mi a no bis 
sa xe e bis mi xed viT. da na xar j T ma ta reb le bis gan sazR v ris Sem deg, kom pa ni as Se uZ lia 
ukeT ga a kon t ro los Ta vi si da na xar je bi. ma ga li Tad, da na xar je bi Se iZ le ba Sem cir-
des par ti is mo cu lo bis gaz r diT, an pro duq tis ise Ti kom po nen te bis ra o de no bis 
Sem ci re biT, rom le bic sawyo beb Si Se nax vas sa Wi ro ebs.

aq Se iZ le ba mniS v ne lo va ni ro li iTa ma Sos Ri re bu le bis ana li zis kon cef ci am. 
Ri re bu le bis ana li zis me To di miz nad isa xavs da na xar je bis Sem ci re bas pro duq-
ci is an mom sa xu re bis ise Ti na wi le bis gan sazR v riT, rom le bic axal (da ma te biT) 
Ri re bu le bas ar qmnis. am kon teq s t Si `Ri re bu le ba~ Sed ge ba:

• ga mo ye ne bis (sax ma ri) Ri re bu le bis gan (pro duq ci is an mom sa xu re bis una ri, ga a-
ke Tos is, ris ga sa ke Teb la dac aris Seq m ni li _ mi si fun q ci a); da

• pres ti Jis Ri re bu le bis gan (sta tu si, ra sac kon k re tul pro duq ci as sa kuT re ba 
an mox ma re ba ani Webs).

Ri re bu le bis ana li zis me To dis mi za ni a, maq si ma lu ri ga xa dos pro duq tis ga mo ye-
ne bi sa da pres ti Jis Ri re bu le be bi da Se am ci ros da na xar je bi.
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ma ga li Tad Tu Tqven yi diT su na mos, mi si Se fuT vis di za i ni mniS v ne lo va ni a. su na mo 
Se iZ le ba Ca is xas gam W vir va le Su Sis (an plas t ma sis) boT leb Si da, mar Ta li a, aman 
Se iZ le ba zi a ni ar mi a ye nos pro duq tis ga mo ye ne bis Ri re bu le bas, mag ram Se iZ le ba 
zi a ni mi a ye nos mis pres ti Jis Ri re bu le bas. kom pa ni is qme de ba ar iq ne ba go niv ru li, 
Tu is da na xar je bis Sem ci re bas ec de ba su na mos Se fuT va ze ga we u li da na xar je bis 
mniS v ne lo va ni eko no mi iT.

ana lo gi u rad, Tu kom pa nia ec de ba av to man qa nis war mo e bis da na xar je bis Sem ci re-
bas, Se iZ le ba av to man qa nas hqon des ise Ti kom po nen te bi, ro mel Ta Sec v la da mak-
ma yo fi leb lad Se saZ le be li iq ne ba uf ro iafi, an mar ti vi kom po nen te biT ise, rom 
zi a ni ar mi ad ges arc av to man qa nis ga mo ye ne bis Ri re bu le bas da arc mis pres ti Jis 
Ri re bu le bas. 

Tum ca, Se iZ le ba av to man qa nas zo gi er Ti ise Ti kom po nen tic hqon des, ro mel sac 
sa si cocx lo mniS v ne lo ba aqvs mi si ga mo ye ne bis Ri re bu le bis T vis (ma ga li Tad, 
mux ru We bis sis te mis ele men te bi) da sxva ele men te bi, rom le bic mis pres ti Jul 
Ri re bu le bas qmnis (av to man qa nis sa Re ba vi sa da savarZlebis gadasakvravi qso vi-
lis xa ris xi).

da na xar je bis kal ku la cia pro duq tis sa si cocx lo cik lis mi xed viTda na xar je bis kal ku la cia pro duq tis sa si cocx lo cik lis mi xed viT

ro gorc uk ve aR v niS neT, miz nob ri vi da na xar je biT kal ku la ci is me Tod Si di di 
yu radRe ba eT mo ba iseT da na xar jebs, ro mel Ta ga kon t ro le bac Se saZ le be lia 
pro duq tis efeq ti a ni dap   ro  eq te bi sa da war mo e bis da geg m vis pro ce se biT, mag ram 
pro duq tis da na xar je bi, wi nas wa ri saq mi a no be bis gar da, Se iZ le ba sxva saq mi a no beb-
mac (pro ce seb mac) ga mo iw vi os. ker Zod, Se iZ le ba ar se bob des sxva ti pis da na xar-
je bic, rom le bic ga i we va pro duq ci is re a li za ci is Sem deg, ma ga li Tad sa ga ran tio 
mom sa xu re bis da na xar je bi da man qa na- da nad ga ris de mon ta Jis (eq s p lu a ta ci i dan 
amo Re bis) da na xar je bi. 

ro de sac ama Tu im pro duq ti dan gvsurs mo ge bis mi Re ba, ar se bi Ti mniS v ne lo ba aqvs 
imas, rom am pro duq tis re a li za ci i dan mi Re bul ma amo na geb ma ga da a War bos mTli an 
da na xar jebs, imis mi u xe da vad, ro dis iq ne ba ga we u li es da na xar je bi _ pro duq ci-
is war mo e bis dawye bam de, war mo e bis pro ces Si Tu mis Sem deg. es aris pro duq tis 
sa si cocx lo cik lis mi xed viT da na xar je bis kal ku la ci is me To dis ar si da mniS-
v ne lo va nia ga vic no bi e roT, rom miz nob ri vi da na xar je bis mi Re ba Se saZ le be lia 
ne bis mi e ri sa xis da na xar ji dan, ro me lic da kav Si re bu lia pro duq tis sa si cocx lo 
cik lis ro me li me na wil Tan (e tap Tan). pro duq tis da na xar je bis war moq m nis eta pe bi 
Se iZ le ba ga ni sazR v ros Sem deg na i rad:

etapi danaxarjebis tipebis magaliTebi

daproeqteba sa mec ni e ro- k v le vi Ti, sac del - sa kon s t ruq   to-
ro, ma ke tis (pro to ti pi) Seq m na da me qa ni ku ri 
da mu Sa ve ba.

warmoeba ma sa le bi, Sro mi Ti, zed na de bi, teq ni ku ri mo sam-
za de be li sa mu Sa o e bi, ma ra gis Se nax va, per so na-
lis swav le ba, sa war moo man qa na- da nad ga re bis 
teq mom sa xu re ba da cve Ta.

saoperacio saqmianoba  ga sa Re ba (dis t ri bu ci a), rek la ma da sa ga ran tio 
moTxov ne bi.

sasicocxlo ciklis dasruleba garemos aRdgena, manqana-danadgarebis 
eqspluataciidan amoReba da likvidacia.
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pro duq tis sa si cocx lo cik lis mi xed viT da na xar je bis kal ku la ci is me To di dan 
oTxi Zi ri Ta di gak ve Ti li un da vis wav loT:

• ro de sac pro duq ci is er Te u lis TviT Ri re bu le bas da mis mo ge bi a no bas van ga-
ri SobT, yve la na i ri da na xar ji un da ga viT va lis wi noT;

• yve la sa xis da na xar j ze yu radRe bis ga max vi le ba dag vex ma re ba pro duq ci is er-
Te u lis da na xar jis (TviT Ri re bu le bis) Sem ci re ba Si, ase ve dag vex ma re ba miz nob-
ri vi TviT Ri re bu le bis (a nu TviT Ri re bu le bis sa kon t ro lo do nis) miR we va Si;

• bev ri sa xe o bis da na xar ji er T ma neT Tan da kav Si re bu li iq ne ba. ma ga li Tad,  Tu 
uf ro met yu radRe bas da vuT mobT dap ro eq te bis eta pis da na xar jebs, Se saZ le-
be li iq ne ba sa war moo da sa ga ran tio mom sa xu re bis da na xar je bis Sem ci re ba; Tu 
uf ro met yu radRe bas da vuT mobT per so na lis swav le bis da na xar jebs, Sev Z lebT 
man qa na- da nad ga re bis teq mo  m sa xu re bis da na xar je bis Sem ci re bas; Tu uf ro met 
yu radRe bas da vuT mobT war mo e bis pro ces Si nar Ce ne bis lik vi da ci as, Sev Z lebT 
sa si cocx lo cik lis bo los ga sa we vi da na xar je bis Sem ci re bas;

• da na xar je bi sxva das x va dros aris sa Wi ro da, Se sa ba mi sad, ma Ti ga we vac sxva-
das x va dros xde ba. gar da u va li ise Ti da na xar je bi a, rom le bic ga i we va mo ma-
val Si, ad re mi Re bu li ga dawy ve ti le be bis ga mo. da na xar je bis ga we va mxo lod 
ma Sin xde ba, ro de sac re sur se bi ga mo i ye ne ba.

ro gorc we si, praq ti ka Si gvxvde ba gar da u va li da na xar je bi sa da ga we u li da na-
xar je bis Sem de gi mo de li:

gra fi ki gviC ve nebs, rom dap ro eq te bis eta pis bo los da na xar je bis da ax lo e biT 
80% gar da u va li da na xar je bi a. ma ga li Tad, mo dels das Wir de ba ma sa le bis, Sro mi Ti 
da man qa nu ri da mu Sa ve bis mniS v ne lo va ni da na xar je bi. kom pa ni as Se uZ lia sca dos  
mo la pa ra ke ba (`vaW ro ba~) mom wo deb leb Tan kom po nen   te bis fas Tan da kav Si re biT, 
mag ram Tu, ma ga li Tad, mo dels 10 er Te u li gar k ve u li kom po nen ti esa Wi ro e ba, 
mom wo deb leb Tan mo la pa ra ke ba, sa va ra u dod, um niS v ne lo sa er To Se degs mo i tans 
da na xar jeb Tan da kav Si re biT. 

da na xar je bis di di ode no biT Sem ci re ba ma Sin iq ne bo da Se saZ le be li, Tu mo dels 
eq ne bo da mxo lod rva sxva das x va ti pis kom po nen ti. dap ro eq te bis eta pi ̀ a mux ru Webs~ 
mo ma val Si ga sa we vi da na xar je bis udi des na wils da es aris swo red is eta pi, ro me lic 
kom pa ni as udi des Se saZ leb lo bas aZ levs, Se am ci ros ze mo aR niS nu li da na xar je bi. 

da na xar je bis kal ku la ci is tra di ci u li mid go mis dros, da na xar je bi mxo lod ma Sin 
aRi  ricxe ba, ro de sac isi ni uk ve ga i we va, mag ram da na xar je bis aR ricx va sru li ad 
sxva ra mea da ma Ti kon t ro li _ sxva ra me, xo lo saq mi a no bis Se de ge bis mar T va 
da mo ki de bu lia da na xar   je bis kon t rol ze da ara maT Se fa se ba ze. 
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miz nob ri vi da na xar je biT kal ku la ci i sa da sa si cocx lo cik lis mi xed viT miz nob ri vi da na xar je biT kal ku la ci i sa da sa si cocx lo cik lis mi xed viT 
kal ku la ci is ricxob ri vi ma ga li Tikal ku la ci is ricxob ri vi ma ga li Ti

kom pa nia geg mavs axa li pro duq tis ga moS ve bas. baz ris ga mok v le vis Se de gad mi Re-
bu li in for ma ci i dan Cans, rom ga i yi de ba 10,000 ca li pro duq ti, Ti To $21.00-ad. 
kom pa nia api rebs 40% fas na ma tis da we se bas pro duq ci is TviT Ri re bu le ba ze. Se-
fa se bu li a, rom am pro duq tis sa si cocx lo cik lis da na xar je bi iq ne ba Sem de gi:

1. dap ro eq te bi sa da sac del - sa kon s t ruq to ro da na xar je bi _  $50,000;

2. war mo e bis da na xar je bi _ $10/er Te ul ze;

3. sa si cocx lo cik lis das ru le bis da na xar je bi _ $20,000. 

kom pa ni am Se a fa sa, rom Tu is da ma te biT da xar javs $15,000-s pro duq tis di za in ze, 
Sem cir de ba er Te u li pro duq tis war mo e bis da na xar je bi. 

mo geTxo ve baT:

a) ga mo iT va loT, ram de nia mo ce mu li pro duq tis miz nob ri vi da na xar ji;

b) ram de nia pro duq tis er Te u lis sa si cocx lo cik lis Tav da pir ve li da na xar ji 
da Rirs Tu ara am pro duq tis ga moS ve bis dawye ba, am da na xar je bis sa fuZ vel ze?

g) Tu kom pa nia pro duq tis dap ro eq te ba ze da ma te biT Tan xas da xar javs, ram de ni 
iq ne ba pro duq tis er Te u lis sa war moo da na xar jis maq si ma lu ri si di de, rom lis 
daS ve bac Se saZ le be li iq ne ba, im Tval saz ri siT, rom kom pa nia mi i Ros mis mi er 
gan sazR v ru li fas na ma ti?

amox s na:

pro duq tis miz nob ri vi da na xar ji Se iZ le ba ga mo viT va loT Sem deg na i rad:

a)  TviT Ri re bu le ba + fas na ma ti = ga sa yi di fa si   

     100%              40%        140%

      $15                $6         $21

b)  pro duq tis er Te u lis sa si cocx lo cik lis Tav da pir ve li da na xar ji =

          = ($50,000 + (10,000 x $10) + $20,000)/10,000 = $17

pro duq tis er Te u lis sa si cocx lo cik lis Tav da pir ve li da na xar ji aRe ma te ba 
er Te u lis miz nob riv da na xarjs, ase, rom ar Rirs am pro duq tis ga moS ve ba. 

g pro duq tis er Te u lis maq si ma lu ri mTli a ni da na xar ji = $15.

am da na xar je bi dan zo gi er Ti ga mow ve u li iq ne ba dap ro eq te bi sa da sa si cocx lo 
cik lis das ru le bis eta piT:

($50,000 + $15,000 + $20,000)/10,000 = $8.50

am g va rad, pro duq tis er Te u lis maq si ma lu ri sa war moo da na xar ji Sem cir de ba 
$10-dan ($15 _ $8.50) = $6.50-mde.

 Tav da pir ve lad ken ga re tis mi er mom za de bu li sta tia ga nax le bu lia  
2019 wlis ap ril Si  `saq mi a no bis Se de ge bis mar T vis~  

mo du lis sa ga moc do ko mi si is wev ris mi er                                                
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პროფესიონალებისმომზადება
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ინდივიდუალურიპრაქტიკისმქონეპირთაწინაშე
არსებულიგამოწვევებიდაპროფესიულიორგანიზაციებისმიერ

მათიდახმარებისშესაძლებლობები
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ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პრაქ ტი კის მქო ნე პი რე ბი გლო ბა ლუ რად პრო ფე სი ის მთა ვარ საყ რ დენს 
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ლი ნა, რომ და ახ ლო ე ბით 6,000 რეს პონ დენ ტი დან 30% ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პრაქ ტი კის მქო
ნე პი რი იყო. IFACის მცი რე და სა შუ ა ლო პრაქ ტი კის სა კონ სულ ტა ციო ჯგუ ფის (SMPAG) 
წევ რე ბის ბო ლოდ რო ინ დე ლი არა ო ფი ცი ა ლუ რი კვლე ვის სა ფუძ ველ ზე, ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
პრაქ ტი კო სე ბი გა მოკ ვ ლე ულ ქვეყ ნებ ში პრაქ ტი კის 50%დან 75%მდე შე ად გე ნენ.  

SMPAG ის ერ თ ერ თი ბო ლო შეხ ვედ რის დროს წევ რებ მა აღ ნიშ ნეს, რომ  არ არ სე ბობს ინ
დი ვი დუ ა ლუ რი პრაქ ტი კო სის რა ი მე უნი ვერ სა ლუ რი გან მა რტე ბა. ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო
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სი ო ნალ ბუ ღალ ტერ თა ზო გი ერ თი ორ გა ნი ზა ცია მა გა ლი თად ჰონ კონ გ ში და მა ლა ი ზი ა ში 
მი უ თი თებს, ამ ქვეყ ნებ ში ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პრაქ ტი კო სე ბის შე სა ხებ, რომ ლებ საც ნე ბის მი ერ 
დროს და ახ ლო ე ბით 30 თა ნამ შ რო მე ლი ჰყავთ  და საქ მე ბუ ლი.

ინდივიდუალურიპრაქტიკისმოდელთანდაკავშირებული
გამოწვევებიდასარგებელი
ახ ლა ხან მო პო ვე ბუ ლი არა ო ფი ცი ა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, ინ დი ვი დუ ა ლურ პრაქ
ტი კო სებ ზე დი დი გავ ლე ნა იქო ნია COVID19ის პან დე მი ამ, კლი ენ ტე ბის თ ვის სა ჭი რო 
მხარ და ჭე რის დო ნის, პრაქ ტი კის გაგ რ ძე ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯე ბის (რასაც ამ
ძი მებს არ სე ბუ ლი კლი ენ ტე ბის მხრი დან მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სუ რის გა და უხ დე ლო ბა) და 
იმის გა მო, რომ ბევ რი მცი რე ბიზ ნე სი იძუ ლე ბუ ლი გახ და და ხუ რუ ლი ყო. ეკო ნო მი კუ რი 
თა ნამ შ რომ ლო ბის და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის  (OECD) ბო ლოდ რო ინ დელ ან გა რიშ
ში მი თი თე ბუ ლი მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის კვლე ვა ასა ხავს აღ ნიშ ნულ გავ ლე ნას, 
კერ ძოდ კი იმას, რომ მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის ნა ხე ვარ ზე მე ტი შე მო სავ ლე ბის 
და კარ გ ვის წი ნა შე დგას, ერთ მე სა მედს ემუქ რე ბა ბიზ ნე სის და კარ გ ვა, შემ დ გო მი მხარ
და ჭე რის გა რე შე ერთ თვე ში, ხო ლო  და ახ ლო ე ბით 50%ს სამ თვე ში. ინ დი ვი დუ ა ლუ რი 
პრაქ ტი კო სე ბი,  თვი თო ნაც რო გორც მცი რე ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლე ბი, ასე ვე ბევ რი გა
მოწ ვე ვის წი ნა შე დგა ნან. IFACის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი მცი რე და სა შუ ა ლო პრაქ ტი კის მქო ნე 
ფირ მე ბის გლო ბა ლუ რი კვლე ვის უკა ნას კ ნე ლი ხელ მი საწ ვ დო მი მო ნა ცე მე ბის თა ნახ მად, 
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ქვე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლია ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვე ბი, რომ ლე ბიც მცი რე პრაქ
ტი კო სებ მა აღ ნიშ ნეს:
• რე გუ ლა ცი ე ბისა და სტან დარ ტე ბის ცვლი ლე ბე ბის დრო უ ლი გათ ვა ლის წი ნე ბა (ინდი

ვიდუალური პრაქ ტი კო სე ბის 59%, სხვა სეგ მენ ტებ ში 45%იან სა შუ ა ლო მაჩ ვე ნე ბელ
თან შე და რე ბით);

• ახა ლი კლი ენ ტე ბის მო ზიდ ვა და არ სე ბუ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბა (50%, 46%თან შე და რე ბით);
• ზე წო ლა მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სუ რის შე სამ ცი რებ ლად (45%, 48%თან შე და რე ბით);
• კონ კუ რენ ცია  (44%, 46% თან შე და რე ბით); და
• ხარ ჯე ბის ზრდა და ფუ ლა დი ნა კა დე ბის მარ თ ვა (42%, 39% თან შე და რე ბით).

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ზე წო ლა მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სუ რის შე სამ ცი რებ ლად და კონ კუ
რენ ცი ას თან და კავ ში რე ბით შე და რე ბით და ბა ლია ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პრაქ ტი კის მქო ნე პი
რე ბის თ ვის, სა მი და ნარ ჩე ნი გა მოწ ვე ვა გაზ რ დი ლი ა. არ არ სე ბობს ეჭ ვის სა ფუძ ვე ლი, რომ 
ეს გა მოწ ვე ვე ბი შემ სუ ბუქ და პან დე მი ის არ სე ბულ პი რო ბებ ში. 

ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პრაქ ტი კო სე ბის წი ნა შე არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი ჩვე უ ლებ რივ უფ რო მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი ა, ამ ხა ნა გო ბისა და სხვა ბიზ ნეს მო დე ლე ბის წი ნა შე არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ თან 
შე და რე ბით, რად გან:   
• ინ დი ვი დუ ა ლურ პრაქ ტი კო სებს არ შე უძ ლი ათ იდე ე ბის მარ ტი ვად გა ზი ა რე ბა კო ლე

გე ბის თ ვის. ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პრაქ ტი კო სის ტი პურ გა რე მო ში არ არ სე ბობს კო ლე გა 
ორ გა ნი ზა ცი ის სა თა ვე ში;

• ოპე რა ცი ე ბი შეზღუ დუ ლია აქ ტი ვე ბის შე და რე ბი თი ნაკ ლე ბო ბით, და ბა ლი სა ინ ვეს ტი
ციო და ნა ზო გე ბით  და და ფი ნან სე ბას თან შეზღუ დუ ლი წვდო მით;

• ტექ ნო ლო გი ის, წე სე ბისა და რე გუ ლა ცი ე ბის სწრა ფი ცვლი ლე ბე ბის მი მართ ფე ხის 
აწყო ბა შე იძ ლე ბა გან სა კუთ რე ბით რთუ ლი იყოს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პრაქ ტი კო სის თ ვის, 
პი რა დი იზო ლა ცი ის შეგ რ ძ ნე ბის გა მო; და 

• დრო ის ნაკ ლე ბო ბა. რამ დე ნა დაც სა ო პე რა ციო გა რე მო გა ცი ლე ბით კომ პ ლექ სუ რი 
გახ და, დრო ის არა ხელ საყ რელ მა ნაკ ლე ბო ბამ შე იძ ლე ბა შეზღუ დოს ინ დი ვი დუ ა ლუ
რი პრაქ ტი კო სე ბის უნა რი, ასეთ ცვლი ლე ბებ ზე რე ა გი რე ბის უნა რე ბის შე ძე ნის, ან ხე
ლა ხა ლი ათ ვი სე ბის თვალ საზ რი სით.

მცი რე და სა შუ ა ლო ფირ მე ბის პრაქ ტი კის მარ თ ვის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს მე2 მო დულ ში 
ჩა მოთ ვ ლი ლია ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პრაქ ტი კო სის ბიზ ნე სის მო დე ლის ზო გი ერ თი სარ გე ბე
ლი, ტრა დი ცი ულ ამ ხა ნა გო ბას თან შე და რე ბით. ეს მო ი ცავს დას კ ვ ნი თი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბის  ერთ წერ ტილს (პროცესი შე იძ ლე ბა სწრა ფი იყოს) მო გე ბის გა ზი ა რე ბის, ში და 
წე სე ბის სწრა ფი ცვლი ლე ბის მოქ ნი ლო ბის და სა ბაზ რო მოთხოვ ნებ თან ადაპ ტი რე ბის სა
ჭი რო ე ბის გა რე შე. ამას თან, ზო გი ერ თი ადა მი ა ნის თ ვის პირ და პი რი ჩარ თუ ლო ბის და კონ
ტ რო ლის შეგ რ ძ ნე ბა შე იძ ლე ბა მიმ ზიდ ვე ლი იყოს.

როგორშეუძლიადახმარებაპროფესიონალბუღალტერთაორგანიზაციას?
ბო ლოდ რო ინ დე ლი SMPAG შეხ ვედ რის დროს სა კონ სულ ტა ციო ჯგუფს კითხ ვა და უს ვეს, 
მხარ და ჭე რის სა მი ტი პის შე სა ხებ, რო მელ თა შე თა ვა ზე ბაც პრო ფე სი ულ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ 
უნ და გა ნი ხი ლოს პრო ფე სი ის ამ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სეგ მენ ტის თ ვის. პა სუ ხე ბი მრა ვალ მ ხ რი
ვი გა მოდ გა. მათ შო რი სა ა: 

• ინ ფორ მა ცი ის გა ზი ა რე ბა ტექ ნო ლო გი უ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბისა და რე სურ სე ბის შე სა ხებ, 
რო მელ თა გა მო ყე ნე ბაც ინ დი ვი დუ ა ლურ პრაქ ტი კო სებს შე უძ ლი ათ. მა გა ლი თად, SAICA 
მ გა მო აქ ვეყ ნა ყოვ ლის მომ ც ვე ლი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო, პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის 
ტი პე ბის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც ხელ მი საწ ვ დო მია სამ ხ რეთ აფ რი კის ბა ზარ ზე;
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• ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პრაქ ტი კო სე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნილ სა ფი ნან სო პა კე ტებ თან და კავ ში
რე ბით მო ლა პა რა კე ბე ბის წარ მო ე ბა ტექ ნო ლო გი უ რი ინ ვეს ტი ცი ე ბის გან სა ხორ ცი ე
ლებ ლად. მა გა ლი თად, მალ ტის ბუ ღალ ტერ თა ინ ს ტი ტუ ტი (MIA) მუ შა ობ და სა ინ ფორ
მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის მომ წო დებ ლებ თან, თა ვი სი პრაქ ტი კო სე ბის თ ვის პროგ რა მუ
ლი უზ რუნ ველ ყო ფის პა კე ტე ბის შე სა თა ვა ზებ ლად ფი ნან სუ რი და იური დი უ ლი კომ
პ ლექ სუ რი შე ფა სე ბის სფე რო ში. მა ლა ი ზი ის ბუ ღალ ტერ თა ინ ს ტი ტუ ტი (MIA) თა ნამ
შ რომ ლობ და სა ვა ლო ფაქ ტო რინ გულ კომ პა ნი ებ თან აუდი ტო რუ ლი ფირ მე ბის თ ვის 
ან გა რიშ ფაქ ტუ რე ბის ფაქ ტო რინ გუ ლი სერ ვი სე ბის შე სა თა ვა ზებ ლად; 

• მე ქა ნიზ მე ბის, ღო ნის ძი ე ბე ბის და მოვ ლე ნე ბის დი ა პა ზო ნის გან ხილ ვა ინ დი ვი დუ ა
ლუ რი პრაქ ტი კო სე ბის რე გუ ლა რუ ლი ჩარ თუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად იმი სათ ვის, 
რომ  მათ შეძ ლონ დახ მა რე ბა და ინ ფორ მა ცი ას თან წვდო მა, რო მე ლიც აუცი ლებ ლად 
სჭირ დე ბათ;

• ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პრაქ ტი კო სე ბის წა ხა ლი სე ბა, რომ შე ის წავ ლონ სო ცი ა ლუ რი მე დი
ა სა შუ ა ლე ბე ბი და გა მო ი ყე ნონ აღ ნიშ ნუ ლი პლატ ფორ მე ბი პერ სო ნა ლის მო სა ზი დად 
და შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად; 

• არა ო ფი ცი ა ლუ რი ქსე ლუ რი შეხ ვედ რე ბის ხელ შეწყო ბა. მა გა ლი თად, გერ მა ნი ა ში IDW 
დახ მა რე ბას უწევს თა ვის ინ დი ვი დუ ა ლურ პრაქ ტი კო სებს იურის ტებ თან. ბიზ ნე სის რე
ფე რა ლუ რი ქსე ლე ბის გან ვი თა რე ბა ში ორივე პრო ფე სი ის სი ნერ გი ის გა მო. 

სამომავლოშესაძლებლობებიინდივიდუალურიპრაქტიკოსებისთვის
კვლე ვის მიგ ნე ბე ბი მი უ თი თებს, რომ, ქვეყ ნის მი უ ხე და ვად, ბუ ღალ ტ რე ბი კვლა ვაც მცი
რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის უპი რა ტეს მრჩევ ლე ბად რჩე ბი ან. პრო ფე სი უ ლი ბიზ ნეს კონ
სულ ტა ცი ა, რო მე ლიც მცი რე და სა შუ ა ლო ბიზ ნესს მი ე წო დე ბა  ეფექ ტი ა ნო ბის ამაღ ლე ბას 
უკავ შირ დე ბა, რაც ფირ მე ბის გა დარ ჩე ნის, ზრდის,  გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის უკე თე სი 
მაჩ ვე ნებ ლე ბით და მა ღა ლი დო ნის ფი ნან სუ რი ეფექ ტი ა ნო ბით გა მო ი ხა ტე ბა.

SMPAGმა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პრაქ ტი კო სე ბის თ ვის სა მო მავ ლოდ მი ნიშ ნე ბე ბი და რჩე ვე ბი 
შე ი მუ შა ვა, რო მელ თა შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია შემ დე გი:  

• ზედ მე ტად ნუ შე ე წი ნა აღ მ დე გე ბით ცვლი ლე ბებს, გა მო ი ყე ნეთ შე საძ ლებ ლო ბა მა შინ,  
რო ცა ის გეძ ლე ვათ. IFACმა ახ ლა ხან შე ი მუ შა ვა პრაქ ტი კის გარ დაქ მ ნის სა მოქ მე დო 
გეგ მა  მო მავ ლის გზამ კ ვ ლე ვი, რო მე ლიც ხაზს უს ვამს ცვლი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის, 
ტექ ნო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბის, ნი ჭის მარ თ ვისა და სა კონ სულ ტა ციო სერ ვი სე ბის შე მუ შა
ვე ბის მნიშ ვ ნე ლო ბას;

• ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პრაქ ტი კო სე ბის უმ რავ ლე სო ბას „ტრადიციული“ ბიზ ნეს მო დე ლი 
აქვს. მათ უნ და გა ნი ხი ლონ სა კუ თა რი კომ ფორ ტის ზო ნი დან გა მოს ვ ლა. სპე ცი ა
ლი ზა ცია არის გზა პრაქ ტი კის თ ვის, რომ მან ბა ზარ ზე აქ ტუ ა ლუ რო ბა შე ი ნარ ჩუ ნოს, 
მა გა ლი თად ფო კუ სი რე ბა ისეთ კონ კ რე ტულ სფე რო ებ ზე, რო გო რე ბი ცაა სა ო ჯა ხო 
ბიზ ნე სი, საქ ველ მოქ მე დო საქ მი ა ნო ბა და სხვ. ბუ ღალ ტ რუ ლი პრაქ ტი კის თ ვის ასე
ვე ზრდის მი მარ თუ ლე ბაა სა კონ სულ ტა ციო სერ ვი სე ბის გა წე ვა. სა გან მა ნათ ლებ ლო 
სტა ტი ე ბი „მომავლის ფირ მე ბი  სა კონ სულ ტა ციო სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბა“ და 
„საკონსულტაციო სერ ვი სე ბად გარ დაქ მ ნა  პარ ტ ნი ო რო ბე ბის და ქსე ლე ბის გა მო ყე
ნე ბა“ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა გან მა ნათ ლებ ლო მა სა ლაა ასე თი მის წ რა ფე ბის მქო ნე ფირ
მე ბის თ ვის; 

• ქსე ლე ბის გან ვი თა რე ბა და სხვა პრაქ ტი კო სებ თან რე გუ ლა რუ ლი კო მუ ნი კა ცია შე იძ
ლე ბა არა ო ფი ცი ა ლუ რი მხარ და ჭე რის სა სარ გებ ლო მე ქა ნიზ მი იყოს.  ქსე ლე ბისა და 
კავ ში რე ბის შექ მ ნა ში პრო აქ ტი უ რო ბას მო მავ ლის თ ვის მზად ყოფ ნა ში ფირ მის დახ
მა რე ბა შე უძ ლი ა. ასე თი ქსე ლე ბის მეშ ვე ო ბით ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პრაქ ტი კო სე ბი შეძ
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ლე ბენ მსგავ სი პრაქ ტი კის მქო ნე პი რე ბის გან სწავ ლას, თა ვი ან თი კლი ენ ტე ბის  სხვა 
სპე ცი ა ლის ტებ თან გა და მი სა მარ თე ბას ისე თი მომ სა ხუ რე ბის მი სა ღე ბად, რომ ლის გა
წე ვას თვი თონ არ ახორ ცი ე ლე ბენ და, სა ნაც ვ ლოდ, მათ გან გა მოგ ზავ ნილ კლი ენ ტებს 
მი ი ღე ბენ;

• გახ სოვ დეთ ბრენ დინ გის მნიშ ვ ნე ლო ბა. იმი სათ ვის, რომ შე ი ნარ ჩუ ნოთ ბა ზარ ზე დარ
ჩე ნის უნა რი,  ფირ მის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია  თა ვი სი უნი კა ლუ რი გა სა ყი დი წი ნა და დე
ბის შე მუ შა ვე ბა;

• მკა ფიო სტრა ტე გი ის არ სე ბო ბა (იქნება ეს შე მო სავ ლებ თან თუ ზრდას თან და კავ ში
რე ბუ ლი) შე იძ ლე ბა წარ მა ტე ბის ან წა რუ მა ტებ ლო ბის მი ზე ზი იყოს. ინ დი ვი დუ ა ლურ 
პრაქ ტი კო სებს უნ და შე ეძ ლოთ  ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვან კითხ ვა ზე  „ვინ გსურთ, რომ 
იყოთ“?  პა სუ ხის გა ცე მა. ის, რომ ყვე ლას თ ვის ყვე ლა ფე რი იყოთ, გარ კ ვე უ ლი დრო ის 
შემ დეგ ეფექ ტუ რი არ იქ ნე ბა;

• სა მუ შა ო სა და პი რა დი ცხოვ რე ბის ბა ლან სის დაც ვის ცოდ ნა კრი ტი კუ ლი მნიშ ვ ნე ლო
ბი სა ა, რად გან პრაქ ტი კის ერ თა დერ თი მა მოძ რა ვე ბე ლი ძა ლა ბიზ ნე სის მფლო ბე ლი ა. 
იმ ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პრაქ ტი კო სე ბის თ ვი საც კი, რო მელ თაც და ქი რა ვე ბუ ლი პერ სო
ნა ლი ჰყავთ,  სა თა ნა დო ტო ნის გან საზღ ვ რა სა თა ვე ში ხელს შე უწყობს პერ სო ნა ლის 
გრძელ ვა დი ა ნი გა დაღ ლის თა ვი დან აცი ლე ბას;

• ერ თობ ლივ აუდიტ ში ჩარ თუ ლო ბა შე იძ ლე ბა სა სარ გებ ლო ნა ბი ჯი იყოს ფირ მის შე საძ
ლებ ლო ბე ბის გან სა ვი თა რებ ლად, თუ აუდი ტი ფირ მის ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბა ა. 

დამატებითირესურსები
IFAC მა მო ამ ზა და მა სა ლე ბის კრე ბუ ლი, რო მე ლიც  ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პრაქ ტი კის მქო ნე 
პი რე ბის თ ვი საა გან კუთ ვ ნი ლი. მე7 და მე8 მო დუ ლე ბი (PM სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო)  მო ი ცავს 
რის კის მარ თ ვას და ბიზ ნე სი დან გას ვ ლის შე საძ ლებ ლო ბებს ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პრაქ ტი
კო სე ბის თ ვის. IFACის ხა რის ხის კონ ტ რო ლის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს (მე3 გა მო ცე მა)  აქვს 
შე სა ბა მი სი ნი მუ ში ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პრაქ ტი კო სე ბის თ ვის, რო მელ თაც არ ჰყავთ პრო ფე
სი ო ნა ლი თა ნამ შ რომ ლე ბი.

IFACის ცოდ ნის პორ ტალ ზე გან თავ სე ბუ ლი სტა ტი ე ბის რა ო დე ნო ბის მი უ ხე და ვად, „წარ
მატებული გას ვ ლის სტრა ტე გი ე ბის წა ხა ლი სე ბა  ეს ტა ფე ტის გა და ცე მა“ ან „როგორ გან
ვა ხორ ცი ე ლოთ მო მავ ლის მცი რე და სა შუ ა ლო პრაქ ტი კო სე ბის მხარ და ჭე რა“ მცი რე და 
სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის და მცი რე და სა შუ ა ლო პრაქ ტი კის ფირ მე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით 
და ი წე რა, ბევ რი რჩე ვა და ინი ცი ა ტი ვა სა თა ნა დოდ გა მო ყე ნე ბა დი იქ ნე ბა ინ დი ვი დუ ა ლუ
რი პრაქ ტი კო სე ბის თ ვი საც.  

დასკვნა
ინ დი ვი დუ ა ლუ რი პრაქ ტი კო სის საქ მი ა ნო ბის მო დე ლი გა აგ რ ძე ლებს თა ვის არ სე ბო ბას 
და სარ გებ ლო ბის მომ ტა ნი იქ ნე ბა მო მა ვალ ში. პრო ფე სი უ ლი ორ გა ნი ზა ცი ის და სხვე ბის 
(როგორებიცაა მსგავ სი პრაქ ტი კის მქო ნე პი რე ბი და ქსე ლე ბი) მხარ და ჭე რით და ხელ მ
ძღ ვა ნე ლო ბით  ინ დი ვი დუ ა ლურ პრაქ ტი კო სებს შე უძ ლი ათ უკე თეს პო ზი ცი ა ში ყოფ ნა და 
იქ ნე ბი ან კი დეც, რომ გა აგ რ ძე ლონ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლის შეს რუ ლე ბა მცი რე ბიზ ნე სის 
მხარ და ჭე რა ში რთუ ლი და გა ურ კ ვე ვე ლი პე რი ო დის ეფექ ტუ რად და საძ ლე ვად. 



30

sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

audi ti sa da mar w mu ne be li saq mi a no bis 
sa er Ta So ri so stan dar te bis sab Wom 
(IAASB) ga mos ca sa mi ga nax le bu li stan-
dar ti, ro me lic miz nad isa xavs msof-
li o Si audi tis xa ris xis kon t ro lis 
ga um je be se bas.

axa li stan dar te bis mi za nia, da am k-
vid ros uf ro Zli e ri da pro aq ti u ri 
mid go ma xa ris xis kon t ro lis mi marT, 
vid re es ad rin de li stan dar te bis far-
g leb Sia.

„es stan dar te bi audi tis pro fe si as 
xa ris xis „mar T vis“ re Jim Si ga da iy vans, 
nac v lad „kon t ro li sa“, rac ga ri ge be bis 
xa ris xis sta bi lu ro bis miR we vas me tad 
Se saZ le bels gax dis,“ _ ga nacxa da IAASB-
is Tav m j do ma rem, tom se i den S te in ma. 

„stan dar te bi met pa su xis m geb lo bas 
akis rebs fir mis me nej ments, mud mi vad 

ga a um jo be son ga ri ge be bis xa ris xi da 
ga mo as wo ron aR mo Ce ni li si sus te e bi. 
efeq tu rad da ner g vis Sem deg, stan dar-
teb ma un da uz run vel yos, rom xa ris xis 
miRweva fir mis stra te gi i sa da ope-
ra ci e bis ganuyofeli nawili gaxdes“.

stan dar te bi mo i cavs:

• xa ri sxis kon t ro lis sa er Ta So ri so 
stan dar ts (ISQM) 1, xa ris xis mar T-
vis stan dar te bi fir me bis T vis, rom-
le bic ata re ben audits, fi nan su ri 
an ga riS ge bis re vi zi as an gas we ven sxva 
sa xis mar w mu ne bel mom sa xu re bas;

• ISQM 2, ga ri ge bis xa ris xis Se mow me-
ba; da

• audi tis sa er Ta So ri so stan dar ti 
220 (ga nax le bu li), fi nan su ri an ga-
riS ge bis audi tis xa ris xis mar T va.

IAASB audi tis xa ris xis mar T vis  
stan dar tebs aq vey nebs
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mas Sem deg, rac ga sul seq tem bers sa  - 
er  Ta So ri so stan dar te bis sab Wom aR-
niS nu li stan dar te bi da am t ki ca, se i-
den S te in ma ga nacxa da: „me vfiq rob, rom 
es stan dar te bi war mo ad gens sa fuZ vels, 
fir me bi fo ku si re bu li iy v nen xa ris x-
ze yve la ope ra ci is gan xor ci e le bi sas.  
aS S - Si da Cvens ar se bul stan dar teb-
Sic, kon cef cia xa ris xis kon t rols 
gu lis x mobs. kon t rols da mar T vas 
gan s x va ve bu li Sinaarsi aqvs. kon t ro li 
gu lis x mobs, rom Cven war sul Si mom x dar 
faq tebs ga dav xe davT da dav r w mun de biT, 
rom isi ni xa ris xis stan dar tebs Se e sa ba-

me bo da. xa ris xis mar T va mov le nebs gan-
g r Zo bi Ti uku kav Si ris wred aRiq vams.“

sa ja ro kom pa ni e bis an ga riS ge bis sa-
ze dam xed ve lo sab Wo (PCAOB) aSS-s 
kom pa ni e bis T vis xa ris xis mar T vis stan-
dar te bis Se sa mu Sa veb lad ISQM 1-s 
da ey r d n o ba. 

sab Wos dav m j do ma res, uili am dan kes 
mi aC ni a, rom fir mebs ar un da hqon deT 
axali stan dar te bis Si Si. „SeTa va ze bu-
li stan dar te bi mo i cavs spe ci fik ur 
moTxov nebs da ga um jo be se bebs, ro-
me lic Cvens ar se bul stan dar teb Si 
am Ja mad gaT va lis wi ne bu li ar aris.“ _ 
ga nacxa da man niu ior k Si ga mar Tul kon-
fe ren ci a ze. „ar se bobs uam ra vi firma, 
ro me lic icavs Cvens stan dar tebs da 
amav d ro u lad mih y ve ba IAASB-is stan-
dar tebs (an maT stan dar teb ze da fuZ-
ne bul stan dar tebs). ami tom mig vaC ni a, 
rom arap raq ti ku li iq ne ba, am fir mebs 
mov Txo voT or, er T ma ne Tis gan fun da-
men tu rad gan s x va ve bul xa ris xob div 
stan dar teb Tan Se sa ba mi so ba.“

wya ro: ac co un tin g to day . com

glo ba lu ri eko no mi kis mdgo ma re o bis 
Se sa xeb ACCA-sa da IMA-s  er Tob li vi 
ga mo kiTx vis Se de ge bis mi xed viT, bu Ral-
t re bisa da fi nan se bis pro fe si o nal Ta 
az riT, eko no mi ku ri Tav da je re bis maC-
venebeli mkveT rad Se ir ya 2020 wlis me-4 
kvar tal Si da kvlav myi fea 2021 wels.

kvle va Si mo na wi le 3,000 mTva ri bu Ral-
t ri sa da fi nan se bis pro fe si o na lis 
ga mo kiTx va asa xavs im aTa so biT biz ne sis 
Se xe du le beb sa da ga moc di le bebs, ro-
mel Tac isi ni em sa xu re bi an.

2020 wlis me-4 kvar ta lis Se de ge bis  
mi xed viT:

glo ba lu ri Sek ve Te bis, da saq me bi sa da 
in ves ti re bis maC ve neb le bi mci re diT 
ga um jo bes da, Tum ca mkveT rad Ca mo u var-
de bo da pre k ri zi su li pe ri o dis, 2019 
wlis me-4 kvar ta lis mo na cems.

`Si Sis~ in deq se bis mi xed viT, mom x ma reb-
le bi sa da mom wo deb le bis biz ne si dan 
gas v lis Si Si Se da re biT Sem ci re bu li 
iyo me-4 kvar tal Si, Tum ca kvlav ma Ral 

myi fe eko no mi ku ri Tav da je re bis maCvenebeli  
2021 wlis da sawyis Si

tom se i den S te in i
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maC ve ne bels inar Cu nebs. es aS ka rad mi u-
Ti Tebs bun do van eko no mi kur mo lo di-
neb ze 2021 wlis da sawyis Si.

ekonomikuri Tav da je re bis maC ve ne be li 
kvlav da e ca Crdi lo eT ame ri ka Si, me-3 
kvar t alis mci re ma te bis Sem deg. gan s-
x va ve bu li Se de gia Sua aR mo sav leT Si, 
sa dac maC ve ne bel ma mo i ma ta. aR niS nu li, 
sa va ra u dod, nav To bis fa sis sta bi lur ma 
ma te bam ga mo iw vi a.

2021 wlis mo lo di ne bi

sa mo mav lod, azi a- wy na ri oke a nis, Crdi-
lo eT ame ri ki sa da sam x reT azi is re gi o-
neb Si ga mo kiTxul Ta 50%-ze me ti eko no-
mi kis sta bi lur ga mos wo re bas 2021 wlis 
me o re na xev ri dan elo de ba. yve la ze 
op ti mis tu ri am mxriv Sua aR mo sav le Ti 
aR moC n da, sa dac 54% eko no mi kis ga mos-
wo re bas wlis pir vel na xe var Si mo e lis.

ACCA-is mTa va ri eko no mis ti, ma ikl te-
i lo ri acxa debs: „ga su li we li yve la ze 
uare si iyo glo ba lu ri eko no mi kis T vis 
ram de ni me de ka dis man Zil ze. 2021 wels 

gveq ne ba ga um jo be se ba, Tum ca zus tad 
ro go ri da ram de nad Zli e ri iq ne ba is 
_ ga ur k ve ve li a. Cven sust da sawyiss 
ve liT, ra sac ga um jo be se ba moh y ve ba, 
ro me lic Za las me o re na xev ris T vis 
`ak refs~. pro ce si mniS v ne lov na daa 
da mo ki de bu li ko vid is  vi ru sis gan vi-
Ta re ba sa da vaq ci na ci is prog ra meb ze, 
rac yve la ze me ti ga ur k vev lo bis wya ros 
war mo ad gens“.

IMA-is vi ce-pre zi den t ma kvle ve bi sa da 
po li ti kis sa kiTxeb Si, ra ef lo u son-
ma gan mar ta: _ „pan de mi am mi li o no biT 
ada mi a ni si Ra ta ke Si Ca ag do, rad ga nac 
ga sul wels gan vi Ta re bad ma baz reb ma 
re ce sia ga ni ca des. vi ru sis sa pa su xo 
po li ti kam qvey ne bis ume te so ba sa bi u-
je to de fi cit Si da to va. es yve la fe ri 
mniS v ne lo van ga moc das war mo ad gens po-
li ti ko se bis T vis. maT mo u wevT swo rad 
Se ar Ci on dro mxar da We ris po li ti ke bis 
Se Ce re bi sa da sa ja ro fi nan se bis re a bi-
li ta ci is T vis.“

wya ro: ac cag lo bal . com
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ვებგვერდი, 12/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017422
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №3ბრძანება  №3

2021 წლის 11 იანვარი ქ. თბილისი2021 წლის 11 იანვარი ქ. თბილისი

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

№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1მუხლი 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 ცვლი ლე ბა და 40 1 
მუხ ლის მე-5 პუნ ქ ტის „ა.დ“ ქვე პუნ ქ ტის „შენიშვნა“ ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:

„შენიშვნა:
სა შე მო სავ ლო/ მო გე ბის გა და სა ხა დის გან გა თა ვი სუფ ლე ბულ პი რად, შე სა ბა მი სი საქ მი ა-

ნო ბის ნა წილ ში, ჩა ით ვ ლე ბა პი რი:
ა) რო მე ლიც შექ მ ნი ლია ან რო მელ საც მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს შე სა ბა მი სი სტა ტუ სი სა შე მო-

სავ ლო/ მო გე ბის გა და სა ხა დის გან გა თა ვი სუფ ლე ბის მიზ ნით (მაგალითად: თიზ -ის სა წარ მო, 
სპე ცი ა ლუ რი სა ვაჭ რო კომ პა ნი ა, ტუ რის ტუ ლი ზო ნის მე წარ მე სუ ბი ექ ტი, მა ღალ მ თი ა ნი და-
სახ ლე ბის სა წარ მო, სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო კო ო პე რა ტი ვი, ვირ ტუ ა ლუ რი ზო ნის იური დი უ ლი 
პი რი);

ბ) რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს სა შე მო სავ ლო/ მო გე ბის გა და სა ხა დის გან გა თა ვი სუფ ლე ბულ 
სა ნე ბარ თ ვო საქ მი ა ნო ბას (მაგალითად: აზარ ტუ ლი კლუ ბის, სა თა მა შო აპა რა ტის სა ლო ნის, 
ტო ტა ლი ზა ტო რის მომ წყო ბი პი რი (გარდა სის ტე მურ -ე ლექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით თა მა შო ბის 
მომ წყო ბი პი რი სა)).

ამას თან, სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 98 1 მუხ ლის მე-4 ნა წი ლის „გ“ ქვე პუნ-
ქ ტის მიზ ნე ბის თ ვის მო გე ბის გა და სა ხა დი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბულ პი რად არ ჩა ით ვ ლე ბა 
სპე ცი ა ლუ რი სა ვაჭ რო კომ პა ნია იმ ოპე რა ცი ებ თან მი მარ თე ბა ში, რო მელ თა მი მართ კმა ყო-
ფილ დე ბა ამა ვე კო დექ სის 24 1 მუხ ლის მე-4 ნა წი ლის „გ“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
პი რო ბა.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                       ივანე მაჭავარიანიივანე მაჭავარიანი
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ვებგვერდი, 12/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017423
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №4ბრძანება №4

2021 წლის 12 იანავარი ქ. თბილისი2021 წლის 12 იანავარი ქ. თბილისი

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

ცვლილების შეტანის თაობაზეცვლილების შეტანის თაობაზე

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

მუხლი 1მუხლი 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 ბუ ლი ინ ს ტ რუქ ცი ის 112-ე მუხლს და ე მა ტოს შემ დე გი ში-
ნა არ სის 38-ე - მე-40 პუნ ქ ტე ბი:

„38. პირი, რომელიც ახორციელებს საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 
115-ე ნაწილით გათვალისწინებულ რომელიმე საქმიანობას, ვალდებულია საგადასახადო 
ორგანოს ელექტრონული ფორმით წარუდგინოს აღნიშნული ინფორმაცია, რათა ამავე 
მუხლის 130-ე ნაწილის მიხედვით, შეუმცირდეს (ბიუჯეტში არ შეიტანოს) საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსის 309-ე მუხლის 114-ე ნაწილის შესაბამისად გადავადებული 
საშემოსავლო გადასახადი (გადასახადი, რომელზეც გაგრძელებულია საშემოსავლო 
გადასახადის გადახდისთვის საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული ვადა).

39. ამ მუხლის 38-ე პუნქტით განსაზღვრული ინფორმაციის წარდგენის შემთხვევაში, 
საგადასახადო ორგანო განახორციელებს გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის 
ბარათზე იმ საშემოსავლო გადასახადის შემცირებას, რომელზეც საქართველოს საგადასახადო 
კოდექსის 309-ე მუხლის 114-ე ნაწილის მიხედვით გაგრძელებული იყო გადასახადის 
გადახდისთვის საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული ვადა.

40. ამ მუხლის 38-ე პუნქტით განსაზღვრული წესით წარმოდგენილი ინფორმაციის 
დაზუსტების შემთხვევაში, გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე 
აღდგება ამავე მუხლის 39-ე პუნქტის შესაბამისად შემცირებული საშემოსავლო გადასახადი.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2021 

წლის 7 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                    ივანე მაჭავარიანი ივანე მაჭავარიანი
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ვებგვერდი, 15/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017424

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №5ბრძანება №5

2021 წლის 15 იანვარი ქ. თბილისი2021 წლის 15 იანვარი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 31 დეკემბრის  თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 31 დეკემბრის  

№331 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ№331 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

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

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

2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 31 დეკემბრის №331 ბრძანებაში (ვებგვერდი, 31/12/2020, 
სარეგისტრაციო კოდი: 200090000.22.033.017421) შეტანილ იქნეს ცვლილება და პირველი 
მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„2. 112-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 41-ე პუნქტი:
„41. 2021 წლის 1 მარტამდე დამქირავებელი ვალდებულია 11  2 მუხლის შესაბამისად 

„დაქირავებულ პირთა რეესტრში“ ელექტრონულად ასახოს 2021 წლის 1 თებერვლის 
მდგომარეობით 11  2 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად აქტიური და 
შეჩერებული სტატუსის მქონე დაქირავებული პირების შესახებ ინფორმაცია.“.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                ივანე მაჭავარიანიივანე მაჭავარიანი

ვებგვერდი, 31/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017416

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №324ბრძანება  №324

2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის 
თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 9 დეკემბრის  თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 9 დეკემბრის  

№297 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ№297 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

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

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

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2020 წლის 9 დეკემბრის №297 ბრძანების (ვებგვერდი, 11/12/2020, სარეგისტრაციო 
კოდი 200090000.22.033.017403) მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„მუხლი 2„მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2020 წლის 31 დეკემბრიდან.“.
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                    ივანე მაჭავარიანიივანე მაჭავარიანი
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ვებგვერდი, 06/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
200000000.05.001.020226

საქართველოს კანონისაქართველოს კანონი

საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  საქართველოს საგადასახადო კოდექსში  
ცვლილების შეტანის შესახებცვლილების შეტანის შესახებ

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

1. 302-ე მუხლის მე-6 ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6. დავის განმხილველ ორგანოებს უფლება აქვთ, საჩივარი განიხილონ დისტანციურად, 

ტექნიკურ საშუალებათა გამოყენებით. მათ ასევე უფლება აქვთ, საჩივარი განიხილონ 
მომჩივნის დაუსწრებლად, თუ საქმეში არსებული მასალებიდან სრულად დგინდება დავის 
საგანთან დაკავშირებული ფაქტობრივი გარემოებები.“.

2. 309-ე მუხლის:
ა) 112-ე და 113-ე ნაწილები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„112. 2020 წლის 1 მა ი სი დან 6 კა ლენ და რუ ლი თვის გან მავ ლო ბა ში, აგ რეთ ვე 2020 წლის 

1 დე კემ ბ რი დან 6 კა ლენ და რუ ლი თვის გან მავ ლო ბა ში დამ ქი რა ვე ბე ლი უფ ლე ბა მო სი ლია შე-
იმ ცი როს (ბიუჯეტში არ შე ი ტა ნოს) და ქი რა ვე ბუ ლის თ ვის გა ცე მუ ლი 750 ლა რამ დე ხელ ფა სი-
დან და კა ვე ბუ ლი და გა და სახ დე ლი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი, თუ ამ და ქი რა ვე ბუ ლის მი ერ 
ამა ვე დამ ქი რა ვებ ლის გან 1 კა ლენ და რუ ლი თვის გან მავ ლო ბა ში მი ღე ბუ ლი ხელ ფა სი 1500 
ლარს არ აღე მა ტე ბა.

შენიშვნა: ამ ნაწილით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათი არ ვრცელდება:
ა) საბიუჯეტო ორგანიზაციაზე;
ბ) საქართველოს ეროვნულ ბანკზე;
გ) ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოზე;
დ) საწარმოზე, რომლის აქციების/წილის 50%-ზე მეტს ფლობს სახელმწიფო ან 

მუნიციპალიტეტი;
ე) ამ შენიშვნის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საწარმოს მიერ დაფუძნებულ/

შვილობილ საწარმოზე, თუ ეს საწარმო მის მიერ დაფუძნებული/შვილობილი საწარმოს 
აქციების/წილის 50%-ზე მეტს ფლობს.

113. პირი უფლებამოსილია 2020 წლის 1 მარტიდან 6 კალენდარული თვის (საანგარიშო 
პერიოდის), აგრეთვე 2020 წლის 1 დეკემბრიდან 6 კალენდარული თვის (საანგარიშო 
პერიოდის) განმავლობაში გაწეული იჯარის/ლიზინგის მომსახურება დღგ-ით დაბეგროს ამ 
მომსახურების საკომპენსაციო თანხის/თანხის ნაწილის ფაქტობრივად გადახდის საანგარიშო 
პერიოდში.“;

ბ) 114-ე ნაწილის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 114 1 ნაწილი:
„114 1. სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რ ს / შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის უფ როსს უფ ლე ბა 

აქვს, 2020 წლის ნო ემ ბერ სა და დე კემ ბერ ში გა და სახ დე ლი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დის გა დახ-
დის თ ვის ამ კო დექ სით გან საზღ ვ რუ ლი ვა და გა უგ რ ძე ლოს არა უგ ვი ა ნეს 2021 წლის 1 ივ ლი-
სი სა იმ გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელს, რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს ამ მუხ ლის 115-ე ნა წი ლის „ა“ 
ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ საქ მი ა ნო ბას ბორ ჯო მის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და ბა ბა კუ რი-
ან ში, ყაზ ბე გის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის სო ფელ გუ და ურ ში, ხუ ლოს მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში მდე ბა რე 
კუ რორტ გო დერ ძი ზე ან მეს ტი ის მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და ბა მეს ტი ა ში. აღ ნიშ ნულ შემ თხ ვე-
ვა ში გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელს ამ კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა უ რა ვი არ ერიცხე ბა.“;

გ) 115-ე ნაწილი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„115.  ქო ნე ბის გა და სა ხა დის გან, რომ ლის დეკ ლა რი რე ბა ამ კო დექ სით 2020 ან 2021 წელ-

საა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია „ეკონომიკური საქ მი ა ნო ბის სა ხე ე ბის სა ქარ-
თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი კლა სი ფი კა ტო რის“ (სეკ 006-2016):

ა) 55.1 კოდით (სასტუმროები და განთავსების მსგავსი საშუალებები) ან/და 55.2 კოდით 
(დასასვენებელი და სხვა მოკლევადიანი განთავსების საშუალებები) გათვალისწინებულ 
საქმიანობაში გამოყენებული ქონება;

ბ) 56.1 კოდით (რესტორნები და საკვებით მობილური მომსახურების საქმიანობები) 
გათვალისწინებულ საქმიანობაში გამოყენებული ქონება;

გ) 56.3 კო დით (სასმელებით მომ სა ხუ რე ბის საქ მი ა ნო ბე ბი) გათ ვა ლის წი ნე ბულ საქ მი ა ნო-
ბა ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ქო ნე ბა;
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დ) 79 კო დით (ტურისტული სა ა გენ ტო ე ბი, ტურ -ო პე რა ტო რე ბი და სხვა და ჯავ შ ნის მომ-
სა ხუ რე ბა და მათ თან და კავ ში რე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბე ბი) გათ ვა ლის წი ნე ბულ საქ მი ა ნო ბა ში გა-
მო ყე ნე ბუ ლი ქო ნე ბა.

შე ნიშ ვ ნა: ამ ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თი ვრცელ დე ბა იჯა-
რით, ლი ზინ გით ან სხვა ამ გ ვა რი ფორ მით გა და ცე მულ ქო ნე ბა ზე დაც, თუ ეს ქო ნე ბა ამა ვე 
ნა წი ლით გან საზღ ვ რულ რო მე ლი მე საქ მი ა ნო ბა ში გა მო ი ყე ნე ბა.“;

დ) 129-ე ნა წი ლის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის 130-ე ნა წი ლი:
„130. გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლი უფ ლე ბა მო სი ლია შე იმ ცი როს (ბიუჯეტში არ შე ი ტა-

ნოს) ამ მუხ ლის 114-ე ნა წი ლის შე სა ბა მი სად გა და ვა დე ბუ ლი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი 
(საშემოსავლო გა და სა ხა დი, რომ ლის გა დახ დის თ ვის ამ კო დექ სით გან საზღ ვ რუ ლი ვა და გაგ-
რ ძე ლე ბუ ლი ა), თუ იგი ახორ ცი ე ლებს ამ მუხ ლის 115-ე ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ რო-
მე ლი მე საქ მი ა ნო ბას. ამ ნა წი ლის გა მო ყე ნე ბის წე სი გა ნი საზღ ვ რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა 
მი ნის ტ რის ბრძა ნე ბით.“;

ე) 130-ე ნა წი ლის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის 131-ე ნა წი ლი:
„131. ამ კო დექ სის 164 1 მუხ ლის მე-2 ნა წი ლი და 172-ე მუხ ლის მე-4 ნა წი ლის „ხ“ ქვე პუნ-

ქ ტი გა მო ი ყე ნე ბა 2023 წლის 1 იან ვ რი დან გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა ქონ ლის იმ პორ ტი სას. ამას-
თა ნა ვე, 2023 წლის 1 იან ვ რამ დე სა ქონ ლის იმ პორ ტი სას დღგ-ით და სა ბეგ რი თან ხა (საქონლის 
ღი რე ბუ ლე ბა სა ბა ჟო მიზ ნე ბის თ ვის) მო ი ცავს სა ქონ ლის იმ პორ ტი დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თ-
ვე ლო ში კუთ ვ ნილ იმ პორ ტის გა და სახ დელს, გარ და დღგ-ი სა.“.

მუხ ლი 2. მუხ ლი 2. ამ კა ნო ნის პირ ვე ლი მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის „ე“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 131-ე ნა წი ლის მოქ მე დე ბა გავ რ-
ცელ დეს 2021 წლის 1 იან ვ რი დან წარ მო შო ბილ სა მარ თ ლებ რივ ურ თი ერ თო ბებ ზე.

მუხ ლი 3. მუხ ლი 3. ეს კა ნო ნი ამოქ მედ დეს გა მოქ ვეყ ნე ბის თა ნა ვე. 

საქართველოს პრეზიდენტი                        სალომე ზურაბიშვილი                        სალომე ზურაბიშვილი
თბილისი,

5 იანვარი 2021 წ.
N83-IIრს-Xმპ

ვებგვერდი, 31/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017417
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №325ბრძანება  №325

2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი2020 წლის 30 დეკემბერი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს  

ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში 
ცვლილების შეტანის თაობაზეცვლილების შეტანის თაობაზე

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

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

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, 2000900000.22.033.016112) 
დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. 93-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 93. აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის, აზარტული ან/და „მუხლი 93. აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის, აზარტული ან/და 

მომგებიანი თამაშების მიწოდების ნებართვის გაცემამომგებიანი თამაშების მიწოდების ნებართვის გაცემა
1. სამორინეს, სათამაშო აპარატების სალონის, აზარტული კლუბის, ტოტალიზატორის, 

ლოტოს, ბინგოს, წამახალისებელი გათამაშების მოწყობისა და  აზარტული ან/და მომგებიანი 
თამაშების მიწოდების ნებართვას გასცემს შემოსავლების სამსახური.

2. აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობისა და აზარტული ან/და მომგებიანი 
თამაშების მიწოდების ნებართვების გაცემა დასტურდება №VI-01, №VI-02, №VI-03, №VI-04, 
№VI-05, №VI-06, №VI-06   1, №VI-06 2 დანართების ფორმის შესაბამისი სანებართვო მოწმობის 
გაცემით.



38

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული სანებართვო მოწმობის ნუმერაცია 
განისაზღვროს შემდეგნაირად:

ა) აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშების მიწოდების სანებართვო მოწმობა - 19-02/--
ბ) წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის სანებართვო მოწმობა - 19-03/---
გ) სამორინეს მოწყობის სანებართვო მოწმობა - 19-04/---
დ) ტოტალიზატორის მოწყობის სანებართვო მოწმობა - 19-05/---
ე) სათამაშო აპარატების სალონის მოწყობის სანებართვო მოწმობა - 19-06/---
ვ) ლოტოს მოწყობის სანებართვო მოწმობა - 19-07/---
ზ) ბინგოს მოწყობის სანებართვო მოწმობა - 19-08/---
თ) აზარტული კლუბის მოწყობის სანებართვო მოწმობა - 19-09/---
4. ინფორმაცია გაცემული ნებართვის შესახებ შეიტანება უწყებრივ სანებართვო 

რეესტრში.“.
2. დანართი №VI-06 1-ს შემდეგ დაემატოს დანართი №VI-06 2 თანდართული რედაქციით.
3. 95-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. შემოსავლების სამსახურის მიერ სანებართვო მოწმობა შეიძლება გაიცეს მატერიალური 

ფორმით (გარდა აზარტული კლუბის მოწყობის და აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშების 
მიწოდების სანებართვო მოწმობისა) ან ელექტრონულად, შემოსავლების სამსახურის 
ვებგვერდის (www.rs.ge) მეშვეობით.“.

4. 98-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშანში იგულისხმება თამაშობის 

მოწყობისას წამახალისებელი გათამაშების ეტაპის საპრიზო ფონდისათვის, სამორინის 
მაგიდისთვის, კლუბის მაგიდისთვის, სათამაშო აპარატისთვის, სისტემურ-ელექტრონული 
ფორმის თამაშობისთვის (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) და აზარტული ან/
და მომგებიანი თამაშობის მოწყობის ნებართვით ორგანიზებული ობიექტის გარეთ 
განთავსებული, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი აზარტული ან/და 
მომგებიანი თამაშობის თითოეულ სალაროზე ელექტრონულად გაცემული ნიშნები, 
რომლებიც ადასტურებს მოსაკრებლის გადახდას და თამაშობის ორგანიზატორის უფლებას 
თამაშობის მოწყობის ადგილებში სამორინის მაგიდების, კლუბის მაგიდების, სათამაშო 
აპარატების დადგმის, წამახალისებელი გათამაშების ეტაპის მოწყობის, ასევე სისტემურ-
ელექტრონული ფორმით თამაშობის ან/და სალაროების მოწყობაზე;

2. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის ნიშანი უნდა შეიცავდეს: 
ა) სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის ობიექტების მიხედვით მინიჭებულ ნუმერაციის 

ველს (დიაპაზონს), რომლის ფარგლებშიც გაიცემა მოსაკრებლის გადახდის ნიშნები;
ბ) მოსაკრებლით დაბეგვრის პერიოდს (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა);
გ) წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის შემთხვევაში  - ეტაპის ნომერს.“.
5. 99-ე მუხლის:
ა) მე-2 და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. განაცხადში მიეთითება მოქმედი სამორინის მაგიდების, კლუბის მაგიდის, სათამაშო 

აპარატის, აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობის მოწყობის ნებართვით ორგანიზებული 
ობიექტის გარეთ განთავსებული, სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მოწყობილი 
აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშობის სალაროს რაოდენობა ან სისტემურ-ელექტრონული 
ფორმით მოსაწყობი თამაშობა და წამახალისებელი გათამაშების ეტაპის საპრიზო ფონდი. 
განაცხადს უნდა დაერთოს სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი 
დოკუმენტი.

3. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდა (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა) 
ხდება მოსაკრებლის დაბეგვრის ობიექტის ფაქტობრივი განთავსების ტერიტორიაზე 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის 
განაკვეთის მიხედვით.“;

ბ) მე-3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3 1 პუნქტი:
„3 1. წამახალისებელი გათამაშების ორგანიზატორის მიერ გადასახდელი სათამაშო 

ბიზნესის მოსაკრებლის ოდენობაა წამახალისებელი გათამაშების ეტაპის საპრიზო ფონდის 
10 პროცენტი, რომლის გადახდა ხდება ნებართვის მფლობელის იურიდიული მისამართის 
მიხედვით მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი სათამაშო ბიზნესის 
მოსაკრებლის განაკვეთის მიხედვით.“ ;

გ) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადახდის (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა)  

ნიშნის შეძენა მოსაკრებლის გადამხდელის მიერ ხდება ყოველი საანგარიშო პერიოდის 
(კვარტალის) დაწყებამდე, წინა კვარტალის განმავლობაში.“;

დ) მე-4 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 4 1 პუნქტი:
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„4 1. წამახალისებელი გათამაშების ორგანიზატორი ვალდებულია სათამაშო ბიზნესის 
მოსაკრებელი გადაიხადოს წამახალისებელი გათამაშების ეტაპის დაწყებამდე.“;

ე) მე-5 - მე-8 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. თუ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადამხდელი (გარდა წამახალისებელი 

გათამაშებისა)  საქმიანობას ანახლებს საანგარიშო პერიოდის (კვარტალის) განმავლობაში ან 
საანგარიშო პერიოდის (კვარტალის) განმავლობაში გადამხდელს ემატება დაბეგვრის ახალი 
ობიექტი, მაშინ მოსაკრებლის გადახდის ნიშანი გაიცემა მიმდინარე საანგარიშო კვარტალზე, 
ამასთან  მოსაკრებელი საანგარიშო პერიოდზე გადაიხდება სრულად.

6. თუ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადამხდელი (გარდა წამახალისებელი 
გათამაშებისა)  ნებართვას იღებს საანგარიშო პერიოდის (კვარტალის) განმავლობაში, 
მაშინ მოსაკრებლის გადახდის ნიშანი გაიცემა მიმდინარე საანგარიშო კვარტალზე, ხოლო 
მოსაკრებელი საანგარიშო პერიოდზე გადაიხდება მოსაკრებლის გადახდის ნიშნის გაცემის 
მოთხოვნის შესახებ განცხადების შემოტანიდან დარჩენილი დღეების პროპორციულად.

7. თუ სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებლის გადამხდელი (გარდა წამახალისებელი 
გათამაშებისა) საანგარიშო პერიოდის (კვარტალის) განმავლობაში ახორციელებს ობიექტის 
ადგილმდებარეობის ცვლილებას იმ ტერიტორიაზე, სადაც დადგენილია სათამაშო 
ბიზნესის მოსაკრებლის განსხვავებული (მეტი) განაკვეთი, ობიექტის ადგილმდებარეობის 
ცვლილებიდან 5 სამუშაო დღეში გადაიხდება მოსაკრებლის განსხვავებული ოდენობა.

8. თუ აზარტული ან მომგებიანი თამაშობის მოწყობის ნებართვის მოქმედების ვადა 
სრულდება საანგარიშო პერიოდის (კვარტალის) განმავლობაში, მაშინ მოსაკრებლის 
გადახდის ნიშანი (გარდა წამახალისებელი გათამაშებისა)   გაიცემა მიმდინარე საანგარიშო 
კვარტალზე, ხოლო მოსაკრებელი საანგარიშო პერიოდზე გადაიხდება ნებართვის მოქმედების 
ვადის დასრულებამდე დარჩენილი დღეების პროპორციულად.“.

6. 104-ე და 105-ე მუხლები ამოღებულ იქნეს.
მუხლი 2მუხლი 2
1. ეს  ბრძანება, გარდა პირველი მუხლის მე-6 პუნქტისა, ამოქმედდეს 2021 წლის 1 

იანვრიდან.
2. ამ ბრძანების პირველი მუხლის მე-6 პუნქტი ამოქმედდეს 2022 წლის 1 იანვრიდან.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                        საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                        ივანე მაჭავარიანიივანე მაჭავარიანი

დანართი №VI-06დანართი №VI-0622

შემოსავლების სამსახურიშემოსავლების სამსახური
აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშების მიწოდების სანებართვო მოწმობააზარტული ან/და მომგებიანი თამაშების მიწოდების სანებართვო მოწმობა

№ 00–00/000№ 00–00/000
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(ნებართვის მფლობელის დასახელება/სახელი, გვარი და საიდენტიფიკაციო ნომერი)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
(იურიდიული მისამართი)
უფლება ეძლევა კანონმდებლობით დადგენილი პირობების დაცვით უზრუნველყოს 
აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშების მიწოდება.
ნებართვა მოქმედებს 20 –– წლის „–––“  –––––––––––––– ჩათვლით. 
ნებართვა გაცემულია შემოსავლების სამსახურის მიერ 20 –– წლის „–––“–––––––––– № ––- 
ბრძანების საფუძველზე. 
 ნებართვის მფლობელი ვალდებულია დაიცვას სანებართვო პირობები. 
შემოსავლების სამსახური კანონმდებლობით დადგენილი წესით ახორციელებს კონტროლს 
ნებართვის მფლობელის მიერ სანებართვო პირობების შესრულებაზე. 
შემოსავლების სამსახურის უფლებამოსილი პირის -----------------------------
                                                                                                    (სახელი, გვარი)

ხელმოწერა                                                                                                           ბ.ა.
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ვებ გ ვერ დი, 31/12/2020
სა რე გის ტ რა ციო კო დი  
200090000.22.033.017418

სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რისსა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის
ბრძა ნე ბა  №326ბრძა ნე ბა  №326

2020 წლის 30 დე კემ ბე რი ქ. თბი ლი სი2020 წლის 30 დე კემ ბე რი ქ. თბი ლი სი

„გადასახადების ად მი ნის ტ რი რე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს  „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  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 ზეცვლი ლე ბის შე ტა ნის თა ო ბა ზე

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

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

რის 2010 წლის 31 დე კემ ბ რის №996 ბრძა ნე ბით (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. 46-ე მუხ ლი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„მუხლი 46. დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცია„მუხლი 46. დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცია
1. და  სა  ბეგ   რი პი  რი, რო  მე  ლიც ვალ   დე  ბუ  ლია ან ნე  ბა  ყოფ   ლო  ბით სურს და  რე  გის   ტ   რირ   დეს 

დღგ-ის გა  დამ   ხ   დე  ლად, რე  გის   ტ   რა  ცი  ის მიზ   ნით სა  გა  და  სა  ხა  დო ორ   გა  ნოს მი  მარ   თავს გან   ცხა -
დე  ბით (დანართი №III-01).

2. თუ ამ კა  რით სხვა რამ არ არის გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი, და  სა  ბეგ   რი პი  რი ვალ   დე  ბუ  ლია 
მის მი  ერ ნე  ბის   მი  ე  რი უწყ   ვე  ტი 12 კა  ლენ   და  რუ  ლი თვის გან   მავ   ლო  ბა  ში გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბუ  ლი 
დღგ-ით და  სა  ბეგ   რი სა  ქონ   ლის მი  წო  დე  ბის/ მომ   სა  ხუ  რე  ბის გა  წე  ვის ოპე  რა  ცი  ე  ბის ჯა  მუ  რი 
თან   ხის  100 000 ლა  რის   თ   ვის გა  და  ჭარ   ბე  ბის დღი  დან არა  უგ   ვი  ა  ნეს 2 სა  მუ  შაო დღე  ში, დღგ-ის 
გა  დამ   ხ   დე  ლად რე  გის   ტ   რა  ცი  ის მიზ   ნით, მი  მარ   თოს სა  გა  და  სა  ხა  დო ორ   გა  ნოს.

3. და  სა  ბეგრ პირს დღგ-ის გა  მო  ან   გა  რი  შე  ბის და გა  დახ   დის ვალ   დე  ბუ  ლე  ბა წარ   მო  ე  შო  ბა ამ 
მუხ   ლის მე-2 პუნ   ქ   ტით გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი და  სა  ბეგ   რი ოპე  რა  ცი  ის გან   ხორ   ცი  ე  ლე  ბის მო  მენ  -
ტი  დან (ამ ოპე  რა  ცი  ის ჩათ   ვ   ლით), რომ   ლის მი  ხედ   ვი  თაც და  სა  ბეგ   რი ოპე  რა  ცი  ე  ბის ჯა  მურ   მა 
თან   ხამ 100 000 ლარს გა  და  ა  ჭარ   ბა.

4. ამ მუხ   ლის მე-2 პუნ   ქ   ტით გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბუ  ლი დღგ-ით და  სა  ბეგ   რი ოპე  რა  ცი  ე  ბის ჯა -
მუ  რი თან   ხის გან   საზღ   ვ   რი  სას, არ გა  ით   ვა  ლის   წი  ნე  ბა სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სა  გა  და  სა  ხა  დო კო  დექ   სის 
შე  სა  ბა  მი  სად დღგ-ის   გან გა  თა  ვი  სუფ   ლე  ბუ  ლი და  სა  ბეგ   რი ოპე  რა  ცი  ე  ბი, გარ   და:

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

ბ) სა  ქონ   ლის ექ   ს   პორ   ტის ოპე  რა  ცი  ე  ბი  სა;
გ) სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სა  გა  და  სა  ხა  დო კო  დექ   სის 172-ე მუხ   ლის პირ   ვე  ლი და მე-2 ნა  წი  ლე  ბის 

შე  სა  ბა  მი  სად დღგ-ის   გან გა  თა  ვი  სუფ   ლე  ბუ  ლი ოპე  რა  ცი  ე  ბი  სა.
5. და  სა  ბეგ   რი პი  რი, რო  მე  ლიც სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში აწარ   მო  ებს აქ   ცი  ზურ სა  ქო  ნელს, ვალ   დე  ბუ -

ლია აქ   ცი  ზუ  რი სა  ქონ   ლის მი  წო  დე  ბამ   დე დღგ-ის გა  დამ   ხ   დე  ლად რე  გის   ტ   რა  ცი  ის   თ   ვის მი  მარ  -
თოს სა  გა  და  სა  ხა  დო ორ   გა  ნოს.

6. სა  წარ   მოს რე  ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის შე  დე  გად შექ   მ   ნი  ლი პი  რი ვალ   დე  ბუ  ლია დღგ-ის გა  დამ   ხ  -
დე  ლად რე  გის   ტ   რა  ცი  ის   თ   ვის მი  მარ   თოს სა  გა  და  სა  ხა  დო ორ   გა  ნოს:

ა) თუ რე  ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის რო  მე  ლი  მე მხა  რე დღგ-ის გა  დამ   ხ   დე  ლად რე  გის   ტ   რი  რე  ბუ  ლი პი -
რი  ა, დღგ-ით და  სა  ბეგ   რი სა  ქონ   ლის მი  წო  დე  ბის   /   მომ   სა  ხუ  რე  ბის გა  წე  ვის ოპე  რა  ცი  ის გან   ხორ  -
ცი  ე  ლე  ბამ   დე, მაგ   რამ რე  ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის დას   რუ  ლე  ბი  დან არა  უგ   ვი  ა  ნეს 10 დღი  სა;

ბ) თუ რე  ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის მხა  რე  ე  ბი არ არი  ან დღგ-ის გა  დამ   ხ   დე  ლად რე  გის   ტ   რი  რე  ბუ  ლი 
პი  რე  ბი და მა  თი ბო  ლო უწყ   ვე  ტი 12 კა  ლენ   და  რუ  ლი თვის დღგ-ით და  სა  ბეგ   რი ოპე  რა  ცი  ე  ბის 
ჯა  მუ  რი თან   ხა აჭარ   ბებს 100 000-ლარიან ზღვარს, რე  ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის დას   რუ  ლე  ბი  დან არა  უგ  -
ვი  ა  ნეს 2 სა  მუ  შაო დღი  სა.

7. რე  ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის შე  დე  გად შექ   მ   ნი  ლი პირ   (ებ   )ის დღგ-ით და  სა  ბეგ   რი ოპე  რა  ცი  ე  ბის ჯა -
მუ  რი თან   ხის გან   საზღ   ვ   რი  სას გა  ით   ვა  ლის   წი  ნე  ბა რე  ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ის მხა  რე  ე  ბის მი  ერ წი  ნა უწყ  -
ვე  ტი 12 კა  ლენ   და  რუ  ლი თვის გან   მავ   ლო  ბა  ში დღგ-ით და  სა  ბეგ   რი ოპე  რა  ცი  ე  ბის ჯა  მუ  რი თან   ხა.

8. დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რი რე ბუ ლი პარ ტ ნი ო რის გან / წევ რის გან შე ნა ტა ნის სა-
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ხით სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის შემ თხ ვე ვა ში სა წარ მო /ამ ხა ნა გო ბა ვალ დე ბუ ლია 
დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის თ ვის მი მარ თოს სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს დღგ-ით და-
სა ბეგ რი სა ქონ ლის მი წო დე ბის / მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის ოპე რა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბამ დე, მაგ-
რამ შე ნა ტა ნის გან ხორ ცი ე ლე ბი დან არა უგ ვი ა ნეს 10 დღი სა.

9. და სა ბეგრ პირს, რო მელ საც აქვს ფიქ სი რე ბუ ლი და წე სე ბუ ლე ბა სა ქარ თ ვე ლო ში, დღგ-
ის გა მო ან გა რი შე ბის და გა დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბა წარ მო ე შო ბა მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის / სა ქონ-
ლის მი წო დე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის მო მენ ტი დან (ამ ოპე რა ცი ის ჩათ ვ ლით) და იგი ვალ დე ბუ-
ლია დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ი სათ ვის მი მარ თოს სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს არა უგ-
ვი ა ნეს ამ ოპე რა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა ან გა რი შო პე რი ო დის ბო ლო დღი სა.

10. დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რი რე ბუ ლი პი რის გარ დაც ვა ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში პი-
რი, რო მე ლიც აგ რ ძე ლებს გარ დაც ვ ლი ლი პი რის ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბას, დღგ-ის მიზ ნე-
ბი სათ ვის ით ვ ლე ბა გარ დაც ვ ლი ლი პი რის უფ ლე ბა მო ნაც ვ ლედ. იგი ვალ დე ბუ ლია დღგ-ის 
გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის თ ვის მი მარ თოს სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს დღგ-ით და სა ბეგ-
რი სა ქონ ლის მი წო დე ბის / მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის ოპე რა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბამ დე და ნარ თი 
№III-01-ის შე სა ბა მი სად. პი რი დღგ–ის გა დამ ხ დე ლად ით ვ ლე ბა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს თ-
ვის მი მარ თ ვის დღი დან, მაგ რამ არა უგ ვი ა ნეს დღგ–ით და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე-
ბის მო მენ ტი სა (ამ ოპე რა ცი ის ჩათ ვ ლით).

11. და ინ ტე რე სე ბულ პირს შე უძ ლია მი მარ თოს სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს დღგ-ის გა დამ ხ-
დე ლად ნე ბა ყოფ ლო ბით რე გის ტ რა ცი ი სათ ვის, რა შემ თხ ვე ვა შიც იგი დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად 
გა ნი ხი ლე ბა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს თ ვის მი მარ თ ვის დღი დან, მაგ რამ არა უგ ვი ა ნეს სა ვალ-
დე ბუ ლო რე გის ტ რა ცი ის თ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვა დი სა.“.

2. და ნარ თი №III-01 ჩა მო ყა ლიბ დეს თან დარ თუ ლი რე დაქ ცი ით.
3.  და ნარ თი №III-02 ამო ღე ბულ იქ ნეს.
4. 47-ე მუხ ლი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„მუხლი 47. დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბა„მუხლი 47. დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბა
1. თუ პი რის მი ერ ბო ლო 12 კა ლენ და რუ ლი თვის გან მავ ლო ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა-

ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 165-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ-
ლი და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ე ბის (გარდა ოპე რა ცი ე ბი სა, რო მე ლიც ამა ვე კო დექ სის შე სა ბა მი სად 
გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია დღგ-ის გან, სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 165-ე მუხ ლის მე-7 
ნა წი ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით) ჯა მუ რი თან ხა დღგ-ის გა რე შე 100 000 ლარს არ აღე მა ტე ბა და 
მი სი დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად უკა ნას კ ნე ლი რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი დან 1 წე ლია გა სუ ლი, მას 
შე უძ ლია დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბის მოთხოვ ნით მი მარ თოს სა გა და-
სა ხა დო ორ გა ნოს.

2. ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში, დღგ-ის გა დამ ხ დე-
ლად რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბის მიზ ნით გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლი სა გა და სა ხა დო ორ გა-
ნოს მი მარ თავს გან ცხა დე ბით დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბის თა ო ბა ზე 
(დანართი №III-03).

3.  დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცია უქ მ დე ბა:
ა) სა წარ მოს/ ორ გა ნი ზა ცი ის ლიკ ვი და ცი ი სას − სა ხელ მ წი ფო/ სა მე წარ მეო რე ეს ტ რ ში რე-

გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბის თა რი ღი დან;
ბ)  პი რის გარ დაც ვა ლე ბი სას − გარ დაც ვა ლე ბის თა რი ღი დან;
გ) დღგ-ის რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბის თა ო ბა ზე პი რის გან ცხა დე ბი სას ან თან ხ მო ბი სას – 

პი რის წე რი ლო ბი თი მი მარ თ ვის / თან ხ მო ბის მომ დევ ნო თვის პირ ვე ლი რიცხ ვი დან, გარ და ამ 
მუხ ლის მე-6 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვი სა;

დ) „გადახდისუუნარობის საქ მის წარ მო ე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით გან საზღ ვ-
რუ ლი წე სით გა კოტ რე ბის საქ მის წარ მო ე ბის დაწყე ბი სას − სა სა მარ თ ლოს მი ერ გა მო ტა ნი ლი 
გა კოტ რე ბის შე სა ხებ გან ჩი ნე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბი დან.

4. დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რი რე ბუ ლი ფი ზი კუ რი პი რის გარ დაც ვა ლე ბის შემ თხ-
ვე ვა ში, სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო აუქ მებს აღ ნიშ ნუ ლი პი რის დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ-
რა ცი ას. დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცია უქ მ დე ბა ფი ზი კუ რი პი რის გარ დაც ვა ლე ბის 
თა რი ღი დან.

5. სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს უფ ლე ბა აქვს მი მარ თოს პირს დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის-
ტ რა ცი ის გა უქ მე ბის ინი ცი ა ტი ვით, თუ მის მი ერ ბო ლო 12 კა ლენ და რუ ლი თვის გან მავ ლო-
ბა ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი დღგ-ით და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ე ბის (გარდა ოპე რა ცი ე ბი სა, რო მე ლიც 
სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის შე სა ბა მი სად გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია დღგ-ის გან და არ 
გა ით ვა ლის წი ნე ბა დღგ-ით და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ე ბის ჯა მუ რი თან ხის გან საზღ ვ რი სას) ჯა მუ-
რი თან ხა დღგ-ის გა რე შე 100 000 ლარს არ აღე მა ტე ბა და მი სი დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად უკა-
ნას კ ნე ლი რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი დან გა სუ ლია არა ნაკ ლებ 1 წე ლი. დღგ-ის გა დამ ხ დე ლის 
თან ხ მო ბა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს ეც ნო ბე ბა №III-03 და ნარ თით.
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6. თუ პი რი ნე ბა ყოფ ლო ბით გა ტარ და რე გის ტ რა ცი ა ში დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად და რე გის-
ტ რა ცი ის დღი დან 30 კა ლენ და რუ ლი დღის გან მავ ლო ბა ში სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი მარ-
თავს გან ცხა დე ბით დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბის თა ო ბა ზე (დანართი 
№III-03), დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცია უქ მ დე ბა მი სი ძა ლა ში შეს ვ ლის მო მენ ტი დან.

7. ამ მუხ ლის მე-6 პუნ ქ ტი გა მო ი ყე ნე ბა იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ პი რი ერ თ დ რო უ ლად აკ მა-
ყო ფი ლებს შემ დეგ მოთხოვ ნებს:

ა) არ დას ტურ დე ბა პი რის მი ერ ან გა რიშ - ფაქ ტუ რის გა ტა ნის / გა მო წე რის ფაქ ტი;
ბ) პირს არ აქვს წარ მოდ გე ნი ლი დღგ-ის დეკ ლა რა ცია (გარდა იმ დეკ ლა რა ცი ი სა, რომ ლის 

სა ფუძ ველ ზე გა და სახ დე ლად და სა რიცხი გა და სა ხა დის თან ხა ნუ ლის ტო ლი ა) და არ გა აჩ ნია 
დღგ-ით და სა ბეგ რი (მათ შო რის, დღგ-ის გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი) ოპე რა ცი ა /ო პე რა ცი ე ბი.“.

5. და ნარ თი №III-03 ჩა მო ყა ლიბ დეს თან დარ თუ ლი რე დაქ ცი ით.
6. 47-ე მუხ ლის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის 47 1 მუხ ლი:
„მუხლი 47„მუხლი 47  11. უცხო ე ლი და სა ბეგ რი პი რის მი ერ რე გის ტ რა ცი ის გა რე შე დღგ-ის გა მო ან გა-. უცხო ე ლი და სა ბეგ რი პი რის მი ერ რე გის ტ რა ცი ის გა რე შე დღგ-ის გა მო ან გა-

რი შე ბის, ბი უ ჯეტ თან ან გა რიშ ს წო რე ბის და მი სი ინ ფორ მი რე ბის წე სირი შე ბის, ბი უ ჯეტ თან ან გა რიშ ს წო რე ბის და მი სი ინ ფორ მი რე ბის წე სი
1. ამ მუხ ლ ში გა მო ყე ნე ბულ ტერ მი ნებს აქვთ შემ დე გი მნიშ ვ ნე ლო ბა:
ა) უცხო ე ლი და სა ბეგ რი პი რი – და სა ბეგ რი პი რი, რო მე ლიც არ არის და ფუძ ნე ბუ ლი ან 

ჩვე უ ლებ რივ არ ცხოვ რობს სა ქარ თ ვე ლო ში ან სა ქარ თ ვე ლო ში არ გა აჩ ნია ფიქ სი რე ბუ ლი და-
წე სე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც მო ნა წი ლე ობს მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ში;

ბ) ტე ლე სა კო მუ ნი კა ციო მომ სა ხუ რე ბა – ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის №III-03 1 და ნარ თის შე სა ბა მი-
სად;

გ) რა დიო ან ტე ლე სა მა უწყებ ლო მომ სა ხუ რე ბა – ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის №III-03 2 და ნარ თის შე-
სა ბა მი სად;

დ) ელექ ტ რო ნუ ლად გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბა – ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის №III-03 3 და ნარ თის შე-
სა ბა მი სად;

ე) მომ სა ხუ რე ბის მიმ ღე ბი – მომ სა ხუ რე ბის შემ ძე ნი ფი ზი კუ რი პი რი, რო მე ლიც:
ე.ა) არ წარ მო ად გენს და სა ბეგრ პირს;
ე.ბ) წარ მო ად გენს და სა ბეგრ პირს, თუმ ცა მის მი ერ მი ღე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბა არ უკავ შირ-

დე ბა ამ და სა ბეგ რი პი რის ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბას.
2. დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის ვალ დე ბუ ლე ბის გა რე შე, დღგ-ის გა მო ან გა რი-

შე ბის და გა დახ დის ვალ დე ბუ ლე ბა  წარ მო ე შო ბა და სა ბეგრ პირს, რო მე ლიც არ არის და ფუძ-
ნე ბუ ლი ან ჩვე უ ლებ რივ არ ცხოვ რობს სა ქარ თ ვე ლო ში ან სა ქარ თ ვე ლო ში არ გა აჩ ნია ფიქ-
სი რე ბუ ლი და წე სე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც მო ნა წი ლე ობს ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის „ბ“-„დ“ 
ქვე პუნ ქ ტებ ში მი თი თე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ში, თუ მის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი მომ-
სა ხუ რე ბის გა წე ვის ად გი ლი სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 162 1 მუხ ლის  შე სა ბა მი-
სად არის სა ქარ თ ვე ლო და ეს ოპე რა ცია არ იბეგ რე ბა უკუ და ბეგ ვ რის წე სით. აღ ნიშ ნუ ლი და-
სა ბეგ რი პი რი, სა ქარ თ ვე ლო ში დღგ-ის ან გა რიშ გე ბის და ბი უ ჯეტ თან ან გა რიშ ს წო რე ბის მიზ-
ნით სა ქარ თ ვე ლოს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის ვებ გ ვერ დ ზე არ სე ბუ ლი პლატ ფორ მის სა შუ-
ა ლე ბით ავ სებს სა რე გის ტ რა ციო ფორ მას ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის №III-03 4 და ნარ თის შე სა ბა მი სად.

3. ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, მომ სა ხუ რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო-
რი ა ზე გა წე უ ლად ჩა ით ვ ლე ბა თუ კმა ყო ფილ დე ბა ქვე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი ერ თ -ერ თი პი რო ბა:

ა) ფი ნან სუ რი და წე სე ბუ ლე ბის (რომელშიც გახ ს ნი ლია ან გა რი ში და გა მო ი ყე ნე ბა გა წე-
უ ლი მომ სა ხუ რე ბის ასა ნაზღა უ რებ ლად) ან ელექ ტ რო ნუ ლი ფი ნან სუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის ოპე-
რა ტო რის (რომლის სა შუ ა ლე ბი თაც ხდე ბა გა დახ და) ად გილ სამ ყო ფე ლი არის სა ქარ თ ვე ლო;

ბ) მომ სა ხუ რე ბის მიმ ღე ბის ად გილ სამ ყო ფე ლი არის სა ქარ თ ვე ლო;
გ) მომ სა ხუ რე ბის მიმ ღე ბის მი ერ, მომ სა ხუ რე ბის შე სა ძე ნად გა მო ი ყე ნე ბუ ლი მოწყო ბი-

ლო ბის ქსე ლუ რი მი სა მარ თი (IP) მდე ბა რე ობს სა ქარ თ ვე ლო ში;
დ) მომ სა ხუ რე ბის შე სა ძე ნად / გა და სახ დე ლად გა მო ყე ნე ბუ ლი ქვეყ ნის სა ტე ლე ფო ნო კო-

დი ეკუთ ვ ნის სა ქარ თ ვე ლოს.
4. ამ მუხ ლის მიზ ნი სათ ვის:
ა) დღგ-ით და სა ბეგრ ოპე რა ცი ას წარ მო ად გენს უცხო ე ლი და სა ბეგ რი პი რის მი ერ ანაზღა-

უ რე ბის სა ნაც ვ ლოდ ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის „ბ“-„დ“ ქვე პუნ ქ ტებ ში მი თი თე ბუ ლი მომ-
სა ხუ რე ბის გა წე ვა;

ბ) დღგ-ით და სა ბეგ რი თან ხა არის აღ ნიშ ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ნაც ვ ლოდ მი ღე ბუ ლი 
ანაზღა უ რე ბა, დღგ-ის გა რე შე;

გ) სა ან გა რი შო პე რი ო დი შე ად გენს კა ლენ და რულ თვეს;
დ) დღგ-ის გა ნაკ ვე თი შე ად გენს 18%-ს.
5. უცხო ე ლი და სა ბეგ რი პი რი, რო მე ლიც გა ნა ხორ ცი ე ლებს ამ მუხ ლით გათ ვა ლი წი ნე-

ბულ და სა ბეგრ ოპე რა ცი ებს, ვალ დე ბუ ლია შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის ვებ გ ვერ დ ზე შექ მ ნი-
ლი პლატ ფორ მის მეშ ვე ო ბით მი სი პი რა დი გვერ დი დან ყო ველ სა ან გა რი შო პე რი ოდ ზე წარ-
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მო ად გი ნოს სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რა ცია ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის №III-03 5 და ნარ თის შე სა ბა მი სად, 
არა უგ ვი ა ნეს მომ დევ ნო თვის 15 რიცხ ვი სა და იმა ვე ვა და ში გა და ი ხა დოს გა და სა ხა დი.

6. დღგ-ის სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბის შე სა ხებ უცხო ე ლი და სა ბეგ რი პი რის ინ ფორ-
მი რე ბა ხორ ცი ელ დე ბა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ, რა დრო საც მი ე თი თე ბა:

ა) ის სა კა ნონ მ დებ ლო ნორ მე ბი, რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც უცხო ე ლი და სა ბეგ რი პი რი ვალ-
დე ბუ ლია გა და ი ხა დოს დღგ სა ქარ თ ვე ლოს სა ხელ მ წი ფო ბი უ ჯეტ ში, და

ბ) შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის ვებ - გ ვერ დ ზე შექ მ ნი ლი პლატ ფორ მის ელექ ტ რო ნუ ლი მი-
სა მარ თი, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც გა ნა ხორ ცი ე ლებს დღგ-ის ან გა რიშ გე ბას.

7. უცხო ე ლი და სა ბეგ რი პი რის მი ერ ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის 
დარ ღ ვე ვა გა მო იწ ვევს სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბულ პა სუ ხის-
მ გებ ლო ბას.“;

7. III-03 და ნარ თის შემ დეგ და ე მა ტოს თან დარ თუ ლი რე დაქ ცი ის №III-03 1, №III-03 2, 
№III-03 3, №III-03 4, №III-03 5 და ნარ თე ბი.

8. 48 1 მუხ ლის:
ა) მე-5 პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„5. ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი წე სი არ ვრცელ დე ბა:
ა) რე გუ ლა რუ ლად ან უწყ ვე ტად გა წე ულ ტე ლე სა კო მუ ნი კა ცი ო/ კავ შირ გაბ მუ ლო ბის მომ-

სა ხუ რე ბა ზე;
ბ) რე გუ ლა რუ ლად ან უწყ ვე ტად გან ხორ ცი ე ლე ბულ გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის, 

ელექ ტ რო ე ნერ გი ის, გა ზის, წყა ლის, თბო ე ნერ გი ის, გაგ რი ლე ბის ენერ გი ის ან სხვა მსგავ სი სა-
ქონ ლის მი წო დე ბა ზე.“;

ბ) მე-3 მა გა ლი თი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„მაგალითი 3.„მაგალითი 3. სა წარ მოს საქ მი ა ნო ბის სა გა ნია გა და ზიდ ვის მომ სა ხუ რე ბის გან ხორ ცი ე ლე-

ბა. მხა რე ე ბის მი ერ გან საზღ ვ რუ ლია გა სა წე ვი მომ სა ხუ რე ბა, მომ სა ხუ რე ბის მო ცუ ლო ბა და 
ღი რე ბუ ლე ბა. მომ სა ხუ რე ბის მიმ ღე ბის მი ერ წი ნას წარ მოხ და გა და ზიდ ვის მომ სა ხუ რე ბის 
სა კომ პენ სა ციო თან ხის ანაზღა უ რე ბა, თუმ ცა წი ნას წარ არ არის გან საზღ ვ რუ ლი გა და სა ზი დი 
ტვირ თი მოქ ცე ულ იქ ნე ბა თუ არა ექ ს პორ ტის, რე ექ ს პორ ტის, გა რე გა და მუ შა ვე ბის ან ტრან-
ზი ტის რე ჟიმ ში.

შე ფა სე ბა:
მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში, სა ხე ზე არ არის ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტის „დ“ ქვე პუნ ქ ტით გათ-

ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რო ბა. კერ ძოდ, სა კომ პენ სა ციო თან ხის მი ღე ბის მო მენ ტ ში, გან საზღ ვ რუ-
ლია გა სა წე ვი მომ სა ხუ რე ბა, მი სი მო ცუ ლო ბა და ღი რე ბუ ლე ბა, თუმ ცა არ არის გან საზღ ვ რუ-
ლი გა სა წე ვი მომ სა ხუ რე ბა წარ მო ად გენს დღგ-ით და სა ბეგრ თუ გა თა ვი სუფ ლე ბულ ოპე რა-
ცი ას, ვი ნა ი დან, სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 172-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის 
შე სა ბა მი სად, გა და ზიდ ვის მომ სა ხუ რე ბა ჩათ ვ ლის უფ ლე ბით დღგ-ი სა გან თა ვი სუფ ლ დე ბა 
იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ხორ ცი ელ დე ბა ექ ს პორ ტის, რე ექ ს პორ ტის, გა რე გა და მუ შა ვე ბის ან ტრან-
ზი ტის რე ჟიმ ში მოქ ცე უ ლი ტვირ თის გა და ზიდ ვა. შე სა ბა მი სად, დღგ-ით და სა ბეგ რი ოპე რა-
ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის დროს წარ მო ად გენს მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის და არა სა კომ პენ სა ციო 
თან ხის მი ღე ბის მო მენ ტი.“;

გ) მე-5 მა გა ლი თი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„მაგალითი 5. „მაგალითი 5.  დღგ-ის გა დამ ხ დე ლი სა წარ მო და სა კან ცე ლა რიო მა ღა ზია 15 იან ვარს შე-

თან ხ მ დ ნენ 1000 ლა რის ღი რე ბუ ლე ბის სა ქონ ლის მი წო დე ბის თა ო ბა ზე. შე თან ხ მე ბის თა ნახ-
მად, სა ქონ ლის ღი რე ბუ ლე ბა გა დახ დი ლი იქ ნა წი ნას წარ – 22 იან ვარს, სა ქონ ლის მი წო დე ბამ-
დე. ამას თან, სა ხე ზეა ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რო ბე ბი. სა კან ცე ლა-
რიო მა ღა ზი ამ წი ნას წარ გა დახ დი ლი თან ხა, იან ვ რის თვე ში მი ღე ბის სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში 
და ბეგ რა დღგ-ით და  გა მო წე რა სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ - ფაქ ტუ რა.

შე ფა სე ბა:
სა კან ცე ლა რიო მა ღა ზი ის ქმე დე ბა მარ თ ლ ზო მი ე რი ა. ამას თან, სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა-

ხა დო კო დექ სის 174-ე – 178-ე მუხ ლე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა წარ მოს უფ ლე ბა აქვს გა მო წე-
რი ლი სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ - ფაქ ტუ რით იან ვ რის თვე ში ჩა ით ვა ლოს გა დახ დი ლი დღგ-ის 
თან ხა.“;

დ) მე-14 მა გა ლი თი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„მაგალითი 14.  „მაგალითი 14.  სა წარ მო თა შო რის გა ფორ მე ბუ ლია მშე ნებ ლო ბის მომ სა ხუ რე ბის ხელ შეკ-

რუ ლე ბა, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მე-8 მუხ ლის მე-10 ნა წი ლის შე-
სა ბა მი სად, აკ მა ყო ფი ლებს გრძელ ვა დი ა ნი კონ ტ რაქ ტის პი რო ბებს. ხელ შეკ რუ ლე ბის თა ნახ-
მად, მშე ნებ ლო ბა უნ და და იწყოს 2017 წლის 1 მარტს და დას რულ დეს 2022 წლის 1 მარტს, 
მომ სა ხუ რე ბის სა კომ პენ სა ციო თან ხა შე ად გენს 3 000 000 ლარს. მომ სა ხუ რე ბის მიმ ღე ბის  მი-
ერ მომ სა ხუ რე ბის გამ წე ვი სათ ვის 2017 წლის 31 იან ვარს გა დახ დი ლი იქ ნა 500 000 ლა რი.

შე ფა სე ბა:
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სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 309-ე მუხ ლის 107-ე ნა წი ლის მი ხედ ვით, 2018 
წლის 1 იან ვ რამ დე და დე ბუ ლი გრძელ ვა დი ა ნი კონ ტ რაქ ტე ბის მი მართ დღგ-ით და ბეგ ვ რის 
მიზ ნე ბი სათ ვის გა მო ი ყე ნე ბა 2018 წლის 1 იან ვ რამ დე მოქ მე დი ნორ მე ბი. სა ქარ თ ვე ლოს სა გა-
და სა ხა დო კო დექ სის 2018 წლის 1 იან ვ რამ დე მოქ მე დი რე დაქ ცი ის 161-ე მუხ ლის მე-6 ნა წი-
ლის შე სა ბა მი სად, გრძელ ვა დი ა ნი კონ ტ რაქ ტის ნორ მე ბი გა მო ი ყე ნე ბა იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ არ 
დად გა ამა ვე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რო ბა. ამას თან, აღ ნიშ ნუ ლი 
მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის „ა.ბ.დ“ ქვე პუნ ქ ტით (რომელიც ამოქ მედ და 2017 წლის 1 იან ვ რი-
დან), თუ თან ხის გა დახ და ხორ ცი ელ დე ბა მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვამ დე/ სა ქონ ლის მი წო დე ბამ-
დე, და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის დროდ ით ვ ლე ბა არა უგ ვი ა ნეს მი სა წო დე ბე ლი 
სა ქონ ლის / გა სა წე ვი მომ სა ხუ რე ბის სა კომ პენ სა ციო თან ხის მი ღე ბის მო მენ ტი.

ამ დე ნად, მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში, სა ხე ზეა მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვამ დე/ სა ქონ ლის მი წო-
დე ბამ დე სა კომ პენ სა ციო თან ხის გა დახ და, რო მე ლიც გან ხორ ცი ელ და 2017 წლის 31 იან ვარს. 
შე სა ბა მი სად, და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის დროს წარ მო ად გენს სა კომ პენ სა ციო 
თან ხის მი ღე ბის მო მენ ტი.“;

ე) მე-19 მა გა ლი თი ამო ღე ბულ იქ ნეს;
ვ) მე-20 მა გა ლი თი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„მაგალითი 20. „მაგალითი 20. შპს „X“-მა თე ბერ ვ ლის თვე ში მი ღე ბუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის  ღი რე ბუ-

ლე ბა 500 ლა რი შპს „Y“-ს აუნაზღა უ რა წი ნას წარ იან ვ რის თვე ში.  შპს „Y“-ს  მი ღე ბუ ლი თან ხა 
არ და უ ბეგ რავს იან ვ რის თვის სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში.

შე ფა სე ბა:
სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 163-ე მუხ ლის მე-2 და მე-5 ნა წი ლე ბის შე სა ბა-

მი სად, სა ქონ ლის მი წო დე ბამ დე თან ხის ანაზღა უ რე ბი სას, ოპე რა ცი ის დღგ-ით და ბეგ ვ რის 
დროს არ წარ მო ად გენს თან ხის მი ღე ბის მო მენ ტი, თუ სა ქონ ლის (გარანტირებული სიმ ძ ლავ-
რის, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის, გა ზის, წყლის, თბო ე ნერ გი ის, გაგ რი ლე ბის ენერ გი ის ან სხვა მსგავ-
სი სა ქონ ლის) მი წო დე ბა ხორ ცი ელ დე ბა რე გუ ლა რუ ლად ან უწყ ვე ტად. ამ დე ნად, მო ცე მულ 
მა გა ლით ში, ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მი წო დე ბა დღგ-ით უნ და და ი ბეგ როს არა უგ ვი ა ნეს ყო ვე ლი 
სა ან გა რი შო პე რი ო დის ბო ლო დღი სა.“;

ზ) 21-ე მა გა ლი თი ამო ღე ბულ იქ ნეს;
თ) 22-ე მა გა ლი თი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
მა გა ლი თი 22.  დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რი რე ბულ მა პირ მა 24 თე ბერ ვალს გა ა ფორ-

მა ხელ შეკ რუ ლე ბა სა ო ფი სე შე ნო ბის სა რე მონ ტო სა მუ შა ო ე ბის მი წო დე ბა ზე. ხელ შეკ რუ ლე-
ბის ხელ მო წე რის თა ნა ვე გან ხორ ცი ელ და 40 000 ლა რის წი ნას წარ ანაზღა უ რე ბა, რო მელ ზეც 
გა მო წე რილ იქ ნა სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ - ფაქ ტუ რა და თე ბერ ვ ლის თვის დღგ-ის დეკ ლა რა-
ცი ით გან ხორ ცი ელ და დღგ-ის დეკ ლა რი რე ბა, ხო ლო მე ო რე მხა რის მი ერ დღგ-ის ჩათ ვ ლა. 
ამა ვე წლის მარ ტის თვის სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში სტი ქი ის შე დე გად მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნით სა-
ო ფი სე შე ნო ბა და ექ ვემ დე ბა რა დე მონ ტაჟს. მხა რე ე ბი შე თან ხ მ დ ნენ ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყ ვე-
ტა ზე, ხო ლო 40 000 ლა რი და ექ ვემ დე ბა რა უკან  დაბ რუ ნე ბას.

შე ფა სე ბა:
სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 179-ე მუხ ლის მი ხედ ვით, და სა ბეგ რი ოპე რა ცი-

ის თან ხა ექ ვემ დე ბა რე ბა კო რექ ტი რე ბას, რად გან შე იც ვა ლა ის გა რე მო ე ბე ბი/ ფაქ ტო რე ბი, რო-
მელ თა სა ფუძ ველ ზეც და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის დროს გა ნი საზღ ვ რა დღგ-ით 
და სა ბეგ რი თან ხა, კერ ძოდ, მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში – ოპე რა ცია გა უქ მ და. ამ ოპე რა ცი ა ზე მარ-
ტის თვის სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში უნ და გა მო ი წე როს კო რექ ტი რე ბის სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ - 
ფაქ ტუ რა და მარ ტის თვის დღგ-ის დეკ ლა რა ცი ა ში გან ხორ ცი ელ დეს შე სა ბა მი სი მო ნა ცე მე ბის 
ასახ ვა.“;

ი) 23-ე მა გა ლი თი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„მაგალითი 23.„მაგალითი 23.  ფი ზი კურ მა პირ მა 3 თე ბერ ვალს ამა ვე წლის აგ ვის ტოს თვის თ ვის და ჯავ-

შ ნა სა ქარ თ ვე ლო ში მდე ბა რე სას ტუმ როს ნო მე რი. მხა რე ე ბის მი ერ გან საზღ ვ რუ ლია გა სა წე ვი 
მომ სა ხუ რე ბა, მომ სა ხუ რე ბის მო ცუ ლო ბა, ღი რე ბუ ლე ბა და გა სა წე ვი მომ სა ხუ რე ბა წარ მო ად-
გენს დღგ-ით და სა ბეგრ ოპე რა ცი ას. ფი ზი კუ რი პი რის მი ერ სას ტუმ რო სათ ვის 4 თე ბერ ვალს 
გა დახ დი ლი იქ ნა გა სა წე ვი მომ სა ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის ნა წი ლი თან ხა – 1500 ლა რი. სას-
ტუმ როს მი ერ მი ღე ბუ ლი სა კომ პენ სა ციო თან ხა მი ღე ბის სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში და ბეგ რი ლი 
იქ ნა დღგ-ით. 11 ივ ნისს ფი ზი კურ მა პირ მა გა ა უქ მა ჯავ შა ნი და მო ითხო ვა გა დახ დი ლი თან-
ხის უკან დაბ რუ ნე ბა. სას ტუმ როს პი რო ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, გა დახ დი ლი თან ხის ნა წი ლი 
ფი ზი კურ პირს და უბ რუნ და, ხო ლო ნა წი ლი და უ კავ და რო გორც პირ გა სამ ტეხ ლოს თან ხა.

შე ფა სე ბა:
მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში, სას ტუმ რო უფ ლე ბა მო სი ლია სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო-

დექ სის 179-ე მუხ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით და ა კო რექ ტი როს თე ბერ ვ ლის თვის ოპე რა ცია და 
ივ ნი სის თვის დღგ-ის დეკ ლა რა ცი ით შე იმ ცი როს სა კომ პენ სა ციო თან ხა ზე გა დახ დი ლი დღგ-
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ის თან ხა. ამას თან, ვი ნა ი დან სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 164-ე მუხ ლის მე-5 ნა-
წი ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, პირ გა სამ ტეხ ლოს თან ხა დღგ-ით და სა ბეგრ თან ხა ში არ შე ი ტა ნე-
ბა, ამ ნა წილ ში დღგ-ით და ბეგ ვ რის ვალ დე ბუ ლე ბა სას ტუმ როს არ წარ მო ე შო ბა.“;

კ) 25-ე მა გა ლი თი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„მაგალითი 25. არა რე ზი დენ ტი სა წარ მო და სა ქარ თ ვე ლოს სა წარ მო შე თან ხ მ დ ნენ სა ქარ-

თ ვე ლო ში მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის თა ო ბა ზე. მხა რე ე ბის მი ერ გან საზღ ვ რუ ლია გა სა წე ვი მომ-
სა ხუ რე ბა, მომ სა ხუ რე ბის მო ცუ ლო ბა, ღი რე ბუ ლე ბა და გა სა წე ვი მომ სა ხუ რე ბა წარ მო ად გენს 
დღგ-ით და სა ბეგრ ოპე რა ცი ას. შე თან ხ მე ბის პი რო ბე ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა ქარ თ ვე ლოს სა-
წარ მომ არა რე ზი დენტ სა წარ მოს ჩა უ რიცხა მომ სა ხუ რე ბის სა კომ პენ სა ციო თან ხა 10 000 ლა რი 
წი ნას წარ, მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვამ დე.

შე ფა სე ბა:
ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტი სა და სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 161-ე მუხ ლის 

პირ ვე ლი ნა წი ლის „ა“ ქვე პუნ ქ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ქარ თ ვე ლოს სა წარ მო ვალ დე ბუ ლია 
დღგ-ით უკუ და ბეგ ვ რის წე სით და ბეგ როს არა რე ზი დენ ტი სა წარ მო სათ ვის გა დახ დი ლი სა-
კომ პენ სა ციო თან ხა – 10 000 ლა რი.“;

ლ) 27-ე მა გა ლი თი ამო ღე ბულ იქ ნას.
9. 48 1 მუხ ლის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის 48 2 მუხ ლი:
„მუხლი 48„მუხლი 48  22. ცალ კე უ ლი და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ე ბის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც არ გა მო ი ყე ნე-. ცალ კე უ ლი და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ე ბის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც არ გა მო ი ყე ნე-

ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 163-ე მუხ ლის მე-2 ნა წი ლიბა სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 163-ე მუხ ლის მე-2 ნა წი ლი
1. გარ და ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვი სა, სა ქარ თ ვე ლოს სა-

გა და სა ხა დო კო დექ სის 163-ე მუხ ლის მე-2 ნა წი ლი არ გა მო ი ყე ნე ბა სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის 
გაც ვ ლის (ბარტერული) ოპე რა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში და ამ ოპე რა ცი ის დღგ-ით და ბეგ ვ რა ხორ ცი-
ელ დე ბა სა ქონ ლის მი წო დე ბის / მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის მო მენ ტ ში.

2. ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 48 1 მუხ ლის მოთხოვ ნა თა გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე-
ბის გაც ვ ლის (ბარტერული) ოპე რა ცი ებ ზე სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 163-ე მუხ-
ლის მე-2 ნა წი ლი გავ რ ცელ დე ბა აღ ნიშ ნუ ლი ოპე რა ცი ე ბის ფარ გ ლებ ში სა ქონ ლის მი წო დე-
ბამ დე/ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვამ დე თან ხის ნა წი ლობ რივ ანაზღა უ რე ბის შემ თხ ვე ვებ ში, ანაზღა-
უ რე ბუ ლი თან ხის ნა წილ ში.“.

10. 49-ე მუხ ლის „ა“ და „ბ“ ქვე პუნ ქ ტე ბი ამო ღე ბულ იქ ნეს.
11. 49 1 და 50-ე მუხ ლე ბი ამო ღე ბულ იქ ნეს.
12. XII თა ვის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის XII 1 და XII 2 თა ვე ბი:
„თავი XII 1
სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 160-ე მუხ ლის მე-7 ნა წი ლის გა მო ყე ნე ბის პი რო-

ბე ბი და წე სი
მუხ ლი 50მუხ ლი 50  11. და სა ბეგ რი პი რის  მი ერ  ყვე ლა აქ ტი ვის ან მი სი ნა წი ლის (დამოუკიდებლად . და სა ბეგ რი პი რის  მი ერ  ყვე ლა აქ ტი ვის ან მი სი ნა წი ლის (დამოუკიდებლად 

ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი ქვე და ნა ყო ფის) სხვა და სა ბეგ რი პი რის თ ვის მი წო დე ბაფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი ქვე და ნა ყო ფის) სხვა და სა ბეგ რი პი რის თ ვის მი წო დე ბა
1. სა ქონ ლის მი წო დე ბად ან / და მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვად არ გა ნი ხი ლე ბა და სა ბეგ რი პი რის 

მი ერ ყვე ლა აქ ტი ვის ან მი სი ნა წი ლის (დამოუკიდებლად ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი ქვე და ნა ყო ფის) 
სხვა და სა ბეგ რი პი რის თ ვის მი წო დე ბა.

2. ამ მუხ ლ ში გა მო ყე ნე ბულ ტერ მი ნებს აქვთ შემ დე გი მნიშ ვ ნე ლო ბა:
ა) მიმ წო დე ბე ლი – და სა ბეგ რი პი რი, რო მე ლიც აწ ვ დის ყვე ლა აქ ტივს ან აქ ტი ვე ბის ნა-

წილს (დამოუკიდებლად ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბად ქვე და ნა ყოფს);
ბ) შემ ძე ნი – და სა ბეგ რი პი რი, რო მე ლიც იძენს ყვე ლა აქ ტივს ან აქ ტი ვე ბის ნა წილს 

(დამოუკიდებლად ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბად ქვე და ნა ყოფს);
გ) ყვე ლა აქ ტი ვის ან აქ ტი ვე ბის ნა წი ლის (დამოუკიდებლად ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი ქვე და-

ნა ყო ფის) მი წო დე ბა – ანაზღა უ რე ბის სა ნაც ვ ლოდ ან მის გა რე შე იმ აქ ტივ თა ერ თობ ლი ო ბის 
მი წო დე ბა, რომ ლე ბიც წარ მო ად გე ნენ მიმ წო დებ ლის ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე-
ლე ბი სათ ვის აუცი ლე ბელ და საკ მა რის აქ ტი ვებს;

დ) და მო უ კი დებ ლად ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი ქვე და ნა ყო ფი − და სა ბეგ რი პი რის აქ ტი ვე ბის 
ნა წი ლი, რო მე ლიც წარ მო ად გენს ერ თ მა ნეთ თან ფუნ ქ ცი უ რად და კავ ში რე ბუ ლი ძი რი თა დი 
სა შუ ა ლე ბე ბი სა და თან მ ხ ლე ბი კო მუ ნი კა ცი ე ბის ერ თობ ლი ო ბას და რომ ლის და მო უ კი დებ-
ლად ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა არ არის და მო კი დე ბუ ლი მე სა კუთ რის შეც ვ ლა ზე.

3. ყვე ლა აქ ტი ვის ან მი სი ნა წი ლის (დამოუკიდებლად ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი ქვე და ნა ყო-
ფის) მი წო დე ბის ფარ გ ლებ ში, გა და სა ცემ აქ ტი ვებს შე საძ ლე ბე ლია წარ მო ად გენ დეს ნე ბის მი-
ე რი აქ ტი ვი, რო მელ საც მიმ წო დე ბე ლი იყე ნებს ან გან კუთ ვ ნი ლია გა მო სა ყე ნებ ლად იმ ეკო-
ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბა ში, რო მელ თან და კავ ში რე ბი თაც ხორ ცი ელ დე ბა ყვე ლა აქ ტი ვის ან მი სი 
ნა წი ლის მი წო დე ბა, მათ შო რის:

ა) ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბი;
ბ) სა სა ქონ ლო მა ტე რი ა ლუ რი ფა სე უ ლო ბე ბი;
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გ) არა მა ტე რი ა ლუ რი ქო ნე ბა (მათ შო რის, გუდ ვი ლი, ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი სა კუთ რე ბა, 
მოთხოვ ნე ბი, ხელ შეკ რუ ლე ბებ ში ჩა ნაც ვ ლე ბის უფ ლე ბა).

4. ამ მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტ ში მი თი თე ბუ ლი აქ ტი ვე ბის მი წო დე ბა ზე ამა ვე მუხ ლის პირ ვე-
ლი პუნ ქ ტი გავ რ ცელ დე ბა მხო ლოდ იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ შეს რულ დე ბა ქვე მოთ მო ცე მუ ლი 
ყვე ლა პი რო ბა:

ა) აქ ტი ვე ბი გა და ე ცე მა რო გორც აქ ტივ თა ერ თობ ლი ო ბა, რო მე ლიც მიმ წო დებ ლის იმ 
ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის გაგ რ ძე ლე ბის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა, რო მელ თან და კავ ში რე ბი თაც 
მის მი ერ ხორ ცი ელ დე ბა ყვე ლა აქ ტი ვის ან აქ ტი ვე ბის ნა წი ლის (დამოუკიდებლად ფუნ ქ ცი ო-
ნი რე ბა დი ქვე და ნა ყო ფის) მი წო დე ბა;

ბ) აქ ტი ვე ბის მი წო დე ბა ხორ ცი ელ დე ბა წე რი ლო ბი თი ფორ მით და დე ბუ ლი ერ თი ა ნი გა-
რი გე ბის სა ფუძ ველ ზე, რა დრო საც, შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტი უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს იმ აქ-
ტი ვე ბის ამომ წუ რავ ჩა მო ნათ ვალს, რო მელ თა გა და ცე მაც ხორ ცი ელ დე ბა ამ ოპე რა ცი ის ფარ-
გ ლებ ში;

გ) მიმ წო დე ბელს და შემ ძენს მი წო დე ბა ასა ხუ ლი აქვთ შე სა ბა მი სი სა ან გა რი შო პე რი ო დის 
დღგ-ის დეკ ლა რა ცი ა ში.

5. ამ მუხ ლის დე ბუ ლე ბე ბი ვრცელ დე ბა იმ შემ თხ ვე ვა შიც, თუ:
ა) ყვე ლა აქ ტი ვის ან მი სი ნა წი ლის (დამოუკიდებლად ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი ქვე და ნა ყო-

ფის) მი წო დე ბის მო მენ ტი სათ ვის, მიმ წო დებ ლის მი ერ ამ აქ ტი ვე ბის ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო-
ბა ში გა მო ყე ნე ბა შე ჩე რე ბუ ლი ა;

ბ) გა და სა ცემ აქ ტივ თა ჩა მო ნათ ვალ ში შე დის ისე თი აქ ტი ვი, რო მე ლიც შე საძ ლოა არ იყოს 
აუცი ლე ბე ლი შე სა ბა მი სი სა ხის ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის, მაგ რამ 
უკავ შირ დე ბა მას და შემ ძენს ხელს შე უწყობს ამ საქ მი ა ნო ბის გაგ რ ძე ლე ბა ში.

6. ამ მუხ ლის დე ბუ ლე ბე ბი არ ვრცელ დე ბა:
ა) იმ შემ თხ ვე ვა ზე, რო დე საც მხა რე ე ბი ყვე ლა აქ ტი ვის ან მი სი ნა წი ლის (დამოუკიდებლად 

ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი ქვე და ნა ყო ფის) მი წო დე ბის მო მენ ტის თ ვის არ წარ მო ად გე ნენ დღგ-ის გა-
დამ ხ დე ლად რე გის ტ რი რე ბულ პი რებს;

ბ) ფა სი ა ნი ქა ღალ დის და სა წარ მოს აქ ცი ის/ კა პი ტალ ში წი ლის გა და ცე მა ზე, გარ და იმ 
შემ თხ ვე ვი სა, რო დე საც ეს აქ ტი ვე ბი მიმ წო დებ ლის მი ერ გა მო ი ყე ნე ბა იმ ეკო ნო მი კურ საქ მი-
ა ნო ბა ში, რო მელ თან და კავ ში რე ბი თაც მის მი ერ ხორ ცი ელ დე ბა ყვე ლა აქ ტი ვის ან აქ ტი ვე ბის 
ნა წი ლის (დამოუკიდებლად ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დი ქვე და ნა ყო ფის) მი წო დე ბა;

გ) იმ აქ ტი ვე ბის მო წო დე ბა ზე, რომ ლებ საც მიმ წო დე ბე ლი ფლობ და მხო ლოდ იჯა-
რით (ან სხვა მსგავ სი ფორ მით) გა ცე მის ან კა პი ტა ლის ღი რე ბუ ლე ბის გაზ რ დის მიზ ნით 
(საინვესტიციო ქო ნე ბა);

დ) იური დი უ ლი პი რის რე ორ გა ნი ზა ცი ის ფარ გ ლებ ში რე ორ გა ნი ზა ცი ის მხა რე პი რებს 
შო რის აქ ტი ვე ბის გა და ცე მის შემ თხ ვე ვებ ზე;

ე) სა წარ მოს კა პი ტალ ში ან ამ ხა ნა გო ბა ში აქ ტი ვე ბის შე ტა ნის შემ თხ ვე ვებ ზე.
მუხ ლი 50მუხ ლი 50  22. სა წარ მოს კა პი ტალ ში ან ამ ხა ნა გო ბა ში აქ ტი ვის შე ტა ნა. სა წარ მოს კა პი ტალ ში ან ამ ხა ნა გო ბა ში აქ ტი ვის შე ტა ნა
1. სა ქონ ლის მი წო დე ბად ან / და მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვად არ გა ნი ხი ლე ბა სა წარ მოს კა პი-

ტალ ში ან ამ ხა ნა გო ბა ში აქ ტი ვის შე ტა ნა.
2. ამ მუხ ლის მიზ ნე ბი სათ ვის, სა წარ მოს კა პი ტალ ში აქ ტი ვის შე ტა ნად გა ნი ხი ლე ბა სა-

წარ მოს მო მა ვა ლი ან მოქ მე დი აქ ცი ო ნე რის/ პარ ტ ნი ო რის მი ერ სა წარ მოს აქ ცი ის/ კა პი ტალ ში 
წი ლის შე ძე ნის ან მი სი ღი რე ბუ ლე ბის გაზ რ დის სა ნაც ვ ლოდ კა პი ტა ლის მქო ნე სა წარ მოს სა-
კუთ რე ბა ში ქო ნე ბის გა და ცე მა, რო მე ლიც აისა ხე ბა ამ სა წარ მოს ბა ლან ს ში.

3. ამ მუხ ლის მიზ ნე ბი სათ ვის, ამ ხა ნა გო ბა ში აქ ტი ვის შე ტა ნად გა ნი ხი ლე ბა ამ ხა ნა გო ბის-
თ ვის (ამხანაგობის მო ნა წი ლე თა სა ერ თო სა კუთ რე ბა ში) ქო ნე ბის გა და ცე მა მას ში მო ნა წი ლე ო-
ბის სა ნაც ვ ლოდ, ამ ამ ხა ნა გო ბის სა მე ურ ნეო ან / და სხვა მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად.

4. სა წარ მოს კა პი ტალ ში ან ამ ხა ნა გო ბა ში შე სა ტან აქ ტივს შე იძ ლე ბა წარ მო ად გენ დეს  მა-
ტე რი ა ლუ რი ან არა მა ტე რი ა ლუ რი ქო ნე ბა, აგ რეთ ვე, მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა.

5. თუ ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ოპე რა ცი ის ფარ გ ლებ ში აქ ტი-
ვის მიმ ღებს წარ მო ად გენს „მეწარმეთა შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
იური დი უ ლი პი რი, ასე თი სა წარ მოს კა პი ტალ ში აქ ტი ვის შე ტა ნა გა ნი საზღ ვ რე ბა ამ კა ნო ნის 
დე ბუ ლე ბა თა გათ ვა ლის წი ნე ბით.

მუხ ლი 50მუხ ლი 50  33. აქ ტი ვის  გა და ცე მა სა წარ მოს რე ორ გა ნი ზა ცი ის მხა რე პი რებს შო რის. აქ ტი ვის  გა და ცე მა სა წარ მოს რე ორ გა ნი ზა ცი ის მხა რე პი რებს შო რის
1. სა ქონ ლის მი წო დე ბად ან / და მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვად არ გა ნი ხი ლე ბა კა ნონ მ დებ ლო-

ბით დად გე ნი ლი ფორ მით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი იური დი ულ პირ თა რე ორ გა ნი ზა ცი ის ფარ გ-
ლებ ში ამ რე ორ გა ნი ზა ცი ის მხა რე პი რებს შო რის აქ ტი ვის გა და ცე მა.

2. ამ მუხ ლის მიზ ნე ბი სათ ვის, რე ორ გა ნი ზა ცი ად ით ვ ლე ბა იური დი უ ლი პი რის:
ა) გარ დაქ მ ნა;
ბ) შერ წყ მა (მიერთება ან გა ერ თი ა ნე ბა);
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გ) გა ყო ფა (დაყოფა ან გა მო ყო ფა).
3. თუ რე ორ გა ნი ზა ცი ის მხა რე ებს წარ მო ად გე ნენ „მეწარმეთა შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა-

ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი იური დი უ ლი პი რე ბი, რე ორ გა ნი ზა ცი ის ფაქ ტი დგინ დე ბა ამ კა ნო ნის 
დე ბუ ლე ბა თა გათ ვა ლის წი ნე ბით.

მუხ ლი 50მუხ ლი 50  44. უფ ლე ბა მო ნაც ვ ლე ო ბა. უფ ლე ბა მო ნაც ვ ლე ო ბა
1. ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 50 1 – 50 3 მუხ ლე ბის მიზ ნე ბი სათ ვის, პი რი, რო მელ მაც აქ ტი ვი მი ი ღო, 

გა ნი ხი ლე ბა ამ აქ ტი ვის მიმ წო დებ ლის უფ ლე ბა მო ნაც ვ ლედ.
2. უფ ლე ბა მო ნაც ვ ლე ო ბის ფარ გ ლებ ში, აქ ტი ვის მიმ ღებ პირ ზე გა და დის მიმ წო დებ ლის 

მი ერ ამ აქ ტი ვებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ხარ ჯის სხვა დას ხ ვა კომ პო ნენ ტის ღი რე ბუ ლე ბა ზე პირ-
და პირ მი კუთ ვ ნე ბულ და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხად თან მი მარ თე ბით სა ქარ თ ვე-
ლოს სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ ვ რუ ლი ყვე ლა უფ ლე ბა და ვალ დე ბუ ლე ბა, 
რა დრო საც:

ა) აქ ტი ვე ბის გა და ცე მი სას, მიმ წო დე ბელს უნარ ჩუნ დე ბა აქ ტი ვებ ზე ხარ ჯე ბის გა წე ვი სას 
(მათ შო რის, შე ძე ნი სას) გა დახ დი ლი/ გა და სახ დე ლი დღგ-ის ჩათ ვ ლა;

ბ) აქ ტი ვე ბის მიმ ღებ თან გა და დის და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხად თან და კავ ში-
რე ბუ ლი ყვე ლა ის უფ ლე ბა და ვალ დე ბუ ლე ბა, რომ ლი თაც უნ და ესარ გებ ლა და რო მე ლიც 
უნ და შე ეს რუ ლე ბი ნა მიმ წო დე ბელს, ეს აქ ტი ვე ბი მიმ წო დებ ლის სა კუთ რე ბა ში რომ დარ ჩე ნი-
ლი ყო და გა მო ყე ნე ბუ ლი ყო იმა ვე საქ მი ა ნო ბა ში, რო მელ შიც მათ მიმ ღე ბი იყე ნებს.

თა ვი XIIთა ვი XII  22
ვა უ ჩე რის მეშ ვე ო ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბივა უ ჩე რის მეშ ვე ო ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბი

მუხ ლი 50მუხ ლი 50  55. გა მო ყე ნე ბუ ლი ტერ მი ნე ბი. გა მო ყე ნე ბუ ლი ტერ მი ნე ბი
ამ თავ ში გა მო ყე ნე ბულ ტერ მი ნებს აქვს შემ დე გი მნიშ ვ ნე ლო ბა:
ა) ვა უ ჩერ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ქო ნე ლი/ მომ სა ხუ რე ბა – სა ქო ნე ლი/ მომ სა ხუ რე ბა, რომ-

ლის მი წო დე ბის / გა წე ვის სა ნაც ვ ლოდ შე საძ ლე ბე ლია მთლი ა ნად ან ნა წი ლობ რივ ანაზღა უ რე-
ბის სა ხით მი ღე ბუ ლი იქ ნას ვა უ ჩე რი;

ბ) აგენ ტი – სა კუ თა რი სა ხე ლით მოქ მე დი და სა ბეგ რი პი რი, რო მე ლიც არ წარ მო ად გენს 
ვა უ ჩერ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ქონ ლის მიმ წო დე ბელ ს / მომ სა ხუ რე ბის გამ წევს;

გ) მიმ წო დე ბე ლი – პი რი, რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს ვა უ ჩერ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ქონ-
ლის მი წო დე ბას / მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვას;

დ) და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის კა ტე გო რია – და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ე ბის ერ თ -ერ თი შემ დე გი კა-
ტე გო რი ა:

დ.ა) და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც დღგ-ით იბეგ რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო 
კო დექ სის 166-ე მუხ ლით გან საზღ ვ რუ ლი გა ნაკ ვე თით;

დ.ბ) და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის XXV 
თა ვის შე სა ბა მი სად, დღგ-სა გან ჩათ ვ ლის უფ ლე ბით / ჩათ ვ ლის უფ ლე ბის გა რე შე არის გა თა-
ვი სუფ ლე ბუ ლი.

მუხ ლი 50მუხ ლი 50  66. ზო გა დი დე ბუ ლე ბე ბი. ზო გა დი დე ბუ ლე ბე ბი
1. ვა უ ჩე რი წარ მო ად გენს ელექ ტ რო ნუ ლი ან მა ტე რი ა ლუ რი ფორ მის მქო ნე ინ ს ტ რუ-

მენტს, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს ყვე ლა შემ დეგ პი რო ბას:
ა)  ვა უ ჩე რი წარ მო შობს ერ თი ან რამ დე ნი მე და სა ბეგ რი პი რის ვალ დე ბუ ლე ბას, მი ი ღოს 

იგი, რო გორც ანაზღა უ რე ბა ან ანაზღა უ რე ბის ნა წი ლი სა ქონ ლის მი წო დე ბის ან / და მომ სა ხუ-
რე ბის გა წე ვის სა ნაც ვ ლოდ;

ბ)  ვა უ ჩე რით ან მას თან და კავ ში რე ბუ ლი დო კუ მენ ტით იდენ ტი ფი ცი რე ბა დია მას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი მი სა წო დე ბე ლი სა ქო ნე ლი/ გა სა წე ვი მომ სა ხუ რე ბა ან პო ტენ ცი უ რი მიმ წო-
დე ბე ლი, აგ რეთ ვე ამ ინ ს ტ რუ მენ ტის გა მო ყე ნე ბის პი რო ბე ბი.

2. ვა უ ჩერს არ წარ მო ად გენს:
ა) ინ ს ტ რუ მენ ტი, რო მე ლიც პირს აძ ლევს მის მი ერ შე სა ძე ნი სა ქონ ლის ან / და მომ სა ხუ რე-

ბის სა ნაც ვ ლოდ გა და სახ დე ლი ანაზღა უ რე ბის შემ ცი რე ბის (ფასდაკლების) უფ ლე ბას;
ბ) ბი ლე თი, რო მე ლიც პირს აძ ლევს მგზავ რო ბის, კონ კ რე ტულ ად გილ ზე შეს ვ ლის ან ღო-

ნის ძი ე ბა ზე დას წ რე ბის უფ ლე ბას;
გ) სა ფოს ტო მარ კე ბი;
დ) ელექ ტ რო ნუ ლი გა სა ღე ბი ან კო დი, რო მე ლიც პროგ რა მულ უზ რუნ ველ ყო ფას თან 

წვდო მას იძ ლე ვა;
ე) ელექ ტ რო ნუ ლი ფუ ლი, საკ რე დი ტო ბა რა თე ბი და ან გა რიშ ს წო რე ბის სხვა მე ქა ნიზ მე ბი.
3. თუ ვა უ ჩე რის გა და ცე მას ახორ ცი ე ლებს აგენ ტი ან სხვი სი სა ხე ლით მოქ მე დი და სა ბეგ-

რი პი რი, მის მი ერ ვა უ ჩერ თან და კავ ში რე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა, რო მე ლიც 
შე საძ ლე ბე ლია გა ნი საზღ ვ როს, რო გორც სა ქონ ლის დის ტ რი ბუ ცი ის / გა ყიდ ვე ბის ხელ შეწყო-



48

ბის ან მსგავ სი მომ სა ხუ რე ბა, დღგ-ით და ბეგ ვ რას ექ ვემ დე ბა რე ბა ასე თი მომ სა ხუ რე ბი სათ ვის 
სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით.

4. ვა უ ჩე რი შე იძ ლე ბა იყოს ერ თ ჯე რა დი ან მრა ვალ ჯე რა დი.
მუხ ლი 50მუხ ლი 50  77. ერ თ ჯე რა დი ვა უ ჩე რი. ერ თ ჯე რა დი ვა უ ჩე რი
1.  ვა უ ჩე რი ერ თ ჯე რა დი ა, თუ მი სი გა მოშ ვე ბის მო მენ ტ ში იდენ ტი ფი ცი რე ბა დია ამ ვა უ-

ჩერ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ქონ ლის მი წო დე ბის/ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის ად გი ლი და ამ ოპე-
რა ცი ას თან და კავ ში რე ბით და სა რიცხი დღგ.

2. ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის მიზ ნე ბი სათ ვის, და სა რიცხი დღგ იდენ ტი ფი ცი რე ბა დი ა, 
თუ ვა უ ჩე რის გა მოშ ვე ბის მო მენ ტ ში ცნო ბი ლია და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის კა ტე გო რი ა, რო მელ-
საც მი ე კუთ ვ ნე ბა ვა უ ჩერ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ქონ ლის მი წო დე ბა/ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა.

3. თუ ამ მუხ ლით სხვა რამ არ არის გან საზღ ვ რუ ლი, ერ თ ჯე რა დი ვა უ ჩე რის გა და ცე მი სას, 
და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის დღგ-ით და ბეგ ვ რა/ დღ გ - სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბა ხორ ცი ელ დე ბა და სა-
ბეგ რი ოპე რა ცი ე ბის იმ კა ტე გო რი ის თ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი წე სით, რა კა ტე გო რი ა საც მი ე-
კუთ ვ ნე ბა ამ ვა უ ჩერ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ქონ ლის მი წო დე ბა/ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა.

4. ერ თ ჯე რა დი ვა უ ჩე რის თი თო ე უ ლი გა და ცე მა, რო მე ლიც სა კუ თა რი სა ხე ლით მოქ მე დი 
და სა ბეგ რი პი რის მი ერ ხორ ცი ელ დე ბა, გა ნი ხი ლე ბა ამ ვა უ ჩერ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ქონ-
ლის მი წო დე ბად ან მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვად. და სა ბეგრ ოპე რა ცი ად არ გა ნი ხი ლე ბა ერ თ ჯე-
რად ვა უ ჩერ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ქონ ლის/ მომ სა ხუ რე ბის ფაქ ტობ რი ვი მი წო დე ბა/ გა წე ვა.

5. სხვა და სა ბეგ რი პი რის სა ხე ლით მოქ მე დი და სა ბეგ რი პი რის მი ერ ერ თ ჯე რა დი ვა უ ჩე-
რის გა და ცე მა გა ნი ხი ლე ბა იმ და სა ბეგ რი პი რის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბულ ამ ვა უ ჩერ თან და-
კავ ში რე ბულ სა ქონ ლის მი წო დე ბად/ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვად, რომ ლის სა ხე ლი თაც ეს პი რი 
მოქ მე დებს.

6. თუ ერ თ ჯე რა დი ვა უ ჩე რის გა მოშ ვე ბა ან / და გა და ცე მა ხორ ცი ელ დე ბა აგენ ტის მი ერ, 
ით ვ ლე ბა, რომ ამ ვა უ ჩერ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ქონ ლის მი წო დე ბა/ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა 
გან ხორ ცი ელ და აგენ ტის მი ერ და, ამავ დ რო უ ლად, მიმ წო დებ ლის მი ერ აგენ ტის თ ვის.

7. ერ თ ჯე რა დი ვა უ ჩე რის გა და ცე მი სას, და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის ად გი-
ლი გა ნი საზღ ვ რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის XXIII თა ვით ამ ვა უ ჩერ თან და-
კავ ში რე ბუ ლი სა ქონ ლის მი წო დე ბის თ ვის / მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის თ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
წე სით.

8. ერ თ ჯე რა დი ვა უ ჩე რის გა და ცე მი სას, ამ ვა უ ჩერ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ქონ ლის მი წო-
დე ბის/ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის დღგ-ით და ბეგ ვ რა ხორ ცი ელ დე ბა ვა უ ჩე რის გა და ცე მის მო-
მენ ტ ში. ამას თა ნა ვე, თუ ერ თ ჯე რა დი ვა უ ჩე რის გა და ცე მის სა ნაც ვ ლოდ თან ხა სრუ ლად ან 
ნა წი ლობ რივ ანაზღა უ რე ბუ ლია ვა უ ჩე რის გა და ცე მამ დე, ანაზღა უ რე ბუ ლი თან ხის შე სა ბა მი-
სი დღგ-ის გა დახ და ხორ ცი ელ დე ბა ანაზღა უ რე ბის თან ხის გა დახ დის სა ან გა რი შო პე რი ო დის 
მი ხედ ვით.

9. ამ მუხ ლის მე-6 პუნ ქ ტით გან საზღ ვ რულ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ერ თ ჯე რა დი ვა უ ჩე რის გა-
მოშ ვე ბა აგენ ტის მი ერ ხორ ცი ელ დე ბა, მიმ წო დებ ლის მი ერ ვა უ ჩერ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა-
ქონ ლის მი წო დე ბა/ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა დღგ-ით იბეგ რე ბა ამ ვა უ ჩე რის აგენ ტის მი ერ მე სა მე 
პი რის თ ვის გა და ცე მის მო მენ ტ ში.

10. ერ თ ჯე რა დი ვა უ ჩე რის გა და ცე მი სას, ამ ვა უ ჩერ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ქონ ლის მი-
წო დე ბის/ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის დღგ-ით და სა ბეგ რი თან ხა, ვა უ ჩე რით ანაზღა უ რე ბის ნა-
წილ ში, არის ვა უ ჩე რის გა და ცე მის სა ნაც ვ ლოდ მი ღე ბუ ლი/ მი სა ღე ბი ანაზღა უ რე ბა დღგ-ის 
გა რე შე.

11. ამ მუხ ლის დე ბუ ლე ბე ბი არ ვრცელ დე ბა ერ თ ჯე რა დი ვა უ ჩე რის მეშ ვე ო ბით გან ხორ-
ცი ე ლე ბულ შემ დე გი სა ხის და სა ბეგრ ოპე რა ცი ებ ზე:

ა) უწყ ვე ტად ან რე გუ ლა რუ ლად სა ქონ ლის მი წო დე ბა/ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა;
ბ) ავ ტო გა სა მარ თი, აირ გა სა მარ თი ან / და აირ სავ სე ბი სა კომ პ რე სო რო სად გუ რის მეშ ვე ო-

ბით ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის, ბი ო დი ზე ლი სა და ბუ ნებ რი ვი აირის (მათ შო რის, გათხე ვა დე ბუ-
ლი ნახ შირ წყალ ბა დი ა ნი აირის) ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბი სათ ვის მი წო დე ბა.

მუხ ლი 50მუხ ლი 50  88. მრა ვალ ჯე რა დი ვა უ ჩე რი. მრა ვალ ჯე რა დი ვა უ ჩე რი
1. ვა უ ჩე რი მრა ვალ ჯე რა დი ა, თუ მი სი გა მოშ ვე ბის მო მენ ტ ში არ არის იდენ ტი ფი ცი რე ბა-

დი ამ ვა უ ჩერ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ქონ ლის მი წო დე ბის/ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის ად გი ლი 
ან / და ამ ოპე რა ცი ას თან და კავ ში რე ბით და სა რიცხი დღგ.

2. ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის მიზ ნე ბი სათ ვის, და სა რიცხი დღგ არ არის იდენ ტი ფი-
ცი რე ბა დი, თუ ვა უ ჩე რის გა მოშ ვე ბის მო მენ ტ ში არ არის ცნო ბი ლი და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის კა-
ტე გო რი ა, რო მელ საც მი ე კუთ ვ ნე ბა ვა უ ჩერ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ქონ ლის მი წო დე ბა/ მომ სა-
ხუ რე ბის გა წე ვა.

3. მრა ვალ ჯე რა დი ვა უ ჩე რის გა და ცე მა არ გა ნი ხი ლე ბა ამ ვა უ ჩერ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
სა ქონ ლის მი წო დე ბად ან მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვად. ამას თა ნა ვე, მიმ წო დებ ლის მი ერ მრა ვალ-
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ჯე რად ვა უ ჩერ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ქონ ლის ფაქ ტობ რი ვი მი წო დე ბა ან / და მომ სა ხუ რე ბის 
ფაქ ტობ რი ვი გა წე ვა გა ნი ხი ლე ბა დღგ-ით და სა ბეგრ ოპე რა ცი ად.

4. მრა ვალ ჯე რად ვა უ ჩერ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ქონ ლის მი წო დე ბი სას/ მომ სა ხუ რე ბის 
გა წე ვი სას დღგ-ით და სა ბეგ რი თან ხა არის ამ ვა უ ჩე რის თ ვის გა დახ დი ლი/ გა და სახ დე ლი 
ანაზღა უ რე ბა დღგ-ის გა რე შე. ამას თა ნა ვე, ანაზღა უ რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის არარ სე ბო ბის 
შემ თხ ვე ვა ში, დღგ-ით და სა ბეგ რი თან ხა მი ი ღე ბა მრა ვალ ჯე რად ვა უ ჩერ ში ან მას თან და კავ-
ში რე ბულ დო კუ მენ ტა ცი ა ში მი თი თე ბუ ლი სა ქონ ლის/ მომ სა ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის 1.18-ზე 
გა ყო ფის შე დე გად.“;

13. 51-ე მუხ ლის:
ა) პირ ვე ლი პუნ ქ ტის „გ“ ქვე პუნ ქ ტი ამო ღე ბულ იქ ნეს;
ბ) 3 1 პუნ ქ ტი ამო ღე ბულ იქ ნეს;
გ)  მე-4, მე-5, მე-6 და მე-7 პუნ ქ ტე ბი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„4. ამ თა ვის მიზ ნე ბი სათ ვის სა გა და სა ხა დო დო კუ მენ ტი (შემდგომში – სდ) (დანართი 

№III-07 1) უთა ნაბ რ დე ბა სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ - ფაქ ტუ რას და შე სა ბა მი სად მას ზე ვრცელ დე-
ბა იგი ვე სა მარ თ ლებ რი ვი ნორ მე ბი, რაც სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ - ფაქ ტუ რა ზე;

5. სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ - ფაქ ტუ რე ბის (მათ შო რის, სდ-ის) გა მო წე რა ხდე ბა ელექ ტ რო-
ნუ ლად შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის ავ ტო რი ზე ბუ ლი ვებ გ ვერ დი დან. სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე-
ვა ში, სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ - ფაქ ტუ რა შე საძ ლე ბე ლია გა მო ი წე როს წე რი ლო ბი თი ფორ მით.

6. უცხო ე ლი და სა ბეგ რი პი რე ბი სათ ვის, ამ თა ვით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სა გა და სა ხა დო ან-
გა რიშ - ფაქ ტუ რებ ში (მათ შო რის, სდ-ში) მყიდ ვე ლის სა ი დენ ტი ფი კა ციო ნომ რის აღ მ ნიშ ვ ნელ 
სტრი ქონ ზე შე საძ ლე ბე ლია შე ტა ნილ იქ ნეს შე სა ბა მი სი პი რის შე სა ბა მის ქვე ყა ნა ში მი ნი ჭე ბუ-
ლი დღგ-ის სა ი დენ ტი ფი კა ციო ნო მე რი.

7. ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის გემ ზე მი წო დე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ნავ თობ პ რო დუქ ტე ბის ტრან ს-
პორ ტი რე ბის დამ თავ რე ბის ად გი ლის ან ბუნ კი რე ბის გე მის სა რე გის ტ რა ციო ნომ რის გრა ფა ში 
მი ე თი თე ბა აღ ნიშ ნუ ლი გე მის IMO ნო მე რი.“.

14. 52-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტი ამო ღე ბულ იქ ნეს.
15. და ნარ თი №III-06 ამო ღე ბულ იქ ნეს.         
16. 53-ე მუხ ლის:
ა) მე-3 პუნ ქ ტი ამო ღე ბულ იქ ნეს;
ბ) მე-5 პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„5. საფ -ის და ნარ თ ში ინ ფორ მა ცია შე ი ტა ნე ბა იმ სა ხით, რო გორც ეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ-

ლია საფ - ში. საფ -ის და ნარ თის მე-4, მე-5 და მე-6 სვე ტე ბის ჯა მე ბი იწე რე ბა შე სა ბა მი სად საფ -
-ის მე-4, მე-5 და მე-6 სვე ტებ ში. და ნარ თის ბო ლოს უჯ რებ ში იწე რე ბა სა ან გა რი შო პე რი ო დის 
გან მავ ლო ბა ში მი წო დე ბულ სა ქო ნელ ზე გა მო წე რი ლი სა სა ქონ ლო ზედ ნა დე ბე ბის ნო მე რი და 
გა მო წე რის თა რი ღი.“.

17. 56-ე მუხ ლი ამო ღე ბულ იქ ნეს.
18. 56 2  მუხ ლის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის 56 3 მუხ ლი:
„მუხლი 56„მუხლი 56  33. დღგ-ის გა დახ დი სა გან თა ვის არი დე ბის, მათ შო რის უსა ქონ ლო ოპე რა ცი ის . დღგ-ის გა დახ დი სა გან თა ვის არი დე ბის, მათ შო რის უსა ქონ ლო ოპე რა ცი ის 

ან ფიქ ტი უ რი გა რი გე ბის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი ად მი ნის ტ რი რე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბიან ფიქ ტი უ რი გა რი გე ბის წი ნა აღ მ დეგ მი მარ თუ ლი ად მი ნის ტ რი რე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი
1. სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო უფ ლე ბა მო სი ლია დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რი რე ბულ 

პირს შე უ ჩე როს ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 51-ე და 56 1 მუხ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო 
ან გა რიშ - ფაქ ტუ რე ბი სა და სა გა და სა ხა დო დო კუ მენ ტე ბის ელექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით გა მო წე-
რის / და დას ტუ რე ბის უფ ლე ბა, ან / და პირს უარი უთხ რას აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტე ბის მა ტე-
რი ა ლუ რი ფორ მით გა ცე მა ზე:

ა) დღგ-ის გა დახ დი სა გან თა ვის არი დე ბის, მათ შო რის უსა ქონ ლო ოპე რა ცი ის ან ფიქ-
ტი უ რი გა რი გე ბის ნიშ ნე ბის გა მოვ ლე ნი სას. ამ შემ თხ ვე ვა ში, საქ მის მა სა ლე ბი გა და იგ ზავ ნე ბა 
შე სა ბა მის სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნო ში;

ბ) შე სა ბა მი სი სა გა მო ძი ე ბო ორ გა ნოს მოთხოვ ნი სას (მის წარ მო ე ბა ში არ სე ბუ ლი სის ხ ლის 
სა მარ თ ლის საქ მის ფარ გ ლებ ში);

გ) შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სის ბრძა ნე ბის სა ფუძ ველ ზე და მის მი ერ დამ ტ კი ცე-
ბუ ლი მე თო დო ლო გი ის მი ხედ ვით.

2. ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში პირს სა ქარ თ ვე ლოს 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 282-ე მუხ ლის მე-2 ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სან ქ ცია არ და ე-
კის რე ბა.

3. ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის:
ა) „ა“ და „ბ“ ქვე პუნ ქ ტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შეზღუდ ვა უქ მ დე ბა შე სა ბა მი სი სა გა მო-

ძი ე ბო ორ გა ნოს მოთხოვ ნით (მის წარ მო ე ბა ში არ სე ბუ ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მის ფარ გ-
ლებ ში) ან თუ გა მო ძი ე ბით არ და დას ტურ და უსა ქონ ლო ოპე რა ცი ის ან ფიქ ტი უ რი გა რი გე ბის 
ფაქ ტი;
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ბ) „გ“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შეზღუდ ვა უქ მ დე ბა შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის 
უფ რო სის ბრძა ნე ბით გან საზღ ვ რულ შემ თხ ვე ვა ში.

4. ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის მიზ ნე ბი სათ ვის, სწო რი და ეფექ ტი ა ნი რის კის კრი ტე-
რი უ მე ბის შე სა მუ შა ვებ ლად და სა მარ თა ვად, შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი უფ ლე ბა მო სი ლია 
გა მო ითხო ვოს და გა მო ი ყე ნოს სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის – სო ცი ა ლუ რი მომ-
სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს ად მი ნის ტ რი რე ბად „სოციალურად და უც ვე ლი ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა 
ერ თი ან ბა ზა ში“ და ცუ ლი პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბი (გარდა გან სა კუთ რე ბულ კა ტე გო რი ას 
მი კუთ ვ ნე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი სა), და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დის (დღგ-ის) გა დამ ხ-
დე ლად რე გის ტ რი რე ბუ ლი პი რე ბის შე სა ხებ.

5. ოპე რა ცია უსა ქონ ლოდ ან / და გა რი გე ბა ფიქ ტი უ რად ჩა ით ვ ლე ბა იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ 
დად გინ და, რომ ოპე რა ცია ან გა რი გე ბა არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა იმ პი რებს შო რის, რომ ლე ბიც 
აღ ნიშ ნუ ლია ოპე რა ცი ის ან გა რი გე ბის და მა დას ტუ რე ბელ დო კუ მენ ტებ ში (საგადასახადო ან-
გა რიშ - ფაქ ტუ რა, სა გა და სა ხა დო დო კუ მენ ტი, სა სა ქონ ლო ზედ ნა დე ბი ან სხვა).

6. მხო ლოდ ის ფაქ ტი, რომ სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დე ბელს არ გა აჩ ნია მი წო დე-
ბუ ლი სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის შეს ყიდ ვის ან მას ზე გა წე უ ლი ხარ ჯის და მა დას ტუ რე ბე ლი 
დო კუ მენ ტე ბი, არ შე იძ ლე ბა მიჩ ნე უ ლი იქ ნეს საკ მა რის სა ფუძ ვ ლად, რა თა ოპე რა ცია ჩა ით ვა-
ლოს უსა ქონ ლოდ ან / და გა რი გე ბა ფიქ ტი უ რად.“.

19. 64 3 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„2. სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 172-ე მუხ ლის მე-4 ნა წი ლის „ჩ“ ქვე პუნ ქ ტის 

მი ხედ ვით, ჩათ ვ ლის უფ ლე ბით დღგ-ის გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია ელექ ტ რო ე ნერ გი ი სა და 
გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის მი წო დე ბა, გარ და ელექ ტ რო ე ნერ გი ის მომ ხ მა რებ ლი სათ ვის 
(„ელექტროენერგეტიკისა და ბუ ნებ რი ვი გა ზის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით გან საზღ ვ-
რუ ლი პი რე ბი სათ ვის) მი წო დე ბი სა, აგ რეთ ვე გა და ცე მის ან / და დის პეტ ჩე რი ზა ცი ის მომ სა ხუ-
რე ბა.“.

20. 65-ე მუხ ლი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„მუხლი 65. სა გა და სა ხა დო აგენ ტის მი ერ უკუ და ბეგ ვ რის წე სით და რიცხუ ლი დღგ-ის ან-„მუხლი 65. სა გა და სა ხა დო აგენ ტის მი ერ უკუ და ბეგ ვ რის წე სით და რიცხუ ლი დღგ-ის ან-

გა რიშ გე ბის სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში წარ დ გე ნის და ბი უ ჯეტ თან ან გა რიშ ს წო რე ბის წე სიგა რიშ გე ბის სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში წარ დ გე ნის და ბი უ ჯეტ თან ან გა რიშ ს წო რე ბის წე სი
1. უკუ და ბეგ ვ რის წე სით და რიცხუ ლი დღგ-ის თან ხის გა ან გა რი შე ბას (შემდგომში – გა ან-

გა რი შე ბა) ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის №III-19 და ნარ თის ფორ მით სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს წა რუდ გენს 
პი რი (საგადასახადო აგენ ტი), რო მე ლიც არ არის რე გის ტ რი რე ბუ ლი დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად, 
კერ ძოდ:

ა) სა გა და სა ხა დო აგენ ტი, რომ ლის თ ვი საც  ხდე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე მომ სა-
ხუ რე ბის გა წე ვა იმ და სა ბეგ რი პი რის მი ერ, რო მე ლიც არ არის და ფუძ ნე ბუ ლი ან ჩვე უ ლებ რივ 
არ ცხოვ რობს სა ქარ თ ვე ლო ში, ან სა ქარ თ ვე ლო ში არ გა აჩ ნია ფიქ სი რე ბუ ლი და წე სე ბუ ლე ბა, 
რო მე ლიც მო ნა წი ლე ობს ამ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა ში;

შე ნიშ ვ ნა: ამ ქვე პუნ ქ ტის მიზ ნე ბი სათ ვის, სა გა და სა ხა დო აგენ ტად ით ვ ლე ბა ნე ბის მი ე-
რი და სა ბეგ რი პი რი, რო მე ლიც და ფუძ ნე ბუ ლია ან ცხოვ რობს სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე 
(გარდა თიზ -ის სა წარ მო სი) ან სა ქარ თ ვე ლო ში გა აჩ ნია ფიქ სი რე ბუ ლი და წე სე ბუ ლე ბა, რომ-
ლის მეშ ვე ო ბით გან ხორ ცი ელ და ამ მომ სა ხუ რე ბის  შე ძე ნა.

ბ) კრე დი ტო რი (დასაბეგრი პი რი), რო მელ საც პი რის მი ერ სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ვალ დე ბუ-
ლე ბის შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბის ფარ გ ლებ ში სა კუთ რე ბა ში გა და ე ცე მა 
მოთხოვ ნის უზ რუნ ველ ყო ფის სა გა ნი (საქონელი) სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე;

გ) და სა ბეგ რი პი რი, რო მე ლიც სა ბა ჟო საწყობ ში სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 
164 1 მუხ ლის მე-4 ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში პი რის გან შე ძე ნილ უცხო ურ 
სა ქო ნელს აქ ცევს თა ვი სუ ფალ მი მოქ ცე ვა ში გაშ ვე ბის სა ბა ჟო პრო ცე დუ რა ში, რომ ლის მი წო-
დე ბა არ არის გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი დღგ-ის გან;

დ) და სა ბეგ რი პი რი, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 164 1 მუხ ლის 
მე-5 ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში თიზ -ის სა წარ მო სა გან შე ძე ნილ უცხო ურ სა-
ქო ნელს აქ ცევს თა ვი სუ ფალ მი მოქ ცე ვა ში გაშ ვე ბის სა ბა ჟო პრო ცე დუ რა ში, რომ ლის მი წო დე ბა 
არ არის გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი დღგ-ის გან;

2. სა გა და სა ხა დო აგენ ტი ვალ დე ბუ ლი ა:
ა) ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის „ა“ ქვე პუნ ქ ტის შემ თხ ვე ვა ში და ა რიცხოს დღგ:
ა.ა) მი ღე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის თ ვის გა სა ცემ თან ხა ზე, მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის მო მენ ტ ში, 

ხო ლო თუ თან ხის გა დახ და წინ უს წ რებს მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბას – თან ხის გა დახ დის მო მენ-
ტ ში სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 163-ე მუხ ლის შე სა ბა მი სად;

ა.ბ) თუ მი ღე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ნაც ვ ლოდ ხორ ცი ელ დე ბა სა ქონ ლის მი წო დე ბა ან 
/ და მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა (ბარტერი) – ამ სა ქონ ლის ან / და მომ სა ხუ რე ბის სა ბაზ რო ფას ზე,  
მომ სა ხუ რე ბის მი ღე ბის მო მენ ტ ში;

ა.გ) თუ მი ღე ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ნაც ვ ლოდ ხორ ცი ელ დე ბა ნა წი ლობ რივ თან ხის 
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ანაზღა უ რე ბა და ნა წი ლობ რივ სა ქონ ლის მი წო დე ბა ან / და მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვა, ამ სა ქონ ლის 
/ მომ სა ხუ რე ბის სა ბაზ რო ფა სის და გა დახ დი ლი/ გა და სახ დე ლი თან ხის ჯამ ზე მომ სა ხუ რე ბის 
მი ღე ბის მო მენ ტ ში.

ბ) ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის „ბ“ ქვე პუნ ქ ტის შემ თხ ვე ვა ში სა კუთ რე ბა ში მი ღე ბუ ლი 
მოთხოვ ნის უზ რუნ ველ ყო ფის საგ ნის (საქონლის) სა ბაზ რო ფას ზე, დღგ-ის გა რე შე. ამ შემ თხ-
ვე ვა ში, დღგ-ის და რიცხ ვის ვალ დე ბუ ლე ბა არ ეკის რე ბა დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რი-
რე ბულ სა გა და სა ხა დო აგენტს. ამას თა ნა ვე, მი იჩ ნე ვა, რომ ამ სა ქო ნელ ზე მან გა ნა ხორ ცი ე ლა 
შე სა ბა მი სი ოდე ნო ბის დღგ-ის ჩათ ვ ლა;

გ) ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის „გ“ და „დ“ ქვე პუნ ქ ტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ-
ვე ვა ში:

გ.ა) სა ბა ჟო საწყობ ში ან თიზ -ის სა წარ მოს გან უცხო უ რი სა ქონ ლის შეს ყიდ ვის ღი რე ბუ-
ლე ბა სა და სა ქონ ლის იმ პორ ტის თან ხას შო რის და დე ბი თი სხვა ო ბის თან ხა ზე, თუ სა ქონ ლის 
იმ პორ ტი და მი წო დე ბა არ არის დღგ-სგან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი;

გ.ბ) სა ბა ჟო საწყობ ში ან თიზ -ის სა წარ მოს გან უცხო უ რი სა ქონ ლის შეს ყიდ ვის ღი რე ბუ-
ლე ბა ზე, თუ სა ქონ ლის იმ პორ ტი გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია დღგ-სგან, ხო ლო სა ქონ ლის მი წო დე-
ბა დღგ-ით იბეგ რე ბა.

3. სა გა და სა ხა დო აგენ ტი, რო მე ლიც რე გის ტ რი რე ბუ ლია დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად ან რო-
მელ საც წარ მო ეშ ვა დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად სა ვალ დე ბუ ლო წე სით რე გის ტ რა ცი ის ვალ დე ბუ-
ლე ბა, ვალ დე ბუ ლი ა, უკუ და ბეგ ვ რის წე სით და რიცხუ ლი დღგ-ის თან ხა ასა ხოს უკუ და ბეგ ვ-
რის წე სით და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის სა ან გა რი შო პე რი ოდ ზე სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში წარ დ გე-
ნილ / წარ სად გენ და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დის დეკ ლა რა ცი ა ში.

4. სა გა და სა ხა დო აგენ ტი, რო მე ლიც არ არის რე გის ტ რი რე ბუ ლი დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად, 
ვალ დე ბუ ლი ა, უკუ და ბეგ ვ რის წე სით და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის სა ან გა რი შო პე რი ო დის მომ დევ-
ნო თვის არა უგ ვი ა ნეს 15 რიცხ ვი სა:

ა) უკუ და ბეგ ვ რის წე სით და რიცხუ ლი დღგ-ის თან ხის გა ან გა რი შე ბა (შემდგომში – გა-
ან გა რი შე ბა) სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს წა რუდ გი ნოს №III-19 და ნარ თით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ფორ მით;

ბ) ბი უ ჯეტ ში გა და ი ხა დოს გა ან გა რი შე ბა ში მი თი თე ბუ ლი დღგ-ის თან ხა.“.
21. და ნარ თი №III-19 ჩა მო ყა ლიბ დეს თან დარ თუ ლი რე დაქ ცი ით.
22. XVI თა ვის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის XVI 1 თა ვი და თან დარ თუ ლი რე-

დაქ ცი ის და ნარ თი №III-19 1.
„თავი XVI„თავი XVI  11

ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვებ ში დღგ-ით და ბეგ ვ რის და  ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვებ ში დღგ-ით და ბეგ ვ რის და  
დღგ-ის თან ხის ბი უ ჯეტ ში გა დახ დის წე სიდღგ-ის თან ხის ბი უ ჯეტ ში გა დახ დის წე სი

მუხ ლი 66მუხ ლი 66  11. ზო გა დი დე ბუ ლე ბე ბი. ზო გა დი დე ბუ ლე ბე ბი
1. ეს თა ვი გან საზღ ვ რავს ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვებ ში 

დღგ-ით და ბეგ ვ რის და დღგ-ის თან ხის ბი უ ჯეტ ში გა დახ დის პი რო ბებ სა და პრო ცე დუ რებს.
2. დღგ-ით ამ თა ვის შე სა ბა მი სად იბეგ რე ბა:         
ა) სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის გა დახ დე ვი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბის ფარ გ-

ლებ ში ან სხვა ფუ ლა დი ვალ დე ბუ ლე ბის (გარდა სის ხ ლის სა მარ თ ლის და ად მი ნის ტ რა ცი უ-
ლი წე სით და კის რე ბუ ლი სან ქ ცი ე ბი სა) გა დახ დე ვი ნე ბის მიზ ნით სა ქონ ლის აუქ ცი ო ნის, პირ-
და პი რი მი ყიდ ვის ან სხვა წე სით რე ა ლი ზა ცი ა;

ბ) „გადახდისუუნარობის საქ მის წარ მო ე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით გან საზღ ვ-
რუ ლი წე სით სა მე ურ ვეო ქო ნე ბის აუქ ცი ო ნის, პირ და პი რი მი ყიდ ვის ან სხვა წე სით რე ა ლი-
ზა ცი ა.

3. ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტის „ა“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში:
ა) დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად ით ვ ლე ბა პი რი, რომ ლის სა ქონ ლის რე ა ლი ზა ცი აც ხდე ბა სა გა-

და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის გა დახ დე ვი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბის ფარ გ ლებ ში ან 
სხვა ფუ ლა დი ვალ დე ბუ ლე ბის (გარდა სის ხ ლის სა მარ თ ლის და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წე სით 
და კის რე ბუ ლი სან ქ ცი ე ბი სა) გა დახ დე ვი ნე ბის მიზ ნით აუქ ცი ო ნის, პირ და პი რი მი ყიდ ვის ან 
სხვა წე სით, მხო ლოდ ამ ოპე რა ცი ა ზე, დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის ვალ დე ბუ ლე-
ბის გა რე შე;

ბ) ამ ოპე რა ცი ა ზე და რიცხუ ლი დღგ-ის თან ხის ამ პუნ ქ ტის „ა“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი პი რის (საქონლის მე სა კუთ რის) სა ხე ლით ბი უ ჯეტ ში გა დახ დას უზ რუნ ველ ყოფს 
სა ქონ ლის რე ა ლი ზა ცი ის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი უფ ლე ბა მო სი ლი პი რი;

გ) დღგ-ით არ იბეგ რე ბა:
გ.ა) საცხოვ რე ბე ლი ბი ნის / სახ ლის მი წო დე ბა
გ.ბ) მი წის ნაკ ვე თის მი წო დე ბა;
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გ.გ) სა გა რე ო -ე კო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ეროვ ნუ ლი სა სა ქონ ლო ნო მენ კ ლა ტუ რის 8703 
კოდ ში აღ ნიშ ნუ ლი მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლის ან / და 8711 კოდ ში აღ ნიშ ნუ ლი მო ტო ციკ ლის 
(მოპედის ჩათ ვ ლით) მი წო დე ბა;

გ.დ) ფი ზი კუ რი პი რის (გარდა ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მე წარ მი სა) სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი 
ქო ნე ბის მი წო დე ბა

4. ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტის „ბ“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში:
ა) დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად ით ვ ლე ბა პი რი, რომ ლის სა მე ურ ვეო ქო ნე ბის რე ა ლი ზა ცი აც 

ხდე ბა „გადახდისუუნარობის საქ მის წარ მო ე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით გან საზღ ვ-
რუ ლი წე სით, მხო ლოდ ამ ოპე რა ცი ა ზე, რე გის ტ რა ცი ის ვალ დე ბუ ლე ბის გა რე შე;

ბ) ამ ოპე რა ცი ა ზე და რიცხუ ლი დღგ-ის თან ხის ამ პუნ ქ ტის „ა“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი პი რის (სამეურვეო ქო ნე ბის მე სა კუთ რის) სა ხე ლით ბი უ ჯეტ ში გა დახ დას უზ რუნ-
ველ ყოფს სა ქონ ლის რე ა ლი ზა ცი ის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი უფ ლე ბა მო სი ლი პი რი;

გ) დღგ-ით არ იბეგ რე ბა (გარდა სა მე ურ ვეო ქო ნე ბის ერ თი ა ნი კომ პ ლექ სის სა ხით რე ა ლი-
ზა ცი ის (მიწოდების) შემ თხ ვე ვი სა):

გ.ა) ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მე წარ მის სა კუთ რე ბა ში არ სე ბუ ლი საცხოვ რე ბე ლი ბი ნის / სახ ლის 
მი წო დე ბა;

გ.ბ) მი წის ნაკ ვე თის მი წო დე ბა;
გ.გ) ავ ტო სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბის მი წო დე ბა;
გ.დ) სა სოფ ლო- სა მე ურ ნეო ტექ ნი კის მი წო დე ბა.
5. სა ქონ ლის რე ა ლი ზა ცი ის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ უფ ლე ბა მო სილ პი რად ით ვ ლე ბა პი რი, 

რო მე ლიც ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვებ ში ახორ ცი ე ლებს სა ქონ-
ლის რე ა ლი ზა ცი ას. ამას თა ნა ვე, იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ფუ ლა დი ვალ დე ბუ ლე ბის გა დახ დე-
ვი ნე ბის მიზ ნით კრე დი ტო რი თა ვად ახორ ცი ე ლებს მო ვა ლის / მე სა მე პი რის სა ქონ ლის (მათ 
შო რის, უზ რუნ ველ ყო ფის საგ ნის) რე ა ლი ზა ცი ას (მიწოდებას), ამ ოპე რა ცი ა ზე რე ა ლი ზა ცი ის 
გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ უფ ლე ბა მო სილ პი რად ით ვ ლე ბა კრე დი ტო რი.

6. ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში:
ა) სა ქონ ლის სა რე ა ლი ზა ციო ფა სი (მყიდველის მი ერ გა დახ დი ლი/ გა და სახ დე ლი ანაზღა-

უ რე ბა) მო ი ცავს დღგ-ის თან ხას;
ბ) სა ქონ ლის რე ა ლი ზა ცი ის (მიწოდების) დღგ-ით და ბეგ ვ რი სას არ ვრცელ დე ბა სა ქარ თ-

ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 170-ე – 172-ე მუხ ლე ბის, ასე ვე, ამა ვე კო დექ სით გათ ვა ლის-
წი ნე ბუ ლი სხვა სა კა ნონ მ დებ ლო ნორ მე ბის მოქ მე დე ბა, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს სა ქონ ლის 
მი წო დე ბის დღგ-სგან გა თა ვი სუფ ლე ბას.

7. მი წი სა და მას ზე და მაგ რე ბუ ლი შე ნო ბა- ნა გე ბო ბის რე ა ლი ზა ცი ი სას ოპე რა ცია ით ვ ლე-
ბა შე ნო ბა- ნა გე ბო ბის რე ა ლი ზა ცი ად.

მუხ ლი 66მუხ ლი 66  22. ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვებ ში დღგ-ით და ბეგ ვ რა. ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვებ ში დღგ-ით და ბეგ ვ რა
1. ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 66 1 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტის „ა“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ-

თხ ვე ვა ში სა ქონ ლის რე ა ლი ზა ცი ის (მიწოდების) გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ უფ ლე ბა მო სილ პირს 
ამ ოპე რა ცი ა ზე და რიცხუ ლი დღგ-ის თან ხის ბი უ ჯეტ ში გა დახ და და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო-
ში ინ ფორ მა ცი ის წარ დ გე ნა ევა ლე ბა:

ა) სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 242-ე მუხ ლის შე სა ბა მი სად, სა გა და სა ხა დო 
და ვა ლი ა ნე ბის გა დახ დე ვი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბის ფარ გ ლებ ში სა ქონ ლის აუქ-
ცი ო ნის ან პირ და პი რი მი ყიდ ვის წე სით რე ა ლი ზა ცი ი სას, რო მე ლიც მო ი ცავს:

ა.ა) მო ვა ლის სა გა და სა ხა დო გი რავ ნო ბით /ი პო თე კით დატ ვირ თუ ლი და ყა და ღა და დე ბუ-
ლი ქო ნე ბის აუქ ცი ო ნის წე სით რე ა ლი ზა ცი ას სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის – აღ-
ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ როს მი ერ;

ა.ბ) ყა და ღა და დე ბუ ლი მალ ფუ ჭე ბა დი სა ქონ ლის აუქ ცი ო ნის ან პირ და პი რი მი ყიდ ვის 
წე სით რე ა ლი ზა ცი ას სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ;

ბ) სხვა ფუ ლა დი ვალ დე ბუ ლე ბის (გარდა სის ხ ლის სა მარ თ ლის და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი 
წე სით და კის რე ბუ ლი სან ქ ცი ე ბი სა) გა დახ დე ვი ნე ბის მიზ ნით სა ქონ ლის აუქ ცი ო ნის, პირ და-
პი რი მი ყიდ ვის ან სხვა წე სით რე ა ლი ზა ცი ი სას, რო მე ლიც მო ი ცავს შემ დეგ შემ თხ ვე ვებს:

ბ.ა) გი რავ ნო ბის საგ ნის რე ა ლი ზა ცია – სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა ქო კო დექ სის შე სა ბა მი-
სად;

ბ.ბ) იპო თე კით დატ ვირ თუ ლი უძ რა ვი ნივ თის რე ა ლი ზა ცია – სა ქარ თ ვე ლოს სა მო ქა ლა-
ქო კო დექ სის შე სა ბა მი სად;

ბ.გ) ქო ნე ბის რე ა ლი ზა ცია – „სააღსრულებო წარ მო ე ბა თა შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 
შე სა ბა მი სად;

გ) სხვა ნე ბის მი ერ შემ თხ ვე ვა ში სა ქონ ლის რე ა ლი ზა ცი ი სას (მიწოდებისას), თუ აღ ნიშ ნუ-
ლი რე ა ლი ზა ცია ხორ ცი ელ დე ბა სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის გა დახ დე ვი ნე ბის უზ რუნ ველ-
ყო ფის ღო ნის ძი ე ბის ფარ გ ლებ ში ან სხვა ფუ ლა დი ვალ დე ბუ ლე ბის (გარდა სის ხ ლის სა მარ-
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თ ლის და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წე სით და კის რე ბუ ლი სან ქ ცი ე ბი სა) გა დახ დე ვი ნე ბის მიზ ნით 
აუქ ცი ო ნის, პირ და პი რი მი ყიდ ვის ან სხვა წე სით.

2. ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 66 1 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტის „ბ“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ-
თხ ვე ვა ში სა ქონ ლის რე ა ლი ზა ცი ის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ უფ ლე ბა მო სილ პირს ამ ოპე რა ცი ა ზე 
და რიცხუ ლი დღგ-ის თან ხის ბი უ ჯეტ ში გა დახ და და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში ინ ფორ მა ცი ის 
წარ დ გე ნა ევა ლე ბა „გადახდისუუნარობის საქ მის წარ მო ე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით 
გან საზღ ვ რუ ლი წე სით სა მე ურ ვეო ქო ნე ბის აუქ ცი ო ნის, პირ და პი რი მი ყიდ ვის ან სხვა წე სით 
რე ა ლი ზა ცი ი სას.

3. ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 66 1 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში, სა ქონ-
ლის რე ა ლი ზა ცი ის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი უფ ლე ბა მო სი ლი პი რი ვალ დე ბუ ლი ა:

ა) და ად გი ნოს:
ა.ა) ექ ვემ დე ბა რე ბა თუ არა ეს ოპე რა ცია დღგ-ით და ბეგ ვ რას;
ა.ბ) არის თუ არა პი რი (საქონლის/სამეურვეო ქო ნე ბის მე სა კუთ რე) ინ დი ვი დუ ა ლურ მე-

წარ მედ რე გის ტ რი რე ბუ ლი მე წარ მე თა და არა სა მე წარ მეო (არაკომერციული) იური დი უ ლი 
პი რე ბის რე ეს ტ რ ში, თუ ხორ ცი ელ დე ბა ფი ზი კუ რი პი რის ქო ნე ბის მი წო დე ბა;

ბ) არა უგ ვი ა ნეს და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის თვის მომ დევ ნო თვის 15 რიცხ-
ვი სა უზ რუნ ველ ყოს:

ბ.ა) პი რის (საქონლის/სამეურვეო ქო ნე ბის მე სა კუთ რის) სა ხე ლით დღგ-ის თან ხის ბი უ-
ჯეტ ში გა დახ და;

ბ.ბ) ინ ფორ მა ცი ის წარ დ გე ნა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში, ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის №III-19 1 და ნარ-
თის შე სა ბა მი სად.

4. სა ქონ ლის რე ა ლი ზა ცი ის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი უფ ლე ბა მო სი ლი პი რი ამ მუხ ლის მე-3 
პუნ ქ ტის „ა.ბ“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ინ ფორ მა ცი ას იღებს სა ჯა რო სა მარ თ ლის 
იური დი უ ლი პი რის – სა ჯა რო რე ეს ტ რის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს მეშ ვე ო ბით.

5. სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის, „სააღსრულებო წარ მო ე ბა თა შე სა ხებ“ სა ქარ თ-
ვე ლოს კა ნო ნის ან „გადახდისუუნარობის საქ მის წარ მო ე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 
სა ფუძ ველ ზე რე ა ლი ზა ცი ი სას, და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის დღგ-ით და ბეგ ვ რის დროდ ით ვ ლე ბა 
სერ ტი ფი კა ტის ან გან კარ გუ ლე ბის გა მო ცე მის მო მენ ტი.

6. სა ქონ ლის რე ა ლი ზა ცი ის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის მი ერ ამ თა ვით 
დად გე ნი ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვის შემ თხ ვე ვა ში მას და ე კის რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა გა-
და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა.

7. სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის გა დახ დე ვი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბის ფარ გ-
ლებ ში ან სხვა ფუ ლა დი ვალ დე ბუ ლე ბის (გარდა სის ხ ლის სა მარ თ ლის და ად მი ნის ტ რა ცი უ-
ლი წე სით და კის რე ბუ ლი სან ქ ცი ე ბი სა) გა დახ დე ვი ნე ბის მიზ ნით სა ქონ ლის აუქ ცი ო ნის, პირ-
და პი რი მი ყიდ ვის ან სხვა წე სით რე ა ლი ზა ცი ი სას (მიწოდებისას):

ა) სა ქონ ლის მე სა კუთ რეს ამ ოპე რა ცი ა ზე არ ეკის რე ბა დღგ-ის თან ხის ბი უ ჯეტ ში გა დახ-
დი სა და დღგ-ის დეკ ლა რა ცი ის სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში წარ დ გე ნის ვალ დე ბუ ლე ბა, თუ სა-
ქონ ლის რე ა ლი ზა ცი ას ახორ ცი ე ლებს ის პი რი, რო მე ლიც არ არის სა რე ა ლი ზა ციო სა ქონ ლის 
მე სა კუთ რე;

ბ) ეს ოპე რა ცია არ იბეგ რე ბა ამ თა ვის შე სა ბა მი სად, თუ სა ქონ ლის რე ა ლი ზა ცი ას ახორ ცი-
ე ლებს ის პი რი, რო მე ლიც სა რე ა ლი ზა ციო სა ქონ ლის მე სა კუთ რე ა.

8. „გადახდისუუნარობის საქ მის წარ მო ე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით გან საზღ-
ვ რუ ლი წე სით, სა მე ურ ვეო ქო ნე ბის აუქ ცი ო ნის, პირ და პი რი მი ყიდ ვის ან სხვა წე სით რე ა-
ლი ზა ცი ი სას სა მე ურ ვეო ქო ნე ბის მე სა კუთ რეს ამ ოპე რა ცი ა ზე არ ეკის რე ბა დღგ-ის თან ხის 
ბი უ ჯეტ ში გა დახ დი სა და დღგ-ის დეკ ლა რა ცი ის სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში წარ დ გე ნის ვალ-
დე ბუ ლე ბა.

მუხ ლი 66მუხ ლი 66  33. ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვებ ში გა დახ დი ლი დღგ-ის და რიცხ ვა და ჩათ ვ ლა. ცალ კე ულ შემ თხ ვე ვებ ში გა დახ დი ლი დღგ-ის და რიცხ ვა და ჩათ ვ ლა
1. ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 66 1 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში, სა ქონ-

ლის რე ა ლი ზა ცი ის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის მი ერ ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 66 2 
მუხ ლის პირ ვე ლი და მე-2 პუნ ქ ტე ბის შე სა ბა მი სად ინ ფორ მა ცი ის წარ დ გე ნა ით ვ ლე ბა პი რის 
(საქონლის/სამეურვეო ქო ნე ბის მე სა კუთ რის) მი ერ დღგ-ის დეკ ლა რი რე ბად ინ ფორ მა ცი ა ში 
და ფიქ სი რე ბუ ლი დღგ-ის თან ხის შე სა ბა მი სი ოდე ნო ბით და აღ ნიშ ნუ ლი სა ქონ ლის / სა მე ურ-
ვეო ქო ნე ბის მე სა კუთ რის პი რა დი აღ რიცხ ვის ბა რათ ზე თან ხის და რიცხ ვის სა ფუძ ვე ლი ა.

2. ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 66 1 მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში, და სა-
ბეგრ ოპე რა ცი ა ზე დღგ-ის ჩათ ვ ლის დო კუ მენტს წარ მო ად გენს მყიდ ვე ლის მი ერ სა ქონ ლის 
შე ძე ნის და მა დას ტუ რე ბე ლი შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტი, რო მელ შიც მი თი თე ბუ ლი უნ და იყოს 
სა ქონ ლის შე სა ძე ნად გა დახ დი ლი თან ხის ოდე ნო ბა (სარეალიზაციო ფა სი). ჩათ ვ ლის დო კუ-
მენ ტ ში დღგ-ის თან ხის ოდე ნო ბა უნ და მი ე თი თოს ცალ კე.

3. ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტ ში აღ ნიშ ნუ ლი ჩათ ვ ლის დო კუ მენ ტე ბი ა:
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ა) „სააღსრულებო წარ მო ე ბა თა შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 75-ე მუხ ლის შე სა ბა მი სად 
გა მო ცე მუ ლი გან კარ გუ ლე ბა, აუქ ცი ონ ზე შე ძე ნილ ქო ნე ბა ზე სა კუთ რე ბის უფ ლე ბის შე სა ხებ;

ბ) „გადახდისუუნარობის საქ მის წარ მო ე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 38-ე მუხ-
ლის შე სა ბა მი სად გა მო ცე მუ ლი გან კარ გუ ლე ბა, აუქ ცი ონ ზე შე ძე ნილ ქო ნე ბა ზე სა კუთ რე ბის 
უფ ლე ბის შე სა ხებ;

გ) „საგადასახადო კონ ტ რო ლის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პი რის შერ ჩე ვი სა და სა გა და სა-
ხა დო კონ ტ რო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბის, მიმ დი ნა რე კონ ტ რო ლის პრო ცე დუ რე ბის ჩა ტა რე ბის, 
სა სა ქონ ლო მა ტე რი ა ლურ ფა სე უ ლო ბა თა ჩა მო წე რის, სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის გა დახ-
დე ვი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის, სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა საქ-
მის წარ მო ე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 2010 წლის 
31 დე კემ ბ რის №994 ბრძა ნე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი წე სის 55-ე მუხ ლის შე სა ბა მი სად, მალ ფუ ჭე-
ბა დი სა ქონ ლის სა კუთ რე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი სერ ტი ფი კა ტი;

დ) სხვა დო კუ მენ ტი, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტ ში აღ ნიშ ნულ 
მოთხოვ ნებს და რომ ლი თაც შე საძ ლე ბე ლია ამ ოპე რა ცი ის მო ნა წი ლე მხა რე თა იდენ ტი ფი ცი-
რე ბა, აქვს თა რი ღი და მო ი ცავს რე ა ლი ზე ბუ ლი სა ქონ ლის ჩა მო ნათ ვალ სა და ღი რე ბუ ლე ბას.  

23. XVI 1 თა ვის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის XVI 2 თა ვი და თან დარ თუ ლი რე-
დაქ ცი ის №III-19 2, №III-19 3, №III-19 4, №III-19 5, №III-19 6 და ნარ თე ბი:

„თავი XVI„თავი XVI  22. სპე ცი ა ლუ რი სქე მე ბი. სპე ცი ა ლუ რი სქე მე ბი
მუხ ლი 66მუხ ლი 66  44. მე ო რა დი ნივ თის, ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შის, სა კო ლექ ციო ან ან ტიკ ვა რუ ლი ნივ-. მე ო რა დი ნივ თის, ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შის, სა კო ლექ ციო ან ან ტიკ ვა რუ ლი ნივ-

თის მი წო დე ბის შემ თხ ვე ვა ში დღგ-ით და ბეგ ვ რის სპე ცი ა ლუ რი სქე მის გა მო ყე ნე ბის და ამ თის მი წო დე ბის შემ თხ ვე ვა ში დღგ-ით და ბეგ ვ რის სპე ცი ა ლუ რი სქე მის გა მო ყე ნე ბის და ამ 
სქე მის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს ინ ფორ მი რე ბის წე სისქე მის გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს ინ ფორ მი რე ბის წე სი

1. დღგ-ით და ბეგ ვ რის სპე ცი ა ლუ რი სქე მის გა მო ყე ნე ბის / ს ქე მით სარ გებ ლო ბის მსურ ვე-
ლი და სა ბეგ რი დი ლე რი, ანუ პი რი, რო მე ლიც ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის ფარ გ ლებ ში, შემ-
დ გო მი რე ა ლი ზა ცი ის მიზ ნით ყი დუ ლობს ან სა კუ თა რი ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის თ ვის 
იყე ნებს მე ო რად ნივთს, ხე ლოვ ნე ბის ნი მუშს, სა კო ლექ ციო ნივთს ან ან ტიკ ვა რი ატს ან ახორ-
ცი ე ლებს ამ სა ქონ ლის იმ პორტს, ვალ დე ბუ ლი ა, დღგ-ით და ბეგ ვ რის სპე ცი ა ლუ რი სქე მის გა-
მო ყე ნე ბამ დე, მი მარ თოს სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის №III-19 2 და ნარ თით გათ-
ვა ლის წი ნე ბუ ლი ფორ მის გან ცხა დე ბით.

2. ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბის, სა კო ლექ ციო ნივ თე ბის და ან ტიკ ვა რი ა ტის სა ხე ე ბი გა ნი საზღ-
ვ რე ბა ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის №III-19 3 და ნარ თით.

3. დღგ-ით და ბეგ ვ რის სპე ცი ა ლუ რი სქე მით მო სარ გებ ლე და სა ბეგ რი დი ლე რე ბის რე-
ესტრს აწარ მო ებს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის №III-19 4 და ნარ თით გათ ვა-
ლის წი ნე ბუ ლი ფორ მით.

4. დღგ-ით და ბეგ ვ რის სპე ცი ა ლუ რი სქე მით მო სარ გებ ლე და სა ბეგრ დი ლერს უფ ლე ბა 
აქვს მი მარ თოს სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს დღგ-ით და ბეგ ვ რის სპე ცი ა ლუ რი სქე მით მო სარ გებ-
ლე და სა ბეგ რი დი ლე რე ბის რე ეს ტ რი დან ამო ღე ბის მოთხოვ ნით ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის №III-19 5 
და ნარ თით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ფორ მის გან ცხა დე ბით.

5. ამ მუხ ლის მიზ ნე ბის თ ვის:
ა) და სა ბეგ რი დი ლე რის მო გე ბის მარ ჟა არის და დე ბი თი სხვა ო ბა სა ქონ ლის მი წო დე ბის 

ფას სა და მის შეს ყიდ ვის ფასს შო რის;
ბ) და სა ბეგ რი დი ლე რის მი ერ იმ პორ ტი რე ბუ ლი სა ქონ ლის შეს ყიდ ვის ფა სი, რო მე ლიც 

გათ ვა ლის წი ნე ბულ უნ და იქ ნეს მო გე ბის მარ ჟის გა ან გა რი შე ბი სას, არის ამ სა ქონ ლის იმ პორ-
ტი სას დღგ-ით და სა ბეგ რი თან ხი სა და შე სა ბა მი სი დღგ-ის თან ხის ჯა მი;

გ) და სა ბეგ რი დი ლე რის მი ერ სა ქონ ლის მი წო დე ბის შე დე გად დღგ-ით და სა ბეგ რი თან ხა 
მი ი ღე ბა მო გე ბის მარ ჟის ოდე ნო ბის 1,18-ზე გა ყო ფით, ხო ლო დღგ-ის თან ხა – ამ გა ყო ფის შე-
დე გად მი ღე ბუ ლი თან ხის 0,18-ზე გამ რავ ლე ბით;

დ) და სა ბეგრ დი ლერს არ აქვს უფ ლე ბა, მი ი ღოს დღგ-ის ჩათ ვ ლა იმ სა ქო ნელ ზე, რომ ლის 
მი წო დე ბა იბეგ რე ბა სპე ცი ა ლუ რი სქე მით.

ე) და სა ბეგრ პირს არ აქვს უფ ლე ბა, მი ი ღოს დღგ-ის ჩათ ვ ლა მის თ ვის და სა ბეგ რი დი ლე-
რის მი ერ მი წო დე ბულ ან მი სა წო დე ბელ სა ქო ნელ თან და კავ ში რე ბით, თუ ამ სა ქონ ლის მი წო-
დე ბა სპე ცი ა ლუ რი სქე მით იბეგ რე ბა.

ვ) და სა ბეგ რი დი ლე რის მი ერ სპე ცი ა ლუ რი სქე მით სარ გებ ლო ბის ფარ გ ლებ ში სა ქონ ლის 
მი წო დე ბის შემ თხ ვე ვა ში გა მო წე რილ ან გა რიშ - ფაქ ტუ რა ში დღგ-ის თან ხის გა მო ყო ფა არ ხდე-
ბა.

6. და სა ბეგ რი დი ლე რი ვალ დე ბუ ლი ა, ამ მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ რე-
ეს ტ რ ში შე ტა ნის თვი დან დაწყე ბუ ლი, ყო ველ სა ან გა რი შო პე რი ოდ ზე, სა ან გა რი შო პე რი ო დის 
(თვის) მომ დევ ნო თვის არა უგ ვი ა ნეს 15 რიცხ ვი სა,  სა გა და სახ დო ორ გა ნოს წა რუდ გი ნოს ინ-
ფორ მა ცია სპე ცი ა ლუ რი სქე მით და ბეგ რი ლი ოპე რა ცი ე ბის შე სა ხებ (ამ თა ვის მიზ ნე ბი სათ ვის 
შემ დ გომ ში – ინ ფორ მა ცი ა) და ნარ თი №III-19 6 ფორ მით.



55

7. ამ მუხ ლის მე-6 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია წარ მო ად გენს დღგ-ის შე-
სა ბა მი სი პე რი ო დის დეკ ლა რა ცი ის გა ნუ ყო ფელ ნა წილს და ამ ინ ფორ მა ცი ა ში ასა ხუ ლი დღგ-
ის თან ხა შე ი ტა ნე ბა დღგ-ის დეკ ლა რა ცი ის შე სა ბა მის და ნარ თ ში.“.

24. 67-ე მუხ ლი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„მუხლი 67. დღგ-ი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბის და ბეგ ვ რის უფ ლე ბის გა მო-„მუხლი 67. დღგ-ი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბის და ბეგ ვ რის უფ ლე ბის გა მო-

ყე ნე ბაყე ნე ბა
1. და სა ბეგ რი პი რი, სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 169-ე მუხ ლის მე-5 ნა წი ლის 

სა ფუძ ველ ზე, ამა ვე კო დექ სის 171-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის „ა“ და „გ“ ქვე პუნ ქ ტე ბით 
ოპე რა ცი ე ბის დღგ-ით და ბეგ ვ რის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის მიზ ნით, მი მარ თავს სა გა და სა ხა დო 
ორ გა ნოს №III-20 და ნარ თით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი  ფორ მის გან ცხა დე ბით.

2. ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა და სა ბეგრ 
პირს შე უძ ლია სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს თ ვის მი მარ თ ვის შემ დე გი სა ან გა რი შო პე რი ო დის 
პირ ვე ლი რიცხ ვი დან.

3. ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე-
ვა ში:

ა) სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ვალ დე ბუ ლია და სა ბეგ რი პი რი გა ა ტა როს რე გის ტ რა ცი ა ში;
ბ) და სა ბეგ რი პი რი ვალ დე ბუ ლია დღგ-ით და ბეგ როს სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო-

დექ სის 171-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის „ა“ და „გ“ ქვე პუნ ქ ტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ოპე-
რა ცი ე ბი, რომ ლე ბიც ამ და სა ბეგ რი პი რი სათ ვის აღარ ჩა ით ვ ლე ბა დღგ-სა გან ჩათ ვ ლის უფ ლე-
ბის გა რე შე გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლად.“.

25. და ნარ თი №III-20 ჩა მო ყა ლიბ დეს თან დარ თუ ლი რე დაქ ცი ით.
26. 68 1 და 69-ე მუხ ლე ბი ამო ღე ბულ იქ ნეს.
27. XVIII თა ვი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„თავი XVIII. დღგ-ის ჩათ ვ ლა„თავი XVIII. დღგ-ის ჩათ ვ ლა
მუხ ლი 72. დღგ-ის ჩათ ვ ლის მი ღე ბის წე სიმუხ ლი 72. დღგ-ის ჩათ ვ ლის მი ღე ბის წე სი
1. თუ სა ქო ნე ლი/ მომ სა ხუ რე ბა გა მიზ ნუ ლია ან გა მო ი ყე ნე ბა დღგ-ით და სა ბეგ რი ოპე რა-

ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის თ ვის,  გარ და ჩათ ვ ლის უფ ლე ბის გა რე შე გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი და სა-
ბეგ რი ოპე რა ცი ე ბი სა, და სა ბეგრ პირს უფ ლე ბა აქვს ჩა ით ვა ლოს:

ა) სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე სხვა და სა ბეგ რი პი რის გან ამ სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის 
შე ძე ნის თ ვის გა დახ დი ლი/ გა და სახ დე ლი დღგ;

ბ) ანაზღა უ რე ბის სა ნაც ვ ლოდ სა ქონ ლის მი წო დე ბად ან მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვად, გან ხი-
ლულ ოპე რა ცი ებ თან და კავ ში რე ბით გა და სახ დე ლი დღგ;

გ) სა ქონ ლის იმ პორ ტი სას გა დახ დი ლი/ გა და სახ დე ლი დღგ;
დ) უკუ და ბეგ ვ რის  წე სით და ბეგ ვ რის შემ თხ ვე ვა ში და რიცხუ ლი დღგ.
2. გარ და ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვე ბი სა, და სა ბეგრ 

პირს უფ ლე ბა აქვს ჩა ით ვა ლოს სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის შე ძე ნა ზე ან შექ მ ნა ზე გა წე ულ ხარ-
ჯ თან და კავ ში რე ბუ ლი დღგ-ის თან ხა, თუ სა ქო ნე ლი ან მომ სა ხუ რე ბა გა მო ი ყე ნე ბა:

ა) სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ის გა რეთ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის თ ვის / სა ქონ ლის მი წო დე-
ბის თ ვის;

ბ) დღგ-სგან ჩათ ვ ლის უფ ლე ბით გა თა ვი სუფ ლე ბულ ოპე რა ცი ებ ში;
გ) ფი ნან სუ რი მომ სა ხუ რე ბის თ ვის /ო პე რა ცი ე ბის თ ვის, თუ მომ ხ მა რე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლოს 

ფარ გ ლებს გა რე თაა და ფუძ ნე ბუ ლი, ან თუ ეს ოპე რა ცი ე ბი უშუ ა ლოდ არის და კავ ში რე ბუ ლი 
სა ქო ნელ თან, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლო დან უნ და იქ ნეს ექ ს პორ ტი რე ბუ ლი.

დ) სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 160-ე მუხ ლის მე-7 ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე-
ბულ ოპე რა ცი ებ ში.

3. და სა ბეგრ პირს უფ ლე ბა არ აქვს ჩა ით ვა ლოს:
ა) დღგ, თუ იგი არ არის რე გის ტ რი რე ბუ ლი დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად;
ბ) იმ სა ქო ნელ ზე/ მომ სა ხუ რე ბა ზე (გარდა ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბი სა) გა წე უ ლი ხარ ჯის 

ღი რე ბუ ლე ბა ზე მი კუთ ვ ნე ბუ ლი დღგ-ის თან ხა, რო მე ლიც და სა ბეგ რი პი რის მი ერ დღგ-ის 
გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ამ დე პე რი ოდ ში გა მო ყე ნე ბუ ლია და სა ბეგრ ოპე რა ცი ებ ში;

გ) სო ცი ა ლუ რი მიზ ნით ან გა სარ თო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბის თ ვის გა წე უ ლი ხარ ჯის ან წარ მო-
მად გენ ლო ბი თი ხარ ჯის ღი რე ბუ ლე ბა ზე მი კუთ ვ ნე ბულ დღგ-ის თან ხა, გარ და იმ შემ თხ ვე-
ვი სა, რო დე საც  ასე თი  ღო ნის ძი ე ბე ბის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა ქონ ლის / მომ სა ხუ-
რე ბის მი წო დე ბა იბეგ რე ბა დღგ-ით (ამ პი რის ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბას წარ მო ად გენს);

დ) იმ სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ - ფაქ ტუ რით, რომ ლე ბიც არ იძ ლე ვა სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე-
ბის გამ ყიდ ვე ლის იდენ ტი ფი ცი რე ბის სა შუ ა ლე ბას ან არ არის გა მო წე რი ლი სა ქარ თ ვე ლოს სა-
გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით.

ე) სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ - ფაქ ტუ რით, რო მელ შიც  ასა ხუ ლი და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის  გან-
ხორ ცი ე ლე ბის კა ლენ და რუ ლი წლის დას რუ ლე ბი დან გა სუ ლია 3 წე ლი. თუ დღგ-ის ჩათ ვ ლა 
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გან ხორ ცი ელ და და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბი დან მე-3 წელს, და სა ბეგრ ოპე რა ცი-
ა ში მო ნა წი ლე მხა რე ე ბის მი მართ (ამ ოპე რა ცი ის ფარ გ ლებ ში) სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო 
კო დექ სის მე-4 მუხ ლით გან საზღ ვ რუ ლი პირ ვე ლი, მე-3 და მე-5 ნა წი ლე ბით ხან დაზ მუ ლო-
ბის ვა და 1 წლით გრძელ დე ბა. ამას თა ნა ვე, დღგ-ის ჩათ ვ ლა ხორ ცი ელ დე ბა, არა უგ ვი ა ნეს ამ 
უფ ლე ბის წარ მო შო ბის  წლის ბო ლო სა ან გა რი შო პე რი ო დის შე სა ბა მი სი დეკ ლა რა ცი ით (მათ 
შო რის, შეს წო რე ბუ ლი დეკ ლა რა ცი ით);

ვ) სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ - ფაქ ტუ რით, რო მე ლიც ასა ხავს ფიქ ტი ურ გა რი გე ბას ან უსა ქონ-
ლო ოპე რა ცი ას.

მუხ ლი 73. დღგ-ის პრო პორ ცი უ ლი ჩათ ვ ლის მი ღე ბის წე სიმუხ ლი 73. დღგ-ის პრო პორ ცი უ ლი ჩათ ვ ლის მი ღე ბის წე სი
1. თუ სა ქო ნელს ან მომ სა ხუ რე ბას და სა ბეგ რი პი რი იყე ნებს რო გორც ოპე რა ცი ე ბის თ ვის 

რო მელ ზეც აქვს დღგ-ის ჩათ ვ ლის მი ღე ბის უფ ლე ბა, ისე ოპე რა ცი ე ბის თ ვის, რო მელ ზეც ეს 
უფ ლე ბა არ აქვს, ხორ ცი ელ დე ბა დღგ-ის თან ხის მხო ლოდ იმ ნა წი ლის ჩათ ვ ლა, რო მე ლიც  
მი ე კუთ ვ ნე ბა ოპე რა ცი ებს, რო მელ ზეც მას აქვს დღგ-ის ჩათ ვ ლის მი ღე ბის უფ ლე ბა.

2. დღგ-ის ჩა სათ ვ ლე ლი ნა წი ლი გა მო ით ვ ლე ბა წი ლა დის მი ხედ ვით და ფიქ სირ დე ბა 
პრო ცენ ტად, სა დაც:

ა) მრიცხ ვე ლი არის და სა ბეგ რი პი რის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი იმ ოპე რა ცი ე ბის  წლი-
უ რი ბრუნ ვის თან ხა, დღგ-ის გა რე შე, რო მელ თან და კავ ში რე ბი თაც დღგ ექ ვემ დე ბა რე ბა ჩათ-
ვ ლას;

ბ) მნიშ ვ ნე ლი არის და სა ბეგ რი პი რის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი იმ ოპე რა ცი ე ბის წლი უ-
რი ბრუნ ვის თან ხა, დღგ-ის გა რე შე, რო მე ლიც მრიცხ ველ შია ასა ხუ ლი და და სა ბეგ რი პი რის 
მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბი სა, რომ ლებ ზეც  დღგ არ ექ ვემ დე ბა რე ბა ჩათ ვ ლას.

3. დღგ-ის ჩათ ვ ლას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი პრო პორ ცი უ ლი წი ლის გა მოთ ვ ლი სას, არ გა-
ით ვა ლის წი ნე ბა ბრუნ ვის თან ხა რო მე ლიც უკავ შირ დე ბა:

ა) და სა ბეგ რი პი რის მი ერ სა კუ თა რი საქ მი ა ნო ბის თ ვის გა მო ყე ნე ბუ ლი ძი რი თა დი სა შუ-
ა ლე ბის მი წო დე ბას;

ბ) უძ რავ ნივ თ თან და კავ ში რე ბულ ან ფი ნან სურ ოპე რა ცი ებს, თუ ეს ოპე რა ცი ე ბი არ არის 
და სა ბეგ რი პი რის ძი რი თა დი საქ მი ა ნო ბა.

4. სა ან გა რი შო პე რი ო დის მი ხედ ვით ჩა სათ ვ ლე ლი დღგ-ის თან ხა გა ნი საზღ ვ რე ბა:
ა) წი ნა სა გა და სა ხა დო წელს ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად და ფიქ სი რე ბუ ლი 

წლი უ რი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით, რო მე ლიც ზუს ტ დე ბა მიმ დი ნა რე სა გა და სა-
ხა დო წლის წლი უ რი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის  მი ხედ ვით, ამა ვე წლის ბო ლო სა ან გა რი შო 
პე რი ოდ ში;

ბ) ყო ველ სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად და ფიქ სი რე ბუ-
ლი თვის პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით, რო მე ლიც ზუს ტ დე ბა მიმ დი ნა რე სა გა და სა-
ხა დო წლის ბო ლო სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, წლი უ რი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნებ ლის მი ხედ ვით, 
თუ წი ნა სა გა და სა ხა დო წლის შე სა ბა მი სი წლი უ რი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი და ფიქ სი რე-
ბუ ლი არ  არის.

5. თუ ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბა და სა ბეგ რი პი რის მი ერ გა მო ი ყე ნე ბა ან გა მიზ ნუ ლია გა მო-
სა ყე ნებ ლად, რო გორც ოპე რა ცი ე ბის თ ვის რო მელ ზეც აქვს დღგ-ის ჩათ ვ ლის მი ღე ბის უფ ლე-
ბა, ისე ოპე რა ცი ე ბის თ ვის, რო მელ ზეც ეს უფ ლე ბა არ აქვს და ამ ოპე რა ცი ე ბის  გა მიჯ ვ ნა შე უძ-
ლე ბე ლი ა, დღგ-ის ჩათ ვ ლა ხორ ცი ელ დე ბა შემ დე გი წე სით:

ა) თუ და სა ბეგ რი პი რის მი ერ წი ნა სა გა და სა ხა დო წლის მი ხედ ვით ოპე რა ცი ე ბის თან-
ხა, რო მელ ზეც მას არ აქვს დღგ-ს ჩათ ვ ლის მი ღე ბის უფ ლე ბა, სა ერ თო ბრუნ ვის (საქონლის/
მომსახურების მი წო დე ბა თა ჯა მუ რი თან ხა, დღგ-ს გა რე შე) 20 პრო ცენ ტ ზე ნაკ ლე ბი ა, პირს 
უფ ლე ბა აქვს, ძი რი თად სა შუ ა ლე ბა ზე პირ ვე ლი ვე სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში სრუ ლად მი ი ღოს 
დღგ-ის ჩათ ვ ლა, ამას თა ნა ვე, ყო ვე ლი კა ლენ და რუ ლი წლის ბო ლოს  გა სა უქ მე ბე ლი დღგ-ის 
თან ხა გან საზღ ვ როს კა ლენ და რუ ლი წლის სა ერ თო ბრუნ ვის თან ხა ში იმ და სა ბეგ რი ოპე რა-
ცი ე ბის თან ხის ხვედ რი თი წი ლის პრო პორ ცი უ ლად, რო მელ ზეც მას არ აქვს დღგ-ის ჩათ ვ ლის 
მი ღე ბის უფ ლე ბა;

ბ) და სა ბეგრ პირს, გარ და ამ პუნ ქ ტის „ა“ ქვე პუნ ქ ტით  გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვი-
სა, უფ ლე ბა აქვს, ძი რი თად სა შუ ა ლე ბა ზე მი ი ღოს დღგ-ის ჩათ ვ ლა მხო ლოდ ყო ვე ლი კა ლენ-
და რუ ლი წლის ბო ლო სა ან გა რი შო პე რი ო დის დეკ ლა რა ცი ა ში წლის გან მავ ლო ბა ში სა ერ თო 
ბრუნ ვა ში იმ და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ე ბის თან ხის ხვედ რი თი წი ლის პრო პორ ცი უ ლად, რო მელ-
ზეც მას აქვს დღგ-ის ჩათ ვ ლის მი ღე ბის უფ ლე ბა.

6. ამ მუხ ლის მე-5 პუნ ქ ტის მიზ ნე ბის თ ვის, ყო ველ წ ლი უ რად გა სა უქ მე ბე ლი (ამ მუხ ლის 
მე-5 პუნ ქ ტის „ა“ ქვე პუნ ქ ტის შემ თხ ვე ვა ში) ან ჩა სათ ვ ლე ლი (ამ მუხ ლის მე-5 პუნ ქ ტის „ბ“ ქვე-
პუნ ქ ტის შემ თხ ვე ვა ში) დღგ-ის თან ხა გა ი ან გა რი შე ბა:

ა) უძ რავ ნივ თ ზე – და სა ბეგრ ოპე რა ცი ებ ში გა მო ყე ნე ბის დაწყე ბის წლი დან 10 კა ლენ და-
რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში, დღგ-ის თან ხის ერ თი მე ა თე დის ოდე ნო ბით;
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ბ) სხვა ძი რი თად სა შუ ა ლე ბებ ზე – და სა ბეგრ ოპე რა ცი ებ ში გა მო ყე ნე ბის დაწყე ბის წლი-
დან 5 კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში, დღგ-ის თან ხის ერ თი მე ხუ თე დის ოდე ნო ბით.

7. ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბის მი უ ხე და ვად, და სა ბეგრ პირს უფ ლე-
ბა აქვს პირ ვე ლი ვე სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში სრუ ლად ჩა ით ვა ლოს დღგ, თუ მიმ დი ნა რე კა ლენ-
და რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში გა უ მიჯ ნავ ოპე რა ცი ებ ში, ოპე რა ცი ე ბის თან ხა, რო მელ ზეც მას 
არ აქვს დღგ-ს ჩათ ვ ლის მი ღე ბის უფ ლე ბა სა ერ თო ბრუნ ვის თან ხის 5 პრო ცენ ტ ზე ნაკ ლე ბი ა.

8. და სა ბეგ რი პი რის მი ერ, სა კუ თა რი წარ მო ე ბის შე ნო ბის/ ნა გე ბო ბის ძი რი თად სა შუ ა-
ლე ბად გა მო ყე ნე ბის ან / და მის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა კუ თა რი ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის 
(შენობის/ნაგებობის) რე მონ ტის შემ თხ ვე ვებ ში, მი უ ხე და ვად იმი სა, აღ ნიშ ნუ ლი წარ მო ად-
გენს თუ არა სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 160-ე და 160 1 მუხ ლე ბის შე სა ბა მი სად 
და სა ბეგრ ოპე რა ცი ებს, ამ მუხ ლის მე-5 და მე-6 პუნ ქ ტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე-
ბი ვრცელ დე ბა იმ ფარ გ ლებ ში, რო გორც ის გავ რ ცელ დე ბო და შე სა ბა მი სად, შე ნო ბის / ნა გე ბო-
ბის ან სა რე მონ ტო მომ სა ხუ რე ბის სხვა პი რის გან შე ძე ნის შემ თხ ვე ვა ში.

9. ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ წლი უ რი ბრუნ ვის თან ხა ში:
ა) ასე ვე შე ი ტა ნე ბა შე სა ბა მი სი წლის სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში სა ქონ ლის მი წო დე ბამ დე/ 

მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვამ დე მი ღე ბუ ლი ანაზღა უ რე ბა /ა ნაზღა უ რე ბის ნა წი ლი, თუ შე სა ბა მი სი 
ოპე რა ცია დღგ-ით და ბეგ ვ რას ექ ვემ დე ბა რე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 163-ე 
მუხ ლის მე-2 ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ დროს;

ბ) არ გა ით ვა ლის წი ნე ბა ის ოპე რა ცი ე ბი, რო მელ თა და ბეგ ვ რის დრო არ არის შე სა ბა მი სი 
წლის სა ან გა რი შო პე რი ო დებ ში.

მუხ ლი 73მუხ ლი 73  11. დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის / რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბის ან ძი რი-. დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის / რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბის ან ძი რი-
თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის მი წო დე ბის დროს, ძი რი თად სა შუ ა ლე ბებ ზე ჩა სათ ვ ლე ლი/ გა სა უქ მე ბე-თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის მი წო დე ბის დროს, ძი რი თად სა შუ ა ლე ბებ ზე ჩა სათ ვ ლე ლი/ გა სა უქ მე ბე-
ლი დღგ-ის თან ხის გან საზღ ვ რალი დღგ-ის თან ხის გან საზღ ვ რა

1. დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის / რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბის ან ძი რი თა დი სა შუ-
ა ლე ბე ბის მი წო დე ბის დროს, ძი რი თად სა შუ ა ლე ბებ ზე ჩა სათ ვ ლე ლი/ გა სა უქ მე ბე ლი დღგ-ის 
თან ხა გა ნი საზღ ვ რე ბა სა გა და სა ხა დო წლე ბის მი ხედ ვით, ამ ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის დღგ-
ით და სა ბეგრ ოპე რა ცი ებ ში გა მო ყე ნე ბის პრო პორ ცი უ ლად.

2. ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით, და სა ბეგ რი პი რის მი ერ დღგ-ის გა-
დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში, ძი რი თად სა შუ ა ლე ბებ ზე ჩა სათ ვ ლე ლი დღგ-ის 
თან ხა გა ნი საზღ ვ რე ბა სა გა და სა ხა დო წლე ბის მი ხედ ვით ამ ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის დღგ-ის 
გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის შემ დ გომ (რეგისტრაციის სა გა და სა ხა დო წლის ჩათ ვ ლით) და-
სა ბეგრ ოპე რა ცი ებ ში გა მო ყე ნე ბის პრო პორ ცი უ ლად.

შე ნიშ ვ ნა: ამ ქვე პუნ ქ ტის მოქ მე დე ბა ასე ვე ვრცელ დე ბა შემ თხ ვე ვებ ზე, რო დე საც და სა-
ბეგ რი პი რი რე გის ტ რი რე ბუ ლია დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად 2021 წლის 1 იან ვ რამ დე. მო ცე მულ 
შემ თხ ვე ვა ში, 2021 წლის 1 იან ვ რი დან ძი რი თად სა შუ ა ლე ბებ ზე ჩა სათ ვ ლე ლი დღგ-ის თან ხა 
გა ნი საზღ ვ რე ბა სა გა და სა ხა დო წლე ბის მი ხედ ვით ამ ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის და სა ბეგრ ოპე-
რა ცი ებ ში გა მო ყე ნე ბის პრო პორ ცი უ ლად.

3. და სა ბეგ რი პი რის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 177-ე მუხ ლის მე-6 
ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვა დის ამო წურ ვამ დე დღგ-ის გა დამ ხ დე ლის რე გის ტ რა ცი ის 
გა უქ მე ბი სას ან / და და სა ბეგ რი პი რის ან მი სი უფ ლე ბა მო ნაც ვ ლის მი ერ ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა-
ნო ბის შეწყ ვე ტი სას ამ ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის სა კუთ რე ბა ში და ტო ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში:

ა) თუ აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 160-ე მუხ ლის მე-3 
ნა წი ლის მი ხედ ვით წარ მო ად გენს დღგ-ით და სა ბეგრ ოპე რა ცი ას ან დღგ-სა გან გა თა ვი სუფ-
ლე ბუ ლია ჩათ ვ ლის უფ ლე ბით, ით ვ ლე ბა რომ დარ ჩე ნილ პე რი ოდ ზე (იმ წლის ჩათ ვ ლით, 
რო დე საც გან ხორ ცი ელ და რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბა ან ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის შეწყ ვე ტა) 
აღ ნიშ ნუ ლი ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბა მთლი ა ნად გა მო ყე ნე ბუ ლია და სა ბეგრ ოპე რა ცი ებ ში, რომ-
ლებ ზეც და სა ბეგრ პირს აქვს ჩათ ვ ლის უფ ლე ბა;

ბ) თუ აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 160-ე მუხ ლის მე-3 
ნა წი ლის მი ხედ ვით არ წარ მო ად გენს დღგ-ით და სა ბეგრ ოპე რა ცი ას ან დღგ-სა გან გა თა ვი-
სუფ ლე ბუ ლია ჩათ ვ ლის უფ ლე ბის გა რე შე, ით ვ ლე ბა რომ დარ ჩე ნილ პე რი ოდ ზე (იმ წლის 
ჩათ ვ ლით, რო დე საც გან ხორ ცი ელ და რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბა ან ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო-
ბის შეწყ ვე ტა) აღ ნიშ ნუ ლი ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბა მთლი ა ნად გა მო ყე ნე ბუ ლია ოპე რა ცი ებ ში, 
რომ ლებ ზეც და სა ბეგრ პირს არ აქვს ჩათ ვ ლის მი ღე ბის უფ ლე ბა.

4. და სა ბეგ რი პი რის მი ერ დღგ-ის გა დამ ხ დე ლის რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბი სას ან და სა-
ბეგ რი პი რის ან მი სი უფ ლე ბა მო ნაც ვ ლის მი ერ ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის შეწყ ვე ტი სას ამ 
ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის სა კუთ რე ბა ში და ტო ვე ბის შემ თხ ვე ვა ში თუ აღ ნიშ ნუ ლი ქმე დე ბა სა-
ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 160-ე მუხ ლის მე-3 ნა წი ლის მი ხედ ვით წარ მო ად გენს 
დღგ-ით და სა ბეგრ ოპე რა ცი ას (იბეგრება დღგ-ით), და სა ბეგრ პირს უფ ლე ბა აქვს ამ ოპე რა ცი-
ის გან ხორ ცი ე ლე ბის სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში:
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ა) სრუ ლად ჩა ით ვა ლოს ამ ოპე რა ცი ას თან და კავ ში რე ბით და რიცხუ ლი დღგ, თუ გა სუ-
ლია სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 177-ე მუხ ლის მე-6 ნა წი ლით ამ სა ხის ძი რი თა-
დი სა შუ ა ლე ბი სათ ვის გან საზღ ვ რუ ლი ვა და;

ბ) ჩა ით ვა ლოს ამ ოპე რა ცი ას თან და კავ ში რე ბით და რიცხუ ლი დღგ-ის ნა წი ლი გა სუ ლი 
წლე ბის პრო პორ ცი უ ლად, თუ გა სუ ლი არ არის სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 177-ე 
მუხ ლის მე-6 ნა წი ლით ამ სა ხის ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბი სათ ვის გან საზღ ვ რუ ლი ვა და.

5. თუ და სა ბეგ რი პი რის მი ერ ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის მი წო დე ბა გან ხორ ცი ელ და სა ქარ-
თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 177-ე მუხ ლის მე-6 ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვა დის 
ამო წურ ვამ დე, ით ვ ლე ბა, რომ მი წო დე ბუ ლი აქ ტი ვე ბი სრუ ლად გა მო ყე ნე ბუ ლია და სა ბეგრ 
ოპე რა ცი ებ ში, რა დრო საც:

ა) თუ მი წო დე ბის ოპე რა ცია იბეგ რე ბა დღგ-ით ან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია დღგ-სა გან ჩათ-
ვ ლის უფ ლე ბით, ით ვ ლე ბა რომ დარ ჩე ნილ პე რი ოდ ზე (იმ წლის ჩათ ვ ლით, რო დე საც გან-
ხორ ცი ელ და მი წო დე ბა) აღ ნიშ ნუ ლი ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბა მთლი ა ნად გა მო ყე ნე ბუ ლია და-
სა ბეგრ ოპე რა ცი ებ ში, რომ ლებ ზეც და სა ბეგრ პირს აქვს ჩათ ვ ლის უფ ლე ბა;

ბ) თუ მი წო დე ბის ოპე რა ცია არ იბეგ რე ბა დღგ-ით ან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია დღგ-სა გან 
ჩათ ვ ლის უფ ლე ბის გა რე შე, ით ვ ლე ბა რომ დარ ჩე ნილ პე რი ოდ ზე (იმ წლის ჩათ ვ ლით რო დე-
საც გან ხორ ცი ელ და მი წო დე ბა) აღ ნიშ ნუ ლი ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბა მთლი ა ნად გა მო ყე ნე ბუ-
ლია ოპე რა ცი ებ ში, რომ ლებ ზეც და სა ბეგრ პირს არ აქვს ჩათ ვ ლის მი ღე ბის უფ ლე ბა.

მუხ ლი 73მუხ ლი 73  22. ცალ კე უ ლი შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც დღგ-ის ჩათ ვ ლა შე საძ ლე ბე ლია გან ხორ-. ცალ კე უ ლი შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც დღგ-ის ჩათ ვ ლა შე საძ ლე ბე ლია გან ხორ-
ცი ელ დეს სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 176-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გან-ცი ელ დეს სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 176-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლით გან-
საზღ ვ რუ ლის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა ფუძ ვ ლითსაზღ ვ რუ ლის გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი სა ფუძ ვ ლით

სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სით გან საზღ ვ რუ ლი შეზღუდ ვე ბის გათ ვა ლის წი ნე-
ბით, ამა ვე კო დექ სის 176-ე მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის მი ხედ ვით ჩათ ვ ლის მი ღე ბის სა ფუძ ვე ლი ა:

ა) და სა ბეგ რი პი რის მი ერ სა კუ თა რი წარ მო ე ბის შე ნო ბის / ნა გე ბო ბის ძი რი თად სა შუ ა-
ლე ბად გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ანაზღა უ რე ბის სა ნაც ვ ლოდ სა ქონ ლის მი წო დე ბად გან ხი-
ლულ ოპე რა ცი ებ ზე და რიცხუ ლი და დღგ-ის დეკ ლა რა ცი ა ში ასა ხუ ლი დღგ-ის თან ხა;

ბ) და სა ბეგ რი პი რის მი ერ სა კუ თა რი ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბის (შენობის/ნაგებობის) რე-
მონ ტის შემ თხ ვე ვა ში, ანაზღა უ რე ბის სა ნაც ვ ლოდ მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვად გან ხი ლულ ოპე რა-
ცი ებ ზე და რიცხუ ლი და დღგ-ის დეკ ლა რა ცი ა ში ასა ხუ ლი დღგ-ის თან ხა;

გ) და სა ბეგ რი პი რის ან მი სი უფ ლე ბა მო ნაც ვ ლის მი ერ ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბის შეწყ ვე-
ტის შემ დეგ ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის სა კუ თარ მფლო ბე ლო ბა ში და ტო ვე ბის და სა ბეგრ ოპე-
რა ცი ად გან ხილ ვის შემ თხ ვე ვა ში და რიცხუ ლი და დღგ-ის დეკ ლა რა ცი ა ში ასა ხუ ლი დღგ-ის 
თან ხა;

დ) და სა ბეგ რი პი რის დღგ-ის გა დამ ხ დე ლის რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბის შემ თხ ვე ვა ში, რო-
დე საც ნაშ თად არ სე ბუ ლი ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბი გა ნი ხი ლე ბა და სა ბეგრ ოპე რა ცი ად, ამ ძი-
რი თად სა შუ ა ლე ბებ ზე და რიცხუ ლი და დღგ-ის დეკ ლა რა ცი ა ში ასა ხუ ლი დღგ-ის თან ხა.

ე) სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 177-ე მუხ ლის მე-5 ნა წი ლის „ბ“ ქვე პუნ ქ ტით 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში, მე ო რე და შემ დ გომ წლებ ში შე სა ბა მი სი პე რი ო დის დღგ-ის 
დეკ ლა რა ცი ის III ნა წი ლის „ბ“ და ნარ თის შე სა ბა მის გრა ფა ში და ფიქ სი რე ბუ ლი სა ან გა რი შო 
პე რი ოდ ში ჩა სათ ვ ლე ლი დღგ-ის თან ხა.

შე ნიშ ვ ნა: ამ მუხ ლის „ა“-„დ“ ქვე პუნ ქ ტე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ჩათ ვ ლის უფ ლე ბა ასე-
ვე ვრცელ დე ბა იმ შემ თხ ვე ვა შიც, თუ დღგ-ის და რიცხ ვა გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლია სა გა და სა ხა დო 
ორ გა ნოს გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე.

მუხ ლი 73მუხ ლი 73  33. დღგ-ის თან ხის კო რექ ტი რე ბა. დღგ-ის თან ხის კო რექ ტი რე ბა
1. დღგ-ის და სა ბეგ რი თან ხა და, შე სა ბა მი სად, დღგ-ის ჩა სათ ვ ლე ლი თან ხა კო რექ ტირ-

დე ბა, თუ შე იც ვა ლა გა რე მო ე ბე ბი/ ფაქ ტო რე ბი, რის სა ფუძ ველ ზეც და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის გან-
ხორ ცი ე ლე ბის დროს გა ნი საზღ ვ რა დღგ-ით და სა ბეგ რი თან ხა.

2. და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის თან ხის კო რექ ტი რე ბა ხორ ცილ დე ბა  კო რექ ტი რე ბის გა მომ წ ვე-
ვი გა რე მო ე ბის დად გო მის სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში.

3. და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის თან ხა და, შე სა ბა მი სად, დღგ-ის ჩა სათ ვ ლე ლი თან ხა კო რექ-
ტირ დე ბა შემ დე გი გა რე მო ე ბე ბის დად გო მი სას:

ა) გა უქ მ და და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ა, მათ შო რის, ხე ლა ხა ლი რე გის ტ რა ცი ის დროს დღგ-ის 
გა დამ ხ დე ლად წი ნა რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბი სას მი წო დე ბად გან ხი ლუ ლი სა ქონ ლის არ სე-
ბულ ნაშ თ ზე;

ბ) შე იც ვა ლა და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის სა ხე (მათ შო რის, შე იც ვა ლა და ბეგ ვ რის რე ჟი მი);
გ) მხა რე თა შე თან ხ მე ბით, შე იც ვა ლა და ბეგ ვ რის მო მენ ტ ში გან საზღ ვ რუ ლი ანაზღა უ რე-

ბის თან ხა, გარ და ვა ლუ ტის კურ სის ცვლი ლე ბით გა მოწ ვე უ ლი ცვლი ლე ბი სა;
დ) სა ქო ნე ლი/ მომ სა ხუ რე ბა სრუ ლად ან ნა წი ლობ რივ უბ რუნ დე ბა დღგ-ის გა დამ ხ დელს.
4. ამ მუხ ლის მე-3 პუნ ქ ტ ში აღ ნიშ ნუ ლი ერ თ -ერ თი გა რე მო ე ბის დად გო მი სას და სა ბეგ რი 
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ოპე რა ცი ის თან ხა კო რექ ტირ დე ბა, თუ გა დამ ხ დე ლის მი ერ:
ა) სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში წარ დ გე ნი ლია ან / და დღგ-ის დეკ ლა რა ცი ა ში ასა ხუ ლია სა-

გა და სა ხა დო ან გა რიშ - ფაქ ტუ რა, რო მელ შიც დღგ-ის თან ხა არას წო რად არის მი თი თე ბუ ლი;
ბ) დღგ-ის დეკ ლა რა ცი ა ში არას წო რად არის მი თი თე ბუ ლი დღგ-ის თან ხა;
გ) გა მო წე რი ლია დღგ-ის ან გა რიშ - ფაქ ტუ რა, რო მელ შიც დღგ-ის თან ხა არას წო რად არის 

მი თი თე ბუ ლი.
5. კო რექ ტი რე ბის სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ - ფაქ ტუ რა არის სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის-

ტ რის მი ერ დად გე ნი ლი ფორ მის დო კუ მენ ტი, რომ ლი თაც დას ტურ დე ბა და სა ბეგ რი ოპე რა-
ცი ის კო რექ ტი რე ბა.

6. დღგ-ით და სა ბეგ რი თან ხა ასე ვე კო რექ ტირ დე ბა მრა ვალ ჯე რა დი (დაბრუნებადი) სა-
ქონ ლის / ტა რის და უბ რუ ნებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, რო დე საც დღგ-ით და სა ბეგრ თან ხა ში არ 
შე ი ტა ნე ბა მრა ვალ ჯე რა დი (დაბრუნებადი) სა ქონ ლის / ტა რის ხარ ჯე ბი, ამას თან, მი წო დე ბის 
სა ან გა რი შო პე რი ო დის დას რუ ლე ბი დან სა მი სა ან გა რი შო პე რი ო დის გას ვ ლის შემ დეგ დაბ-
რუ ნე ბა დი სა ქო ნე ლი/ ტა რა არ იქ ნა დაბ რუ ნე ბუ ლი. ამ შემ თხ ვე ვა ში, მე ოთხე სა ან გა რი შო პე-
რი ოდ ში დგე ბა და სა ბეგ რი თან ხის კო რექ ტი რე ბის გა რე მო ე ბა და და მა ტე ბით და ბეგ ვ რას ექ-
ვემ დე ბა რე ბა აღ ნიშ ნულ სა ქო ნელ ზე/ ტა რა ზე გა წე უ ლი ხარ ჯის ღი რე ბუ ლე ბა.

7. „ენერგეტიკისა და წყალ მო მა რა გე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის შე სა ბა მი სად 
ელექ ტ რო ე ნერ გე ტი კუ ლი საქ მი ა ნო ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბელ სა წარ მოს, რო დე საც ფა სის შემ-
ცი რე ბის გა მო ან სხვა მი ზე ზით შეც ვ ლი ლია ოპე რა ცი ა ზე ად რე შე თან ხ მე ბუ ლი კომ პენ სა ცი ის 
თან ხა, უფ ლე ბა აქვს, და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის თან ხის კო რექ ტი რე ბა გა ნა ხორ ცი ე ლოს არა უგ ვი-
ა ნეს მიმ დი ნა რე სა გა და სა ხა დო წლის ბო ლო სი, თუ და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის თან ხის ცვლი ლე ბა 
გა მოწ ვე უ ლია გა რან ტი რე ბუ ლი სიმ ძ ლავ რის ღი რე ბუ ლე ბის (საკომპენსაციო თან ხის) ცვლი-
ლე ბით ან / და კვა ლი ფი ცი უ რი სა წარ მოს მი ერ წარ მო ე ბუ ლი, იმ პორ ტი რე ბუ ლი, მოხ მა რე ბუ-
ლი (შესყიდული) ან / და ექ ს პორ ტი რე ბუ ლი ელექ ტ რო ე ნერ გი ის რა ო დე ნო ბის ცვლი ლე ბით, 
მი უ ხე და ვად იმი სა, იც ვ ლე ბა თუ არა ამის შე დე გად ელექ ტ რო ე ნერ გი ის გა სა ყი დი ან / და შე-
სას ყი დი ტა რი ფი (ფასი).“;

28. XIX 3 თა ვის სა თა უ რი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„თავი XIX 3. ევ რო კავ ში რის წევ რი სა ხელ მ წი ფოს და სა ბეგ რი პი რი სათ ვის დღგ-ის   თან-

ხის დაბ რუ ნე ბის წე სი და პი რო ბე ბი“.
29. 75 9 მუხ ლი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„მუხლი 75„მუხლი 75  99.  ზო გა დი   დე ბუ ლე ბე ბი.  ზო გა დი   დე ბუ ლე ბე ბი
ამ თა ვით გა ნი საზღ ვ რე ბა იმ პი რი სათ ვის დღგ-ის თან ხის დაბ რუ ნე ბის წე სი და პი რო ბე-

ბი, რო მე ლიც წარ მო ად გენს ევ რო კავ ში რის წევ რი სა ხელ მ წი ფოს დღგ-ით და სა ბეგრ პირს (ამ 
თა ვის მიზ ნე ბი სათ ვის შემ დ გომ ში და სა ბეგ რი პი რი), აგ რეთ ვე კრი ტე რი უ მე ბი, რომ ლებ საც 
უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს უფ ლე ბა მო სი ლი წარ მო მად გე ნე ლი, რო მელ საც დღგ-ის თან ხის დაბ-
რუ ნე ბის მიზ ნით და ნიშ ნავს გა დამ ხ დე ლი.“.

30. 75 10  მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„1. და სა ბეგრ პირს უფ ლე ბა აქვს, და იბ რუ ნოს სა ქარ თ ვე ლო ში სა ქონ ლის (გარდა უძ რა ვი 

ქო ნე ბი სა) / მომ სა ხუ რე ბის შე ძე ნი სას ან სა ქარ თ ვე ლო ში სა ქონ ლის იმ პორ ტი სას გა დახ დი ლი 
დღგ-ის თან ხა, თუ აღ ნიშ ნუ ლი პი რი აკ მა ყო ფი ლებს ყვე ლა შემ დეგ პი რო ბას:

ა) პირს სა ქარ თ ვე ლო ში არ გა აჩ ნია ფიქ სი რე ბუ ლი და წე სე ბუ ლე ბა ან მი სი საქ მი ა ნო ბის 
ად გი ლი (რასთან და კავ ში რე ბი თაც ითხოვს დღგ-ის დაბ რუ ნე ბას) ან / და მუდ მი ვი საცხოვ რე-
ბე ლი ად გი ლი სა ქარ თ ვე ლო ში არ არის;

ბ) პი რის მი ერ სა ქარ თ ვე ლო ში შე ძე ნი ლი სა ქო ნე ლი/ მომ სა ხუ რე ბა ან იმ პორ ტი რე ბუ ლი 
სა ქო ნე ლი დღგ-ით და სა ბეგრ ოპე რა ცი ებ ში გა მო ი ყე ნე ბა;

გ) მსგავ სი ოპე რა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში სა ქარ თ ვე ლო ში დღგ-ის გა დამ ხ დე-
ლად რე გის ტ რი რე ბუ ლი პი რი, ამ კო დექ სის შე სა ბა მი სად, უფ ლე ბა მო სი ლი იქ ნე ბო და, ჩა ეთ-
ვა ლა გა დახ დი ლი დღგ.

შე ნიშ ვ ნა: ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის მიზ ნე ბი სათ ვის, დღგ-ით და სა ბეგრ ოპე რა ცი ად 
გა ნი ხი ლე ბა საქ მი ა ნო ბა, რის გა მოც პი რი გა ნი ხი ლე ბა და სა ბეგრ პი რად.“.

31. 75 11  მუხ ლის:
ა)  პირ ვე ლი და მე-2 პუნ ქ ტე ბი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„1. დღგ-ის თან ხის დაბ რუ ნე ბის მიზ ნით და სა ბეგ რი პი რი ვალ დე ბუ ლია და ნიშ ნოს უფ-

ლე ბა მო სი ლი წარ მო მად გე ნე ლი, რო მელ საც ამ თა ვით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დღგ-ის თან ხის 
დაბ რუ ნე ბის ფარ გ ლებ ში ეკის რე ბა გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლი სათ ვის ამ თა ვი თა და სა ქარ თ-
ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სით გან საზღ ვ რუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი.

2. უფ ლე ბა მო სი ლი წარ მო მად გე ნე ლი წარ მო ად გენს და სა ბეგ რი პი რის ინ ტე რე სებს და 
მოქ მე დებს მის მი ერ გა ცე მუ ლი და სა ნო ტა რო წე სით და დას ტუ რე ბუ ლი მინ დო ბი ლო ბის სა-
ფუძ ველ ზე, ასე თი მინ დო ბი ლო ბით, ამ წე სით და სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით გან საზღ-
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ვ რუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის ფარ გ ლებ ში.“;
ბ) მე-4 და მე-5 პუნ ქ ტე ბი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„4. უფ ლე ბა მო სი ლი წარ მო მად გე ნე ლი, რო მე ლიც ინიშ ნე ბა და სა ბეგ რი პი რის მი ერ, და-

სა ბეგრ პირ თან ერ თად სო ლი და რუ ლად პა სუ ხის მ გე ბე ლია არას წო რი ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ-
ველ ზე დაბ რუ ნე ბუ ლი დღგ-ის თან ხის ანაზღა უ რე ბა ზე.

5. დღგ-ის თან ხის დაბ რუ ნე ბის ნე ბის მი ე რი შემ დ გო მი გან ცხა დე ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა არ 
ხდე ბა, თუ და სა ბეგრ პირს ან უფ ლე ბა მო სილ წარ მო მად გე ნელს გა აჩ ნი ათ შე უს რუ ლე ბე ლი 
აღი ა რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბა.“.

32.  75 12  მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„1. და სა ბეგ რ მა პირ მა, დღგ-ის თან ხის დაბ რუ ნე ბის მიზ ნით, უფ ლე ბა მო სი ლი წარ მო-

მად გენ ლის მეშ ვე ო ბით, შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში უნ და წა რად გი ნოს გან ცხა დე ბა №III-28 
და ნარ თის ფორ მით.“.

33. 75 13  მუხ ლის:
ა) პირ ვე ლი პუნ ქ ტის „ა“ ქვე პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„ა) სა ქარ თ ვე ლო ში დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რი რე ბუ ლი პი რის მი ერ ევ რო კავ ში-

რის წევ რი სა ხელ მ წი ფოს დღგ-ით და სა ბეგ რი პი რი სათ ვის გა მო წე რი ლი სა გა და სა ხა დო ან გა-
რიშ - ფაქ ტუ რე ბის ას ლი (არსებობის შემ თხ ვე ვა ში, კო რექ ტი რე ბუ ლი ან გა რიშ - ფაქ ტუ რე ბი);“;

ბ) მე-2 პუნ ქ ტის:
ბ.ა) „ა“ ქვე პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„ა) პი რი სათ ვის  ევ რო კავ ში რის  შე სა ბა მის წევრ სა ხელ მ წი ფო ში მი ნი ჭე ბუ ლი დღგ-ით 

და სა ბეგ რი პი რის სა ი დენ ტი ფი კა ციო ნო მე რი და დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის თა-
რი ღი;“;

ბ.ბ) „გ“ ქვე პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„გ) საქ მი ა ნო ბის სა ხე, რა საც ეწე ო და და სა ბეგ რი პი რი იმ სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში, რა ზეც 

წარ მოდ გე ნი ლია დღგ-ის თან ხის დაბ რუ ნე ბის მოთხოვ ნა, წარ მო ად გენს თუ არა შე სა ბა მის სა-
ხელ მ წი ფო ში დღგ-ით და სა ბეგრ ოპე რა ცი ას.“;

გ) მე-4 პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„4. და სა ბეგ რი პი რი ვალ დე ბუ ლი ა, უფ ლე ბა მო სი ლი წარ მო მად გენ ლის მეშ ვე ო ბით, შე-

მო სავ ლე ბის სამ სა ხურს წა რუდ გი ნოს ნე ბის მი ე რი სა ხის და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ა, რო მე ლიც 
სა ჭი როა დღგ-ის თან ხის დაბ რუ ნე ბის მოთხოვ ნის შე სა ფა სებ ლად.“.

34. 75 17 მუხ ლის „ბ“ ქვე პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„ბ) და სა ბეგ რი პი რის მი ერ სა ქარ თ ვე ლო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი საქ მი ა ნო ბა, რო მელ თან 

და კავ ში რე ბი თაც გან ხორ ცი ელ და სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის შე ძე ნა ან / და სა ქონ ლის იმ პორ-
ტი, სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის შე სა ბა მი სად გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია დღგ-სგან 
ჩათ ვ ლის უფ ლე ბის გა რე შე;“.

35. 75 18 მუხ ლის:
ა) პირ ვე ლი და მე-2 პუნ ქ ტე ბი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„1. და სა ბეგ რი პი რის გან ცხა დე ბით მოთხოვ ნი ლი დღგ-ის თან ხის დაბ რუ ნე ბას თან და-

კავ ში რე ბით გა დაწყ ვე ტი ლე ბას იღებს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის უფ რო სი /უფ ლე ბა მო სი ლი 
პი რი. გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღე ბა შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურ ში გან ცხა დე ბის რე გის ტ რა ცი ის 
დღი დან ექ ვ სი თვის ვა და ში, რის შემ დე გაც გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ეგ ზავ ნე ბა და სა ბეგრ პირს, მი სი 
უფ ლე ბა მო სი ლი წარ მო მად გენ ლის მეშ ვე ო ბით.

2. ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 75 13 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის / დო კუ მენ ტა ცი ის 
წარ მო უდ გენ ლო ბის ან წარ მოდ გე ნილ გან ცხა დე ბა ში/ დო კუ მენ ტა ცი ა ში ხარ ვე ზის არ სე ბო-
ბის შემ თხ ვე ვა ში, შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რი და სა ბეგ რი პი რის წარ მო მად გე ნელს ინ ფორ მა-
ცი ის / დო კუ მენ ტა ცი ის წარ მო სად გე ნად ან / და ხარ ვე ზის აღ მო საფხ ვ რე ლად გა ნუ საზღ ვ რავს 
1-თვიან ვა დას, რა დრო საც ჩერ დე ბა ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვა-
და.“;

ბ) მე-5 პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„5. ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ხარ ვე ზის დად გე ნის ან / და გან ცხა დე-

ბის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე უარის თქმის სა ფუძ ველს არ წარ მო ად გენს მხო ლოდ ის გა რე მო ე ბა, 
რომ შე სა ბა მი სი და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის ფარ გ ლებ ში სა ქონ ლის მი წო დე ბამ დე/ მომ სა ხუ რე ბის 
გა წე ვამ დე მი სა წო დე ბე ლი სა ქონ ლის / გა სა წე ვი მომ სა ხუ რე ბის ანაზღა უ რე ბის თან ხის/ თან ხის 
ნა წი ლის გა დახ დი სას, სა ქონ ლის მიმ წო დებ ლის/ მომ სა ხუ რე ბის გამ წე ვის მი ერ მა ტე რი ა ლუ-
რი ფორ მის ან გა რიშ - ფაქ ტუ რა არ არის გა მო წე რი ლი ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის №III-05 1 და ნარ თით 
დად გე ნი ლი ფორ მით.“.

36. და ნარ თი №III-28 ჩა მო ყა ლიბ დეს თან დარ თუ ლი რე დაქ ცი ით.
37. 112-ე მუხლს და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის 38-ე – 41-ე პუნ ქ ტე ბი:
„38. გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლი უფ ლე ბა მო სი ლია სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ-
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სით დად გე ნი ლი წე სის შე სა ბა მი სად გა ნა ხორ ცი ე ლოს დღგ-ის ჩათ ვ ლა „იმ სა ჯა რო სა მარ თ-
ლის იური დი უ ლი პი რე ბის გან საზღ ვ რის შე სა ხებ, რო მელ თა მი ერ გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბის 
სა ფა სუ რის გა დახ დის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტი ჩათ ვ ლის დო კუ მენ ტი ა” სა ქარ თ ვე-
ლოს მთავ რო ბის 2010 წლის 28 დე კემ ბ რის №401 დად გე ნი ლე ბის ძა ლა და კარ გუ ლად გა მოცხა-
დე ბამ დე ამა ვე დად გე ნი ლე ბით გან საზღ ვ რუ ლი სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რე ბის 
მი ერ გა ცე მუ ლი მომ სა ხუ რე ბის სა ფა სუ რის გა დახ დის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტის სა-
ფუძ ველ ზე.

39. თუ და სა ბეგრ ოპე რა ცი ა ზე გა მო წე რი ლია კომ პი უ ტე რუ ლი წე სით ამო ბეჭ დი ლი სა გა-
და სა ხა დო ან გა რიშ - ფაქ ტუ რა (შემდგომში კსაფ -ი) და აღ ნიშ ნულ და სა ბეგრ ოპე რა ცი ა ზე დად-
გა დღგ-ის თან ხის კო რექ ტი რე ბის გა რე მო ე ბა, იწე რე ბა 2021 წლამ დე მოქ მე დი ამ ინ ს ტ რუქ ცი-
ის 56-ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი კსაფ -ი, რო მელ შიც მი ე თი თე ბა იმ კსაფ -ის მო ნა ცე მე ბი 
(სერია, ნო მე რი), რომ ლის კო რექ ტი რე ბაც ხდე ბა, ხო ლო იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ გა და სა ხა დის 
გა დამ ხ დელს ამო წუ რუ ლი აქვს ნუ მე რა ცი ის ვე ლი კო რექ ტი რე ბის კსაფ -ის გა მო წე რის მიზ-
ნით იგი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, მო ითხო ვოს და  შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის მი ერ მას ზე უფა სოდ 
გა მო ი ყო ფა ახა ლი ნუ მე რა ცი ის ვე ლი.

40. ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 73 1 მუხ ლის მე-5 პუნ ქ ტი ვრცელ დე ბა 2021 წლის 1 იან ვ რი დან შე ძე-
ნილ /ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ა ში მი ღე ბულ ძი რი თად სა შუ ა ლე ბებ ზე. 2021 წლის 1 იან ვ რამ დე შე ძე ნილ /
ექ ს პ ლუ ა ტა ცი ა ში მი ღე ბულ ძი რი თად სა შუ ა ლე ბებ ზე ვრცელ დე ბა 2021 წლის 1 იან ვ რამ დე 
მოქ მე დი სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 174-ე მუხ ლის 9 1 ნა წი ლი.

41. ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 47 1 მუხ ლი ამოქ მედ დეს 2021 წლის 1 აპ რი ლი დან.“.
მუხ ლი 2მუხ ლი 2
ეს ბრძა ნე ბა ამოქ მედ დეს 2021 წლის 1 იან ვ რი დან.

სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რი                      ივა ნე მა ჭა ვა რი ა ნიივა ნე მა ჭა ვა რი ა ნი
  

და ნარ თი №III-01და ნარ თი №III-01

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ აგ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის შე სა ხებდღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის შე სა ხებ

---------------------------------------
(საგადასახადო ორ გა ნოს და სა ხე ლე ბა)

 ------------------------------------------------------
(გადასახადის გა დამ ხ დე ლის და სა ხე ლე ბა/ სა ხე ლი, გვა რი)

   _______________________ 
სა ი დენ ტი ფი კა ციო ნო მე რი

სსკ-ის 165-ე, 57-ე მუხ ლე ბის შე სა ბა მი სად, გთხოვთ, და მა რე გის ტ რი როთ დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად

შესაბამისი უჯრა მონიშნეთ „ V“ ნიშნით
სავალდებულო წესი ნებაყოფლობით

შესაბამისი უჯრა მონიშნეთ „ V“ ნიშნით

სავალდებულო წესით რეგისტრაციის გარემოება 

დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაცი(ებ)ის ჯამური თანხა აღემატება 100 000 ლარს;

აქციზური საქონლის მწარმოებელი პირის მიერ აქციზური საქონლის მიწოდება; 

რეორგანიზაციის შედეგად;

დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრირებული პარტნიორისგან/წევრისგან შენატანის სახით საქონლის/
მომსახურების მიღება;

ფიქსირებული დაწესებულების მიერ საქონლის/მომსახურების მიწოდება;

გარდაცვლილი პირის უფლებამონაცვლე



62

გაც ნო ბებთ, რომ წარ მო ვად გენ დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რი რე ბუ ლი გარ დაც ვ ლი ლი ფი ზი-
კუ რი პი რის უფ ლე ბა მო ნაც ვ ლეს

_____________________________________
(გვარი, სა ხე ლი)

           

პი რა დი ნო მე რი

        
გარ დაც ვა ლე ბის თა რი ღი( რიცხ ვი, თვე, წე ლი)

*ივსება სა ვალ დე ბუ ლო წე სით დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის შემ თხ ვე ვა ში

დღგ-ის გადამხდელად  რეგისტრაციის თარიღი
(რიცხვი, თვე, წელი) ------------/-----------/-----------

დღგის გა დამ ხ დე ლად სა ვალ დე ბუ ლო რე გის ტ რა ცი ის დაგ ვი ა-
ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში, გან ცხა დე ბით მო მარ თ ვის თვე ში რე გის ტ რა-
ცი ის გა რე შე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი დღგ-ით და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ე-
ბის (გარდა იმ  გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ოპე რა ცი ე ბი სა, რო მე ლიც არ 
იბეგ რე ბა დღგ-ით) თან ხა

-------------------- ლარი

შე ნიშ ვ ნა: შე ნიშ ვ ნა: დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის გა რე შე საქ მი ა ნო ბის პე რი ოდ ზე დღგ-ის დეკ ლა-
რა ცი ე ბის წარ დ გე ნის შემ თხ ვე ვა ში პი რი და ჯა რიმ დე ბა მხო ლოდ სსკ-ის 282-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი-
ლის მი ხედ ვით. 

გან მ ცხა დებ ლის ხელ მო წე რა ------------------------------------ 
                                                                        (თარიღი)

და ნარ თი №III-03და ნარ თი №III-03

..…………………………………………………….
(საგადასახადო ორ გა ნოს და სა ხე ლე ბა)

………………………………………………………
(გადასახადის გა დამ ხ დე ლის და სა ხე ლე ბა/ სა ხე ლი, გვა რი)

..…………………………………………………….
(საიდენტიფიკაციო ნო მე რი)

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ აგ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა
დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბის შე სა ხებდღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის გა უქ მე ბის შე სა ხებ

გთხოვთ, გა მი უქ მოთ დღგ-ის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცია 
 x სა წარ მოს /ორ გა ნი ზა ცი ის ლიკ ვი და ცი ის გა მო 
 x  „გადახდისუუნარობის საქ მის წარ მო ე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი წე სით 

გა კოტ რე ბის საქ მის წარ მო ე ბის დაწყე ბის გა მო
 x სსკ-ის 1651 მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის შე სა ბა მი სად 
 x სსკ-ის 1651 მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად (საქართველოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის №996 ბრძა-

ნე ბის შე სა ბა მი სად დამ ტ კი ცე ბუ ლი ინ ს ტ რუქ ცი ის 47-ე მუხ ლის მე-5 პუნ ქ ტი - სა გა და სა ხა დო ორ-
გა ნოს ინი ცი ა ტი ვა)

 x  სსკ-ის 1651 მუხ ლის მე-2 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად (საქართველოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის №996 ბრძა ნე-
ბის შე სა ბა მი სად დამ ტ კი ცე ბუ ლი ინ ს ტ რუქ ცი ის 47-ე მუხ ლის მე-6 პუნ ქ ტი).

(საჭირო უჯ რა აღ ნიშ ნეთ „V“ ნიშ ნით)

გან მ ცხა დებ ლის ხელ მო წე რა ........................................
თა რი ღი ................................... 
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და ნარ თი №III-03და ნარ თი №III-0311

ტე ლე სა კო მუ ნი კა ციო მომ სა ხუ რე ბატე ლე სა კო მუ ნი კა ციო მომ სა ხუ რე ბა

1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის VI კარის მიზნებისათვის, ტელესაკომუნიკაციო 
მომსახურება ნიშნავს მომსახურებას, რომელიც დაკავშირებულია ნებისმიერი სახის სიგნალების, 
სიტყვების, გამოსახულებებისა და ბგერების ან ინფორმაციის გადაცემასთან, გამოცემასთან ან 
მიღებასთან სადენით, რადიოთი, ოპტიკურად ან სხვა ელექტრომაგნიტური სისტემებით, ასეთი 
გადაცემის, გამოცემის ან მიღებისათვის საჭირო სიმძლავრის გამოყენებასთან დაკავშირებით 
უფლების გადაცემის ან მინიჭების ჩათვლით, გარდა გლობალურ საინფორმაციო ქსელებზე დაშვების 
უზრუნველყოფისა, კერძოდ ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებეები მოიცავს:

ა) ფიქსირებულ და მობილურ სატელეფონო მომსახურებას ხმის, ინფორმაციის და 
ვიდეოგამოსახულების გადაცემის და კომუტაციის მიზნით, გამოსახულების კომპონენტის შემცველი 
სატელეფონო მომსახურების ჩათვლით (ვიდეოფონის მომსახურება);

ბ) ინტერნეტის მეშვეობით გაწეულ სატელეფონო მომსახურებას „ინტერნეტით მიწოდებული 
ხმის პროტოკოლის“ ჩათვლით (VoIP);

გ) ხმოვან ფოსტას, ლოდინის რეჟიმს, ზარის გადამისამართებას, ზარის იდენტიფიკაციას, 
სამმხრივ ზარს  და ზარის მართვის სხვა სერვისებს;

დ) საპეიჯერო მომსახურებას;
ე) აუდიოტექსტის მომსახურებას;
ვ) ფაქსს, ტელეგრაფს, ტელექსს;
ზ) ინტერნეტ-წვდომას „გლობალური ქსელის“ ჩათვლით;
თ) კერძო ქსელურ კავშირებს, რომლებიც ექსკლუზიური სატელეკომუნიკაციო კავშირით 

უზრუნველყოფენ მომხმარებელს.

2. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის VI კარის მიზნებისათვის, ტელესაკომუნიკაციო 
მომსახურებას არ მიეკუთვნება:

ა) ელექტრონულად გაწეული მომსახურება;
ბ) რადიო და ტელემაუწყებლობის (შემდგომში „მაუწყებლობის“) მომსახურება.

და ნარ თი №III-03და ნარ თი №III-0322

რა დიო და ტე ლე სა მა უწყებ ლო მომ სა ხუ რე ბარა დიო და ტე ლე სა მა უწყებ ლო მომ სა ხუ რე ბა

1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის VI კარის მიზნებისათვის, რადიო და 
ტელესამაუწყებლო მომსახურება მოიცავს აუდიო და აუდიოვიზუალური კონტენტისგან 
შემდგარ მომსახურებას, როგორიცაა რადიო და ტელეპროგრამები, რომელთა მიწოდება ფართო 
საზოგადოებისთვის საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით და მედიამომსახურების მიმწოდებლის 
სარედაქციო პასუხისმგებლობით ხდება, პარალელურ რეჟიმში მოსმენის ან ყურების მიზნით, 
პროგრამის საფუძველზე.

2. კერძოდ, პირველი პუნქტი მოიცავს:
ა) რადიო და ტელექსელით გადაცემულ ან რეტრანსლირებულ რადიო და სატელევიზიო 

პროგრამებს;
ბ) ინტერნეტით ან მსგავსი ელექტრონული ქსელით (ნაკადური მულტიმედია) გავრცელებულ 

რადიო და სატელევიზიო პროგრამებს, თუ მათი გადაცემა რადიო და ტელექსელით გადაცემის ან 
რეტრანსლირების პარალელურად ხდება.

3. პირველი პუნქტი არ მოიცავს:
ა) სატელეკომუნიკაციო მომსახურებას;
ბ) ელექტრონული გზით გაწეულ მომსახურებას;
გ) ინფორმაციის მიწოდებას კონკრეტული ფასიანი პროგრამების შესახებ;
დ) სამაუწყებლო ან რეტრანსლირების უფლებების გადაცემას;
ე) ტექნიკური აღჭურვილობის ან შენობა-ნაგებობების იჯარით გადაცემას მაუწყებლობის 

მისაღებად;
ვ) ინტერნეტით ან მსგავსი ელექტრონული ქსელით (ნაკადური მულტიმედია) გავრცელებულ 

რადიო და სატელევიზიო პროგრამებს, თუ მათი გადაცემა რადიო და ტელექსელით გადაცემის ან 
რეტრანსლირების პარალელურად არ ხდება.
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და ნარ თი №III-03და ნარ თი №III-0333

ელექ ტ რო ნუ ლად გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბაელექ ტ რო ნუ ლად გა წე უ ლი მომ სა ხუ რე ბა

1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 157-ე მუხლის „ჟ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, 
ელექტრონულად გაწეული მომსახურება არის მომსახურება, რომელიც გაიწევა ინტერნეტით ან 
ელექტრონული ქსელით, რომლის მიწოდებაც არსებითად ავტომატიზირებულია, მინიმალურად 
საჭიროებს ადამიანის ჩარევას და მისი მიწოდება შეუძლებელია საინფორმაციო ტექნოლოგიების 
გარეშე, კერძოდ:

ა) ციფრული პროდუქციის მიწოდებას ზოგადად, პროგრამული უზრუნველყოფის და მისი 
ცვლილებების და განახლების ჩათვლით;

ბ) მომსახურებას, რომელიც უზრუნველყოფს ან ხელს უწყობს ელექტრონულ ქსელში საქმიან ან 
პირადი მიზნებისთვის ყოფნას, როგორიცაა ვებსაიტი ან ვებგვერდი;

გ) მომსახურებებს, რომლებიც ავტომატურად გენერირდება კომპიუტერიდან ინტერნეტის 
ან ელექტრონული ქსელის მეშვეობით, მიმღების მიერ განსაზღვრული მონაცემების შეტანის 
საპასუხოდ;

დ) გარკვეული საზღაურის სანაცვლოდ საქონლის ან მომსახურების იმ ინტერნეტგვერდზე 
სარეალიზაციოდ განთავსების უფლების გადაცემა, რომელიც ონლაინ-მარკეტის სახით 
ფუნქციონირებს, რომელზეც პოტენციური მყიდველები თავიანთ შეთავაზებებს ავტომატიზირებული 
პროცედურის მეშვეობით განათავსებენ და რომელზეც მხარეებს კომპიუტერის მიერ ავტომატურად 
გენერირებული ელექტრონული ფოსტის შეტყობინების მეშვეობით ეცნობებათ გაყიდვის შესახებ;

ე) ინფორმაციის ინტერნეტ-მომსახურების პაკეტები (ISP), სადაც ტელეკომუნიკაციების 
კომპონენტი დამხმარე და დაქვემდებარებული ნაწილია (ე.ი. პაკეტები, რომლებიც ცილდება 
უბრალო ინტერნეტ დაშვებას და მოიცავს სხვა ისეთ ელემენტებს, როგორიცაა კონტენტის გვერდები, 
რომლებიც იძლევა დაშვებას ახალ ამბებთან, ამინდის ან მოგზაურობის შესახებ ინფორმაციასთან; 
სათამაშო პორტალები; ვებსაიტების ჰოსტინგები; ონლაინ-დებატებზე დაშვება და ა.შ.).

2. პირველი პუნქტი მოიცავს მათ შორის შემდეგ მომსახურებებს:
ა) ციფრული პროდუქტის მიწოდება, პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერისა და მისი 

განახლებული ვერსიის მიწოდების ჩათვლით. ვებგვერდის მიწოდება, ვებჰოსთინგი, პროგრამული 
უზრუნველყოფისა და აპარატურის დისტანციური ტექნიკური მომსახურება, კერძოდ:

ა.ა) ვებ-საიტების და ვებგვერდების ჰოსტინგი;
ა.ბ) პროგრამების ავტომატიზირებული, ონლაინ და დისტანციური ტექნიკური მომსახურება;
ა.გ) სისტემის დისტანციური ადმინისტრირება;
ა.დ) მონაცემთა ონლაინ შენახვა, სადაც სპეციფიკური მონაცემების შენახვა და გამოთხოვა 

ელექტრონულად ხდება;
ა.ე) მეხსიერების გამოყოფილი მოცულობის ონლაინ მიწოდება.
ბ) პროგრამული უზრუნველყოფა და შესაბამისი განახლება, კერძოდ:
ბ.ა) პროგრამულ უზრუნველყოფაზე წვდომა და ჩამოტვირთვა (შესყიდვების/ ბუღალტრული 

აღრიცხვის პროგრამების ან ანტივირუსული პროგრამების ჩათვლით) მათ შორის განახლებები;
ბ.ბ) ბანერული რეკლამების ბლოკირების პროგრამები, იგივე „ბანერბლოკერები“;
ბ.გ) ჩამოსატვირთი დრაივერები, როგორიცაა პროგრამული უზრუნველყოფები, რომლებიც 

კომპიუტერებს უკავშირებს პერიფერულ მოწყობილობებს (როგორიცაა, მაგ., პრინტერი);
ბ.დ) ვებ-საიტებზე ფილტრების ავტომატური ონლაინ-ინსტალაცია;
ბ.ე) ბრენდმაუერების (ფაიერვოლების) ავტომატურ ონლაინ-ინსტალაციას.
გ) გამოსახულებების, ტექსტებისა და ინფორმაციის მიწოდება მონაცემთა ბაზის 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, კერძოდ: 
გ.ა) სამუშაო მაგიდის (Desktop) თემებზე წვდომა ან  ჩამოტვირთვა;
გ.ბ) ფოტო ან გრაფიკული გამოსახულებებზე ან სქრინსეივერებზე წვდომა ან  ჩამოტვირთვა;
გ.გ) წიგნების და სხვა ელექტრონული გამოცემების გაციფრებული კონტენტი;
გ.დ) ონლაინ გაზეთებისა და ჟურნალების გამოწერა; 
გ.ე) ვებ-ლოგებისა და ვებ-საიტების სტატისტიკა;
გ.ვ) ონლაინ ახალი ამბები, სატრანსპორტო ნაკადის და ამინდის შესახებ ინფორმაცია;
გ.ზ) მომხმარებლის მიერ შეყვანილი ინფორმაციიდან პროგრამული უზრუნველყოფის მიერ 

ავტომატურად გენერირებული ონლაინ ინფორმაცია, როგორიცაა, მაგალითად, სამართლებრივი 
და ფინანსური მონაცემები (კონკრეტულად,  ისეთი მასალა, როგორიცაა მუდმივად განახლებადი 
საფონდო ბირჟის მონაცემები, რეალურ რეჟიმში); 

გ.თ) ვებ-საიტებზე/ვებგვერდებზე სარეკლამო სივრცის მიწოდება, მათ შორის ბანერული 
რეკლამისთვის;

გ.ი) საძიებო სისტემების და ინტერნეტ-დირექტორიების გამოყენება;
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დ) მუსიკის, ფილმის და თამაშების (მათ შორის, აზარტული თამაშების) მიწოდება, ასევე 
პოლიტიკური, კულტურული, სახელოვნებო, სპორტული, სამეცნიერო და გასართობი გადაცემების 
მაუწყებლობა და მიწოდება. კერძოდ: 

დ.ა) მუსიკაზე წვდომა და კომპიუტერებსა და მობილურ ტელეფონებზე ჩამოტვირთვა;
დ.ბ) ჯინგლებზე, ამონარიდებზე, ზარებზე, ან სხვა მელოდიებზე წვდომა და ჩამოტვირთვა;
დ.გ) თამაშების ჩამოტვირთვა კომპიუტერებსა და მობილურ ტელეფონებზე;
დ.დ) ავტომატიზირებულ ონლაინ-თამაშებზე წვდომა, რომლებიც დამოკიდებული არიან 

ინტერნეტზე ან მსგავს ელექტრონულ ქსელებზე, როცა მოთამაშეები ერთმანეთს გეოგრაფიულად 
არიან დაცილებულები;

დ.ე) რადიო და სატელევიზიო ქსელების, ინტერნეტის ან მსგავსი ელექტრონული ქსელების  
მეშვეობით გავრცელებული რადიო და სატელევიზიო პროგრამების მიღება პროგრამების 
მომხმარებლის მიერ შერჩეულ მომენტში ან მომხმარებლის ინდივიდუალური მოთხოვნით მოსმენის 
ან ყურებისთვის, მედია-სერვისის პროვაიდერის მიერ შერჩეული პროგრამების კატალოგის 
საფუძველზე, როგორიცაა, მაგალითად ფასიანი რადიო ან ტელევიზია;

დ.ვ) ინტერნეტის ან მსგავსი ელექტრონული ქსელების  (ნაკადური მულტიმედია) მეშვეობით 
გავრცელებული რადიო და სატელევიზიო პროგრამების მიღება, თუ მათი რადიო და სატელევიზიო 
ქსელით ტრანსლირება ან რეტრანსლირება არ ხდება პარალელურ რეჟიმში;

დ.ზ) აუდიო და აუდიოვიზუალური კონტენტის საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით გადაცემა, 
რომლის მიწოდებაც არ ხდება მედია-სერვისის პროვაიდერის სარედაქტორო პასუხისმგებლობით;

დ.თ) მედია-სერვისის პროვაიდერის აუდიო და აუდიოვიზუალური პროდუქციის შემდგომ 
მიწოდება საკომუნიკაციო ქსელების მეშვეობით მედია-სერვისის პროვაიდერის გარდა სხვა პირის 
მიერ;

ე) დისტანციური სწავლების მიწოდება, კერძოდ: 
ე.ა) ავტომატიზირებული დისტანციური სწავლება, რომელიც დამოკიდებულია ინტერნეტის 

ან მსგავსი ელექტრონული ქსელების ფუნქციონირებაზე და რომელიც საჭიროებს ადამიანის 
მინიმალურ ჩარევას ან საერთოდ არ საჭიროებს მას, ვირტუალური საკლასო ოთახების ჩათვლით, იმ 
შემთხვევების გარდა, როცა ინტერნეტი ან მსგავსი ელექტრონული ქსელი გამოიყენება უბრალოდ 
მასწავლებელსა და მოსწავლეს შორის კავშირის დასამყარებლად;

ე.ბ) მოსწავლეების მიერ ონლაინ რეჟიმში შევსებული და შეფასებული სამუშაო რვეულები, 
ადამიანის ჩარევის გარეშე.

და ნარ თი №III-03და ნარ თი №III-0344

უცხო ე ლი და სა ბეგ რი პი რის რე გის ტ რა ცი ის ფორ მაუცხო ე ლი და სა ბეგ რი პი რის რე გის ტ რა ცი ის ფორ მა
Foreign taxable person registration formForeign taxable person registration form

სარეგისტრაციო ინფორმაცია
ამ სექციაში მოთხოვნილია ინფორმაცია კომპანიის/

ორგანიზაციის შესახებ, რომელიც ასრულებს 
რეგისტრაციას

Registration information:
In this section, information is requested 

regarding the company / organization that 
performs the registration

* ორგანიზაციის იურიდიული დასახელება
______________________________________

*Full legal name of the organization
______________________________________

ორგანიზაციის საფირმო დასახელება
______________________________________

Trade name of the organization
______________________________________

*სათაო ოფისის მისამართი
______________________________________

*Headquarters address
______________________________________

*ქალაქი
____________
 *რეგიონი
____________

*City
____________
 *State or province
____________

*ქვეყანა
____________
 *საფოსტო ინდექსი ან ზიპკოდი
____________

*Country
 ____________
*Postcode or zipcode
____________

*ვებგვერდის მისამართი
______________________________________

*Website URL
______________________________________
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საგადასახადო ინფორმაცია
______________________________________

Tax information
______________________________________

*რეზიდენტობის ქვეყანა საგადასახადო 
მიზნებისათვის
______________________________________

*Country of residence for tax purposes
______________________________________

* საიდენტიფიკაციო ნომერი
______________________________________

*Tax identification number
______________________________________

*ძირითადი ეკონომიკური საქმიანობა:
€ -
€ -
€ -

*Main economic activities
€ -
€ -
€ -

საკონტაქტო პირის დასახელება
______________________________________

Name of the contact person
______________________________________

და ნარ თი №III-035და ნარ თი №III-035

ნაწილი I

უცხოური ორგანი-უცხოური ორგანი-
ზაციის მიერ ელექტ- ზაციის მიერ ელექტ- 

რონული ფორმით რონული ფორმით 
გაწეულ მომსახურებაზე გაწეულ მომსახურებაზე 
დამატებული ღირებუ-დამატებული ღირებუ-

ლების გადასახადის ლების გადასახადის 
დეკლარაციადეკლარაცია

საგადასახადო პერიოდი წელი

მონაცემები უცხოური ორგანიზაციის შესახებ

ქვეყნის კოდი

                                                                                                                              

(უცხოური ორგანიზაციის სრული დასახელება)

უცხოური ორგანიზაციის საიდენტიფიკაციო ნომერი (რეგისტრაციის ქვეყანაში მინიჭებული)

უცხოური ორგანიზაციის დღგ-ის გადამხდელის კოდი (გაცემული სახელმწიფო 
საგადასახადო სამსახურის მიერ)

შედგენის თარიღი

დეკლარაციაში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ:

სახელი

გვარი
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ნა წი ლი IIნა წი ლი II

დამატებული დამატებული 
ღირებულების ღირებულების 
გადასახადის გადასახადის 

ბიუჯეტში ბიუჯეტში 
გადასახდელი გადასახდელი 

თანხათანხა

N მონაცემი მონაცემის 
მნიშვნელობა

1 ვალუტის კოდი

2 მომსახურების საერთო ღირებულება, დღგ-ის ჩათვლით 
პირველ უჯრაში მითითებულ ვალუტაში

3 გადასახადის გაანგარიშებითი განაკვეთი, %

4
ბიუჯეტში გადასახდელად დარიცხული დღგ-ს საერთო თანხა 
მიმდინარე საგადასახადო პერიოდში
(2 და 3 უჯრების მონაცემთა დაანგარიშებით)

5 წინა საგადასახადო პერიოდ(ებ)ის დღგ-ის თანხის 
კორექტირება

6 ბიუჯეტში შესატანი თანხა (მე-4 და მე-5 უჯრების ჯამი)

და ნარ თი №III-19და ნარ თი №III-19

უკუ და ბეგ ვ რის წე სით და რიცხუ ლი დღგ-ის თან ხის გა ან გა რი შე ბაუკუ და ბეგ ვ რის წე სით და რიცხუ ლი დღგ-ის თან ხის გა ან გა რი შე ბა

 
20 . . წ. . . . . . . . თვის

1. .....................................................................................................................
სა გა და სა ხა დო აგენ ტის / კ რე დი ტო რის / დეკ ლა რან ტის და სა ხე ლე ბა

2. სა ი დენ ტი ფი კა ციო ნო მე რი ....................................................................

3. იმ პორ ტის სა ბა ჟო დეკ ლა რა ცი ის N

  თა რი ღი

უკუ და ბეგ ვ რის წე სით და რიცხუ ლი დღგუკუ და ბეგ ვ რის წე სით და რიცხუ ლი დღგ

I ნა წი ლიI ნა წი ლი

ივ სე ბა სა გა და სა ხა დო აგენ ტის მი ერ, რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს არა რე ზი დენ ტი და სა ბეგ რი პი რის 
მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს ტე რი ტო რი ა ზე მის თ ვის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის უკუ და ბეგ ვ რას

NN არარეზიდენტის არარეზიდენტის 
დასახელებადასახელება

არარეზიდენტის არარეზიდენტის 
მიერ გაწეული/მიერ გაწეული/

გასაწევი გასაწევი 
მომსახურების მომსახურების 

სახე სახე 

მომსახურების მომსახურების 
გაწევის გაწევის 
მომენტი მომენტი 

(საანგარიშო (საანგარიშო 
პერიოდი)პერიოდი)

მომსახურებისათვის მომსახურებისათვის 
გასაცემი საკომპენსაციოგასაცემი საკომპენსაციო

თანხა (გაცვლის თანხა (გაცვლის 
შემთხვევაში მიწოდებული შემთხვევაში მიწოდებული 

საქონლის/გაწეული საქონლის/გაწეული 
მომსახურების საბაზრო მომსახურების საბაზრო 

ფასი)ფასი)

დღგდღგ

1 2 3 4 5 6

3
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II ნა წი ლიII ნა წი ლი

4 დღგ კორექტირებამდე

5 დღგ კორექტირების შემდეგ

6 კორექტირების შედეგად დამატებით გადასახდელი დღგ (სტ.5-სტ.4, როცა სტ.5> სტ.4)

7 კორექტირების შედეგად შესამცირებელი დღგ (სტ.4 - სტ.5, როცა სტ.4 > სტ.5)

8 ბიუჯეტში შესატანი დღგ (სტ.3 + სტ.6) ან (სტ.3 - სტ.7, როცა სტ.3 > სტ.7)

9 ბიუჯეტიდან დასაბრუნებელი დღგ (სტ.7 – სტ.3, როცა სტ.7 > სტ.3)

III ნა წი ლიIII ნა წი ლი

ივ სე ბა კრე დი ტო რის მი ერ, რო მელ საც პი რის მი ერ სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ვალ დე ბუ ლე ბის შეს რუ ლე-
ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბის ფარ გ ლებ ში სა კუთ რე ბა ში გა და ე ცე მა მოთხოვ ნის უზ რუნ ველ ყო-
ფის სა გა ნი (საქონელი)

NN მოთხოვნის მოთხოვნის 
უზრუნველყოფის საგანი უზრუნველყოფის საგანი 

(საქონელი)(საქონელი)

მოთხოვნის უზრუნველყოფის მოთხოვნის უზრუნველყოფის 
საგნის (საქონლის) საკუთრებაში საგნის (საქონლის) საკუთრებაში 

გადაცემის მომენტიგადაცემის მომენტი

მოთხოვნის მოთხოვნის 
უზრუნველყოფის უზრუნველყოფის 
საგნის (საქონლის) საგნის (საქონლის) 

ფასი დღგ-ის გარეშეფასი დღგ-ის გარეშე
დღგდღგ

1 2 3 4 5

3

IV ნა წი ლიIV ნა წი ლი

4 დღგ კორექტირებამდე

5 დღგ კორექტირების შემდეგ

6 კორექტირების შედეგად დამატებით გადასახდელი დღგ (სტ.5-სტ.4, როცა სტ.5> სტ.4)

7 კორექტირების შედეგად შესამცირებელი დღგ (სტ.4 - სტ.5, როცა სტ.4 > სტ.5)

8 ბიუჯეტში შესატანი დღგ (სტ.3 + სტ.6) ან (სტ.3 - სტ.7, როცა სტ.3 > სტ.7)

9 ბიუჯეტიდან დასაბრუნებელი დღგ (სტ.7 – სტ.3, როცა სტ.7 > სტ.3)

V ნა წი ლიV ნა წი ლი

ივ სე ბა პი რის მი ერ, რო მე ლიც ახორ ცი ე ლებს სა ბა ჟო საწყობ ში ან / და თიზ -ის სა წარ მოს გან შე ძე ნი-
ლი უცხო უ რი სა ქონ ლის თა ვი სუ ფალ მი მოქ ცე ვა ში გაშ ვე ბის სა ბა ჟო პრო ცე დუ რა ში მოქ ცე ვას

NN საქონლის საქონლის 
დასახელებადასახელება

ზომის ზომის 
ერთეულიერთეული

რაოდე-რაოდე-
ნობანობა

საბაჟო საწყობში ან საბაჟო საწყობში ან 
თიზ-ის საწარმოსგან თიზ-ის საწარმოსგან 
უცხოური საქონლის უცხოური საქონლის 

შესყიდვის შესყიდვის 
ღირებულებაღირებულება

საქონლის საქონლის 
იმპორტის იმპორტის 

თანხათანხა

გადასახადელი გადასახადელი 
დღგდღგ

(სვ.5-სვ.6)x18% (სვ.5-სვ.6)x18% 
ან სვ.5x18%ან სვ.5x18%

1 2 3 4 5 6 7

ჯამი

შე ნიშ ვ ნა:შე ნიშ ვ ნა:
1. თუ სა ქონ ლის იმ პორ ტი და მი წო დე ბა არ არის დღგ-სგან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი, მე-7 სვეტ ში მი ე-

თი თე ბა დღგ-ის თან ხა შემ დე გი ფორ მუ ლის გა მო ყე ნე ბით - (სვ.5-სვ.6)x18%.
2. თუ სა ქონ ლის იმ პორ ტი გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია დღგ-სგან, ხო ლო მი წო დე ბა დღგ-ით იბეგ რე ბა, 

მე-6 სვე ტი არ ივ სე ბა, ხო ლო მე-7 სვეტ ში მი ე თი თე ბა დღგ-ის თან ხა შემ დე გი ფორ მუ ლის გა მო ყე ნე ბით 
- სვ.5x18%.
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VI ნა წი ლიVI ნა წი ლი

4 დღგ კორექტირებამდე
5 დღგ კორექტირების შემდეგ
6 კორექტირების შედეგად დამატებით გადასახდელი დღგ (სტ.5-სტ.4, როცა სტ.5> სტ.4)
7 კორექტირების შედეგად შესამცირებელი დღგ (სტ.4 - სტ.5, როცა სტ.4 > სტ.5)
8 ბიუჯეტში შესატანი დღგ (სტ.3 + სტ.6) ან (სტ.3 - სტ.7, როცა სტ.3 > სტ.7)
9 ბიუჯეტიდან დასაბრუნებელი დღგ (სტ.7 – სტ.3, როცა სტ.7 > სტ.3)

გა ან გა რი შე ბის უტყუ ა რო ბა სა და სის რუ ლეს ვა დას ტუ რებ:
_____________________________________________________________
სა გა და სა ხა დო აგენ ტი (ხელმძღვანელი)/კრედიტორი/დეკლარანტი

უფ ლე ბა მო სი ლი პი რი –––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––– 
                                                        (სახელი, გვა რი)                      (ხელმოწერა)

ივ სე ბა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერივ სე ბა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ

აღ ნიშ ვ ნა გა ან გა რი შე ბის წარ მოდ გე ნის შე სა ხებ:

ელექ ტ რო ნუ ლად _ _ ფოს ტით _ _ ხელ ზე _ _

წარ მოდ გე ნის თა რი ღი ........................................

რე გის ტ რა ცი ის ნო მე რი .......................................

––––––––––––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––
(სახელი, გვა რი)                         (ხელმოწერა) 

და ნარ თი  №III-19და ნარ თი  №III-1911
  

ინ ფორ მა ციაინ ფორ მა ცია
სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 161სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 16111 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში,   მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში,  

სა ქონ ლის აუქ ცი ო ნის, პირ და პი რი მი ყიდ ვის ან სხვა წე სით რე ა ლი ზა ცი ის დღგ-ით და ბეგ ვ რის შე სა ხებსა ქონ ლის აუქ ცი ო ნის, პირ და პი რი მი ყიდ ვის ან სხვა წე სით რე ა ლი ზა ცი ის დღგ-ით და ბეგ ვ რის შე სა ხებ
 

1. და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის პე რი ოდი:
                                                                                                         წე ლი………….თვე…………
2. ________________________________________________________________
       სა ქონ ლის  რე ა ლი ზა ცი ის  გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი  უფ ლე ბა მო სი ლი  პი რის  და სა ხე ლე ბა
 

           

3. სა ი დენ ტი ფი კა ციო ნო მე რი
4. და სა ბეგ რი ოპე რა ცი ის მო ნა ცე მები:
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11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010

                    

                    

ჯამი:ჯამი:

ინ ფორ მა ცი ის უტყუ ა რო ბა სა და სის რუ ლეს ვა დას ტუ რებ:
სა ქონ ლის რე ა ლი ზა ცი ის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი უფ ლე ბა მო სი ლი პი რი (უფლებამოსილი წარ მო-

მად გე ნელი)____________________
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                                                                                                                                      და ნარ თი №III-20     და ნარ თი №III-20

--------------------------------------
(საგადასახადო ორ გა ნოს და სა ხე ლე ბა)
----------------------------------------
(გადასახადის გა დამ ხ დე ლი და სა ხე ლე ბა)

--------------------------------------
სა ი დენ ტი ფი კა ციო ნო მე რი

გან ცხა დე ბაგან ცხა დე ბა
დღგ-ი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბულ ოპე რა ცი ებ ზედღგ-ი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბულ ოპე რა ცი ებ ზე

და ბეგ ვ რის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა ზედა ბეგ ვ რის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა ზე

გაც ნო ბებთ, რომ ვა ხორ ცი ე ლებ სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 171-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა-
წი ლის შე სა ბა მი სად ჩათ ვ ლის უფ ლე ბის გა რე შე დღგ-ი სა გან გა თა ვი სუფ ლე ბულ ოპე რა ცი ებს, კერ ძოდ:

-  ფი ნან სურ ოპე რა ცი ე ბის / ფი ნან სურ მომ სა ხუ რე ბას;         
-  მი წის ნაკ ვე თის მი წო დე ბის ოპე რა ცი ებს.
გთხოვთ, მომ ცეთ სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 169-ე მუხ ლის მე-5 ნა წი ლის ნორ მის გა-

მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა.
გან მ ცხა დებ ლის ხელ მო წე რა -----------------------------------------------------------------

----------------
(თარიღი)

და ნარ თი №III-28და ნარ თი №III-28

გან ცხა დე ბის ფორ მა და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დის თან ხის და საბ რუ ნებ ლად  გან ცხა დე ბის ფორ მა და მა ტე ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დის თან ხის და საბ რუ ნებ ლად  
ევ რო კავ ში რის წევ რი სა ხელ მ წი ფოს დღგ-ის გა დამ ხ დე ლის თ ვისევ რო კავ ში რის წევ რი სა ხელ მ წი ფოს დღგ-ის გა დამ ხ დე ლის თ ვის

წი ნამ დე ბა რე გან ცხა დე ბა წარ-
მო ად გენს თუ არა სა ქარ თ ვე ლოს 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 1811 
მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე და მა ტე-
ბუ ლი ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა-
დის თან ხის და საბ რუ ნებ ლად 
თქვენ მი ერ წარ მოდ გე ნილ პირ-
ველ გან ცხა დე ბას?

დიახდიახ არა*არა*

*უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, მიუთითეთ უკანასკნელი განცხადების სარეგისტრაციო ნომერი*უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, მიუთითეთ უკანასკნელი განცხადების სარეგისტრაციო ნომერი

1 ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს დღგ-ით დასაბეგრი პირის (შემდგომში - დასაბეგრი პირი) 
დასახელება ან სახელი და გვარი:
.................................................................
ქუჩისა და შენობის ნომერი:
.................................................................
საფოსტო ინდექსი, მისამართი და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს დასახელება:
.................................................................

2 დასაბეგრი პირის უფლებამოსილი წარმომადგენლის დასახელება ან სახელი და გვარი:
.................................................................
ქუჩისა და შენობის ნომერი:
.................................................................
საფოსტო ინდექსი და მისამართი საქართველოში:
................................................................
საქართველოში დღგ-ის გადამხდელის სარეგისტრაციო ნომერი:
.................................................................

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1167887?publication=228#!
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3 დასაბეგრი პირის ევროკავშირის შესაბამის ქვეყანაში განხორციელებული ეკონომიკური 
საქმიანობის სახე:
.................................................................
დასაბეგრი პირის მიერ საქართველოში განხორციელებული საქმიანობის სახე, ასეთის 
არსებობის შემთხვევაში:
.................................................................

4 შესაბამისი საგადასახადო ორგანოს რეკვიზიტები და დასაბეგრი პირის დღგ-ის 
საიდენტიფიკაციო ნომერი ევროკავშირის იმ წევრ სახელმწიფოში, რომელშიც დაფუძნებულია 
დასაბეგრი პირი ან სადაც მას გააჩნია ფიქსირებული დაწესებულება:
.................................................................

5 საანგარიშო პერიოდი, რომელზეც განცხადებით მოთხოვნილია დღგ-ის თანხის დაბრუნება:
.................................................................

6 მოთხოვნილი თანხის მთლიანი ოდენობა (ციფრებით):
.................................................................

7 საქართველოში უფლებამოსილი წარმომადგენლის საბანკო ანგარიშის ნომერი:
.................................................................
ანგარიშის მფლობელის სახელი და გვარი:  
.................................................................
ბანკის დასახელება და მისამართი:
.................................................................

8 თანდართული დოკუმენტების ნუსხა:
................................................................. 
................................................................. 
................................................................. 
ფურცლების რაოდენობა: ..................

დასაბეგრ პირზე გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურ(ებ)ის სერია და ნომერი:
.................................................................
დასაბეგრი პირის შესაბამისი იმპორტის საბაჟო დეკლარაციის ნომერი:
.................................................................

9 დასაბეგრი პირი და მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი თანდართული დოკუმენტების 
საფუძველზე აცხადებენ, რომ:
(ა) განცხადებაში აღნიშნული საქონელი და მომსახურება გამოყენებული იყო ევროკავშირის 
წევრი სახელმწიფოს დღგ-ით დასაბეგრი პირის მიერ .................... პერიოდის განმავლობაში 
განხორციელებული ............... (საქმიანობის დასახელება) (საქმიანობის დასახელება) საქმიანობის მიზნებისათვის;
(ბ) წინამდებარე განცხადებაში მითითებული პერიოდის განმავლობაში, დასაბეგრი პირი 
საქართველოში:
- არ   ახორციელებდა   საქონლის   და/ან   მომსახურების   მიწოდებას,    რისთვისაც   
დაერიცხებოდა და გადაიხდიდა დღგ-ს საქართველოში;
- ახორციელებდა მომსახურების გაწევას/საქონლის მიწოდებას საქართველოში, 
რომლისთვისაც გადასახადს იხდის მხოლოდ საგადასახადო აგენტი (უკუდაბეგვრა);
-  ახორციელებდა დღგ-ით დასაბეგრ იმ ოპერაციებს, რაზეც გამოიყენება ჩათვლის უფლება;
(გ) წინამდებარე განცხადებაში წარმოდგენილი ინფორმაცია შეესაბამება სიმართლეს.

ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს დღგ-ით დასაბეგრი პირი და მისი უფლებამოსილი 
წარმომადგენელი პასუხისმგებელნი არიან, აანაზღაურონ არამართლზომიერი გზით დაბრუნებული 
ნებისმიერი თანხა.

…………………………….                                      …………………………………………………
            (თარიღი)                                                    (საგადასახადო წარ მო მად გენ ლის ხელ მო წე რა)            (თარიღი)                                                    (საგადასახადო წარ მო მად გენ ლის ხელ მო წე რა)
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და ნარ თი №III-19და ნარ თი №III-1922
-------------------------------------------------------

(საგადასახადო ორ გა ნოს და სა ხე ლე ბა)
 ------------------------------------------------------

(გადასახადის გა დამ ხ დე ლის და სა ხე ლე ბა)
   ------------------------------------------------------ 

სა ი დენ ტი ფი კა ციო ნო მე რი

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ აგ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

დღგ-ით და ბეგ ვ რის სპე ცი ა ლუ რი სქე მის გა მო ყე ნე ბისდღგ-ით და ბეგ ვ რის სპე ცი ა ლუ რი სქე მის გა მო ყე ნე ბის
 უფ ლე ბის რე გის ტ რა ცი ის შე სა ხებ უფ ლე ბის რე გის ტ რა ცი ის შე სა ხებ

გთხოვთ, სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 1612 მუხ ლის შე სა ბა მი სად და მა რე გის ტ რი როთ 
დღგ-ით და ბეგ ვ რის სპე ცი ა ლუ რი სქე მის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბის მქო ნე და სა ბეგ რი დი ლე რე ბის რე ეს ტ-
რ ში და მომ ცეთ უფ ლე ბა, რე გის ტ რა ცი ის თვის და საწყი სი დან არა ნაკ ლებ 24 თვის გან მავ ლო ბა ში გა მო-
ვი ყე ნო დღგ-ით და ბეგ ვ რის სპე ცი ა ლუ რი სქე მა.

გან მ ცხა დებ ლის ხელ მო წე რა  ---------------------------------------
                                                                          (თარიღი)

და ნარ თი №III-19და ნარ თი №III-1933

ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბის, სა კო ლექ ციო ნივ თე ბის და ან ტიკ ვა რი ა ტის სა ხე ე ბიხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბის, სა კო ლექ ციო ნივ თე ბის და ან ტიკ ვა რი ა ტის სა ხე ე ბი

ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ შე ბის, სა კო ლექ ციო ნივ თე ბის ან ან ტიკ ვა რი ა ტის სა ხე ე ბი გან საზღ ვ რუ ლია სა-
ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 2020 წლის 18 ნო ემ ბ რის N275 ბრძა ნე ბით (2020 წლის 1 დე კემ ბ რამ დე 
- 2012 წლის 11 ივ ლი სის №241 ბრძა ნე ბით) დამ ტ კი ცე ბუ ლი „საგარეო-ეკონომიკური საქ მი ა ნო ბის ეროვ-
ნუ ლი სა სა ქონ ლო ნო მენ კ ლა ტუ რის (სეს ესნ)“ 97-ე ჯგუ ფით. კერ ძოდ:

1.ხელოვნების ნი მუ შე ბი ა:1.ხელოვნების ნი მუ შე ბი ა:
სეს ეს ნ -ის 9701 სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ა ში მი თი თე ბუ ლი სუ რა თე ბი, ნა ხა ტე ბი და პას ტე ლე ბი, მთლი-

ა ნად ხე ლით შეს რუ ლე ბუ ლი, 4906 სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ა ში მი თი თე ბუ ლი ნა ხა ტე ბი სა და სხვა ხე ლით 
და ხა ტუ ლი ან დე კო რი რე ბუ ლი მზა ნა წარ მის გარ და; კო ლა ჟე ბი და ანა ლო გი უ რი დე კო რა ტი უ ლი გა მო-
სა ხუ ლე ბე ბი:

სეს ეს ნ -ის 9702 00 000 00 სა სა ქონ ლო ქვე სუბ პო ზი ცი ა ში მი თი თე ბუ ლი გრა ვი უ რე ბის, ეს ტამ პე ბის 
და ლი თოგ რა ფი ე ბის დედ ნე ბი;

სეს ეს ნ -ის 9703 00 000 00 სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ა ში მი თი თე ბუ ლი ქან და კე ბე ბის და სტა ტუ ე ტე ბის 
დედ ნე ბი ნე ბის მი ე რი მა სა ლი სა გან;

სეს ეს ნ -ის 9704 00 000 00 სა სა ქონ ლო ქვე სუბ პო ზი ცი ა ში მი თი თე ბუ ლი სა ფოს ტო მარ კე ბი ან სა-
ხელ მ წი ფო ბა ჟის მარ კე ბი, გა ნაღ დე ბუ ლი სა ფოს ტო ანაზღა უ რე ბის ნიშ ნე ბი, მათ შო რის პირ ვე ლი დღის 
გა ნაღ დე ბის, სა ფოს ტო სა კან ცე ლა რიო სა კუთ ნო ე ბი (გერბიანი ქა ღალ დი) და ანა ლო გი უ რი საგ ნე ბი, გა-
მო ყე ნე ბუ ლი, ან გა მო უ ყე ნე ბე ლი, გარ და 4907 სა სა ქონ ლო პო ზი ცი ის სა ქონ ლი სა;

2.საკოლექციო ნივ თე ბია2.საკოლექციო ნივ თე ბია სეს ეს ნ -ის 9705 00 000 00 სა სა ქონ ლო ქვე სუბ პო ზი ცი ა ში მი თი თე ბუ ლი 
კო ლექ ცი ე ბი და სა კო ლექ ციო ნივ თე ბი ზო ო ლო გი ა ში, ბო ტა ნი კა ში, მი ნე რა ლო გი ა ში, ანა ტო მი ა ში, ის-
ტო რი ა ში, არ ქე ო ლო გი ა ში, პა ლე ონ ტო ლო გი ა ში, ეთ ნოგ რა ფი ა ში ან ნუ ნიზ მა ტი კა ში.

შე ნიშ ვ ნა: სა კო ლექ ცი ოდ გა ნი ხი ლე ბა ნივ თი, რო მე ლიც:შე ნიშ ვ ნა: სა კო ლექ ცი ოდ გა ნი ხი ლე ბა ნივ თი, რო მე ლიც:
ა) ის ტო რი უ ლი და ეთ ნოგ რა ფი უ ლი ხა სი ა თის მქო ნე ა, ა) ის ტო რი უ ლი და ეთ ნოგ რა ფი უ ლი ხა სი ა თის მქო ნე ა, 
ბ) შე და რე ბით იშ ვი ა თი ა, ბ) შე და რე ბით იშ ვი ა თი ა, 
გ) თა ვი სი პირ ვე ლა დი გა მო ყე ნე ბის თ ვის, რო გორც წე სი, გა მო უ სა დე გა რი ა,გ) თა ვი სი პირ ვე ლა დი გა მო ყე ნე ბის თ ვის, რო გორც წე სი, გა მო უ სა დე გა რი ა,
დ) თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის მიღ მა წარ მო ად გენს სპე ცი ა ლუ რი გა რი გე ბის სა განს;დ) თა ვი სუ ფა ლი ვაჭ რო ბის მიღ მა წარ მო ად გენს სპე ცი ა ლუ რი გა რი გე ბის სა განს;
ე) რო გორც წე სი, გა აჩ ნია მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბა. ე) რო გორც წე სი, გა აჩ ნია მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბა. 

3.ანტიკვარიატია 3.ანტიკვარიატია 9706 00 000 00 სა სა ქონ ლო ქვე სუბ პო ზი ცი ა ში მი თი თე ბუ ლი 100 წელ ზე მე ტი 
ხნის წი ნათ შექ მ ნი ლი და კულ ტუ რო ლო გი უ რი თვალ საზ რი სით ღი რე ბუ ლი ნივ თე ბი.
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და ნარ თი №III-19და ნარ თი №III-1944

დღგ-ით და ბეგ ვ რის სპე ცი ა ლუ რი სქე მით მო სარ გებ ლედღგ-ით და ბეგ ვ რის სპე ცი ა ლუ რი სქე მით მო სარ გებ ლე
და სა ბეგ რი დი ლე რე ბის რე ეს ტ რიდა სა ბეგ რი დი ლე რე ბის რე ეს ტ რი

NN მონაცემების მონაცემების 
შეტანის შეტანის 
თარიღითარიღი

დასაბეგრი დასაბეგრი 
დილერის დილერის 

დასახელებადასახელება

საიდენტი-საიდენტი-
ფიკაციოფიკაციო
ნომერინომერი

რეგისტრაციის რეგისტრაციის 
ძალაში შესვ-ძალაში შესვ-
ლის თარიღილის თარიღი

რეგისტრაციის რეგისტრაციის 
გაუქმების ძალაში გაუქმების ძალაში 
შესვლის თარიღიშესვლის თარიღი

შენიშვნაშენიშვნა

1 2 3 4 5 6 7

და ნარ თი №III-19და ნარ თი №III-1955
-------------------------------------------------------

(საგადასახადო ორ გა ნოს და სა ხე ლე ბა)
 ------------------------------------------------------

(გადასახადის გა დამ ხ დე ლის და სა ხე ლე ბა)
   ------------------------------------------------------ 

სა ი დენ ტი ფი კა ციო ნო მე რი

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ აგ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

დღგ-ით და ბეგ ვ რის სპე ცი ა ლუ რი სქე მით მო სარ გებ ლე და სა ბეგ რი დი ლე რე ბისდღგ-ით და ბეგ ვ რის სპე ცი ა ლუ რი სქე მით მო სარ გებ ლე და სა ბეგ რი დი ლე რე ბის
 რე ეს ტ რი დან ამო ღე ბის შე სა ხებ რე ეს ტ რი დან ამო ღე ბის შე სა ხებ

გთხოვთ, ამო მი ღოთ დღგ-ით და ბეგ ვ რის სპე ცი ა ლუ რი სქე მით მო სარ გებ ლე და სა ბეგ რი დი ლე რე-
ბის რე ეს ტ რი დან სსკ 1612-ე მუხ ლის მე-7 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად (სპეციალური სქე მის გა მო ყე ნე ბის პე-
რი ო დი დან გა სუ ლია 24 თვე ზე მე ტი).

 გან მ ცხა დებ ლის ხელ მო წე რა  ---------------------------------------
                                                                          (თარიღი)

და ნარ თი №III-19და ნარ თი №III-1966
ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი აი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

სპე ცი ა ლუ რი სქე მით და ბეგ რი ლი ოპე რა ცი ე ბის შე სა ხებსპე ცი ა ლუ რი სქე მით და ბეგ რი ლი ოპე რა ცი ე ბის შე სა ხებ
                          

ნა წი ლი Iნა წი ლი I

და სა ბეგ რი დი ლე რი: და სა ბეგ რი დი ლე რი: 
---------------------------------------    --------------------------------     ---------------------------------------

------
(დასახელება ან სა ხე ლი და გვა რი)         (საიდენტიფიკაციო ნო მე რი)                                   (მისამართი)

ინფორმაციის 
სახე: 
პირველადი
შესწორებული

საანგარიშო პერიოდი 
--------------------------
-  წელი
                                                     
(თვე)           

                                                                                                        (თვის და სა ხე ლე ბა სიტყ ვი ე რად)

წა რედ გი ნე ბა ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                      (საგადასახადო ორ გა ნოს და სა ხე ლე ბა)

ინფორმაცია 
შედგენილია 

ფურცელზე თანდართული დოკუმენტები გვერდი

ინ ფორ მა ცი ა ში მო ცე მუ ლი მო ნა ცე მე ბის უტყუ ა რო ბა სა და სის რუ ლეს ვა დას ტუ რებ

და სა ბეგ რი დი ლე რის (ხელმძღვანელის)  -------------------------         ------------------          ---- ---- ---- --- 
                                                                                 (სახელი, გვა რი)              (ხელმოწერა)               თა რი ღი        
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ნა წი ლი II ნა წი ლი II 

აღ ნიშ ვ ნა ინ ფორ მა ცი ის წარ მოდ გე ნის შე სა ხებაღ ნიშ ვ ნა ინ ფორ მა ცი ის წარ მოდ გე ნის შე სა ხებ
(ივსება სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ)

ინფორმაცია წარდგენილია: ფოსტით                              პირადად ელექტრონულად

ინფორმაცია 
შედგენილია

ფურცელზე თანდართული 
დოკუმენტები

ფურცელზე

წარდგენის თარიღი 

გა და სა ხა დის თან ხა  _ _ _ _ _ _ _ ლა რი

რეგისტრაციის ნომერი 

ინ ფორ მა ცი ის მიმ ღე ბი    --------------------------------   -----------------   ---------------
                        (სახელი, გვა რი)           (ხელმოწერა)         (თარიღი)

ნა წი ლი IIIნა წი ლი III
დღგ-ს სა ერ თო თან ხის გა ან გა რი შე ბადღგ-ს სა ერ თო თან ხის გა ან გა რი შე ბა

№ დასაბეგრი ოპერაციები

მოგების მარჟა
(სვ.4-სვ.3) დღგ-ს თანხა

(სვ.4 - სვ.3) : 1,18 x 
0,18)

საქონლის 
შესყიდვის 

ფასი

საქონლის 
მიწოდების 

ფასი

1 2 3 4 5

1 საანგარიშო პერიოდში მიწოდებული 
მეორადი ნივთები:

2 საანგარიშო პერიოდში მიწოდებული 
ხელოვნების ნიმუშები:

3 საანგარიშო პერიოდში მიწოდებული 
საკოლექციო ნივთები:

4 საანგარიშო პერიოდში მიწოდებული 
ანტიკვარიატი:

5 სულ დარიცხული დღგ (სტ.1 + სტ.2+ სტ.3+ სტ.4)

ინ ფორ მა ცი ა ში მო ცე მუ ლი მო ნა ცე მე ბის უტყუ ა რო ბა სა და სის რუ ლეს ვა დას ტუ რებ

და სა ბეგ რი დი ლე რის (ხელმძღვანელის)  -------------------------         ------------------          ---- ---- ---- --- 
                                                                               (სახელი, გვა რი)               (ხელმოწერა)               თა რი ღი   
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შეტანილია ცვლილებები
ფინანსთა მინისტრის
01/15/2021 N 5
ბრძანებით

ვებგვერდი, 31/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017421

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №331ბრძანება №331

2020 წლის 31 დეკემბერი ქ. თბილისი2020 წლის 31 დეკემბერი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის  
№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

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

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

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, 2000900000.22.033.016112) 
დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. 11 1 მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 2 მუხლი :
„მუხლი 11„მუხლი 11  22. დაქირავებულ პირთა რეესტრი. დაქირავებულ პირთა რეესტრი
1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-12 მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული 

დამქირავებელი, ვალდებულია დაქირავებულ პირთა შესახებ ინფორმაცია ასახოს 
„დაქირავებულ პირთა რეესტრში“, რომელსაც აწარმოებს შემოსავლების სამსახური.

2. და ქი რა ვე ბულ პირ თა შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხურს წა რედ გი ნე ბა 
ელექ ტ რო ნუ ლად, შრო მი თი ურ თი ერ თო ბის დაწყე ბამ დე/ შეწყ ვე ტამ დე/ შე ჩე რე ბამ დე, შე მო-
სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის ვებ გ ვერ დის (www.rs.ge) მეშ ვე ო ბით.

3. „დაქირავებულ პირთა რეესტრში“ აისახება დაქირავებულ პირთა შესახებ შემდეგი 
სახის ინფორმაცია:

ა) დაქირავებული პირის პირადი ნომერი, სახელი და გვარი, სქესი, მოქალაქეობა, 
დაბადების თარიღი, მობილური ტელეფონის ნომერი;

ბ) სამუშაო განაკვეთი;
გ) სტატუსი – აქტიური, შეჩერებული, შეწყვეტილი;
დ) სტატუსის შეწყვეტის/შეჩერების თარიღი;
4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტის მიზნებისათვის:
ა) აქტიური სტატუსი ენიჭება დაქირავებულ პირს, რომელიც შრომითი ხელშეკრულების 

საფუძველზე ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას;
ბ) შეჩერებული სტატუსი ენიჭება დაქირავებულ პირს, რომელიც დროებით ვერ ასრულებს 

ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას, რაც არ იწვევს შრომითი ურთიერთობების 
შეწყვეტას;

გ) შეწყვეტილი სტატუსი ენიჭება დაქირავებულ პირს, რომელთანაც შეწყდა შრომითი 
ხელშეკრულება.

5. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული მონაცემების ცვლილებისას 
დამქირავებელი ვალდებულია შესაბამისი ცვლილებები 2 კალენდარული დღის ვადაში 
ასახოს „დაქირავებულ პირთა რეესტრში“.“.

2. 112-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის 38-ე პუნქტი:
„38. 2021 წლის 1 მარტამდე დამქირავებელი ვალდებულია 11 2 მუხლის შესაბამისად 

„დაქირავებულ პირთა რეესტრში“ ელექტრონულად ასახოს 2021 წლის 1 თებერვლის 
მდგომარეობით 11 2 მუხლის მე-4 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად აქტიური და 
შეჩერებული სტატუსის მქონე დაქირავებული პირების შესახებ ინფორმაცია.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 თებერვლიდან.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                      ივანე მაჭავარიანი ივანე მაჭავარიანი
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ვებგვერდი, 28/12/2020
სარეგისტრაციო კოდი 
200110000.10.003.022516

საქართველოს მთავრობისსაქართველოს მთავრობის
დადგენილება №802დადგენილება №802

2020 წლის 24 დეკემბერი ქ. თბილისი2020 წლის 24 დეკემბერი ქ. თბილისი

„ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით დაბეგვრის და დღგ-ის  „ცალკეულ შემთხვევებში დღგ-ით დაბეგვრის და დღგ-ის  
თანხის ბიუჯეტში გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“  თანხის ბიუჯეტში გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ“  

საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 ივლისის №290 დადგენილების საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 25 ივლისის №290 დადგენილების 
ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზეძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე

მუხლი 1მუხლი 1
„ნორმატიული აქ ტე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 25-ე მუხ ლის პირ ვე-

ლი პუნ ქ ტის „ბ“ ქვე პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად, ძა ლა და კარ გუ ლად გა მოცხად დეს „ცალკეულ შემ-
თხ ვე ვებ ში დღგ-ით და ბეგ ვ რის და დღგ-ის თან ხის ბი უ ჯეტ ში გა დახ დის წე სის დამ ტ კი ცე ბის 
შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2012 წლის 25 ივ ლი სის №290 დად გე ნი ლე ბა.

მუხლი 2მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 იანვრიდან.

პრემიერ-მინისტრის 
მოვალეობის შემსრულებელი                     გიორგი გახარიაგიორგი გახარია
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

kkiTx va: iTx va: 

Sps, ucxo ur sa it ze on la in vaW ro bis T vis pro duq ci is gan sa Tav seb lad, Sps, ucxo ur sa it ze on la in vaW ro bis T vis pro duq ci is gan sa Tav seb lad, 
iye nebs ucxo ur sa its. es ucxo u ri kom pa nia ka na da Sia re gis t ri re bu li. iye nebs ucxo ur sa its. es ucxo u ri kom pa nia ka na da Sia re gis t ri re bu li. 
sa i tis mom sa xu re bi saT vis qar Tu li kom pa nia ix dis yo ve li Tvis xarjs sa i tis mom sa xu re bi saT vis qar Tu li kom pa nia ix dis yo ve li Tvis xarjs 
(30 aSS do la ri). (30 aSS do la ri). 

gTxovT gan mi mar toT, un da da i beg ros Tu ara ga dax di li Tan xe bi da ra gTxovT gan mi mar toT, un da da i beg ros Tu ara ga dax di li Tan xe bi da ra 
ga da sa xa de biT?ga da sa xa de biT?

  

pa su xi:pa su xi:

Cve ni az riT, Tan xe bi da i beg re ba dRg-iT (u ku da beg v ris we siT), xo lo ara-
re zi den tis sa Se mo sav lo ga da sa xa diT ar da i beg re ba, Tum ca Cve ni pa su xi 
si zus tes mok le bu li a, kiTx va Si in for ma ci is ara sak ma ri so bis ga mo.

 

kiTx va: kiTx va: 

fi zi kur ma pir ma nas yi do bis xel Sek ru le biT 2016 wlis seq tem ber Si Se i-fi zi kur ma pir ma nas yi do bis xel Sek ru le biT 2016 wlis seq tem ber Si Se i-
Zi na uZ ra vi qo ne ba (sacxov re be li bi na), xo lo Se na Ze ni re gis t ri re bu lia Zi na uZ ra vi qo ne ba (sacxov re be li bi na), xo lo Se na Ze ni re gis t ri re bu lia 
re es t r Si 2019 wlis 5 ian vars. re es t r Si 2019 wlis 5 ian vars. 

gva in te re sebs, aT v lis 2-wli a ni (sa Se mo sav lo ga da sa xa dis val de bu le ba) gva in te re sebs, aT v lis 2-wli a ni (sa Se mo sav lo ga da sa xa dis val de bu le ba) 
va da ro di dan aiT v le ba da sa ga da sa xa do val de bu le be bi ra pe ri o di dan va da ro di dan aiT v le ba da sa ga da sa xa do val de bu le be bi ra pe ri o di dan 
dag vid ge ba, Tu bi na 2021 wlis 11 ian vars aris ga yi du li?dag vid ge ba, Tu bi na 2021 wlis 11 ian vars aris ga yi du li?

pa su xi:pa su xi:

sa Se mo sav lo ga da sa xad Si Se Ra va Tis war mo So bis 2-wli a ni va dis aT v la 
iwye ba im do ku men tis ga for me bis Ta ri Ri dan, rom lis sa fuZ vel zec sa ja ro 
re es t r Si xde ba uf le bis re gis t ra ci a, anu _ 2016 wlis seq tem b ri dan _ im 
pi ro biT, rom 2016 wlis seq tem ber Si nas yi do bis xel Sek ru le ba ga for me-
bu lia da saq me ar gvaqvs, vTqvaT, sity vi er Se Tan x me bas Tan.

kiTx va: kiTx va: 

sa am Se neb lo kom pa ni as mSe ne ba re obi eq t ze zo gi er Ti sa am Se neb lo ma sa-sa am Se neb lo kom pa ni as mSe ne ba re obi eq t ze zo gi er Ti sa am Se neb lo ma sa-
le bi da ma ra ge bi obi eq tu rad aris Ria cis qveS. mi u xe da vad imi sa, rom le bi da ma ra ge bi obi eq tu rad aris Ria cis qveS. mi u xe da vad imi sa, rom 
obi eqts hyavs dac va da ma te ri a lu ri pa su xis m ge bel pi ri, sa war mos mi er obi eqts hyavs dac va da ma te ri a lu ri pa su xis m ge bel pi ri, sa war mos mi er 
Ca ta re bu li in ven ta ri za ci iT dad gin da ara ar se bi Ti xa si a Tis da nak li-Ca ta re bu li in ven ta ri za ci iT dad gin da ara ar se bi Ti xa si a Tis da nak li-
si, mag ram ver dgin de ba qur do bis faq ti, da ta ce bis faq ti da sa war mos si, mag ram ver dgin de ba qur do bis faq ti, da ta ce bis faq ti da sa war mos 
xel m ZR va ne lo bis Se xe du le biT arc ma te ri a lu ri pi ri da dac va ar aris xel m ZR va ne lo bis Se xe du le biT arc ma te ri a lu ri pi ri da dac va ar aris 
dam na Sa ve da na kar g Si. dam na Sa ve da na kar g Si. 
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gva in te re sebs ro gor un da  aRi ar des da nak li si xar jad da ra ga da sa-gva in te re sebs ro gor un da  aRi ar des da nak li si xar jad da ra ga da sa-
xa deb Tan gveq ne ba sa war mos da fi zi kur pi rebs sa ga da sa xa do val de bu-xa deb Tan gveq ne ba sa war mos da fi zi kur pi rebs sa ga da sa xa do val de bu-
le be bi?le be bi?

pa su xi:pa su xi:

Tu in ven ta ri za cia Tqve ni ini ci a ti vi Taa Ca ta re bu li, da nak li si (da-
beg v ris miz ne bis T vis) iT v le ba mi si aR mo Ce nis mo men t Si sa baz ro fa siT 
gan xor ci e le bul mi wo de bad da da i beg re ba sa er To we siT.

kiTx va: kiTx va: 

sa war mos me ne jer ma 2020 wlis seq tem ber Si sa i ti „a li eq s p re si dan“ ga mo-sa war mos me ne jer ma 2020 wlis seq tem ber Si sa i ti „a li eq s p re si dan“ ga mo-
i we ra 70 la ris ma kom p leq te be li na wi li (2021 wlis ian var Si jer ki dev i we ra 70 la ris ma kom p leq te be li na wi li (2021 wlis ian var Si jer ki dev 
ar Ca mo su la da, sa va ra u dod, Se iZ le ba arc Ca mo vi des). Tan xa sa war mos ar Ca mo su la da, sa va ra u dod, Se iZ le ba arc Ca mo vi des). Tan xa sa war mos 
biz nes ba ra Ti da a naa Ca moW ri li da, Se sa ba mi sad, gva in te re sebs, ro gor biz nes ba ra Ti da a naa Ca moW ri li da, Se sa ba mi sad, gva in te re sebs, ro gor 
Ca mov we roT, an mi u Re be li ma ra gi, an Tan xa da ra un da ga da vi xa doT bi-Ca mov we roT, an mi u Re be li ma ra gi, an Tan xa da ra un da ga da vi xa doT bi-
u jet Si?u jet Si?

pa su xi:pa su xi:

Tu mom wo de be li Se Ra va Ti a ni da beg v ris qve ya na Si re gis t ri re bu li pi ri a, 
ma Sin es ga na ce mi da i beg re ba mo ge bis ga da sa xa diT (wi nas wa ri ga dax dis mo-
men t Si), xo lo sa qon lis mi Re bis Sem Tx ve va Si, Tqven Ca iT v liT ga dax dil 
mo ge bis ga da sa xa xads.

kiTx va: kiTx va: 

mci re me war mem 20 boT li 440 la rad Se fa se bu li Rvi no ma Ra zi i dan ukan mci re me war mem 20 boT li 440 la rad Se fa se bu li Rvi no ma Ra zi i dan ukan 
da ib ru na da me o re dRes isev es 20 boT li 220 la rad Se i ta na ima ve ma Ra-da ib ru na da me o re dRes isev es 20 boT li 220 la rad Se i ta na ima ve ma Ra-
zi a Si, rad gan Zvi rad ar iyi de bo da ga a na xev ra fa si. 440 lar ze dek la ra-zi a Si, rad gan Zvi rad ar iyi de bo da ga a na xev ra fa si. 440 lar ze dek la ra-
cia uk ve Ca ba re bu lia da 4.4 la ric ga dax di li a. ax la am 220 lar ze isev cia uk ve Ca ba re bu lia da 4.4 la ric ga dax di li a. ax la am 220 lar ze isev 
Cve u leb riv rom Ca bar des dek la ra cia 4.4 la ri zed me tad ga dax di li Cve u leb riv rom Ca bar des dek la ra cia 4.4 la ri zed me tad ga dax di li 
ga mo dis da ro gor Se iZ le ba gas wor des ga da sa xa de bis kuTxiT?ga mo dis da ro gor Se iZ le ba gas wor des ga da sa xa de bis kuTxiT?

pa su xi:pa su xi:

Tu Tqven gaqvT mci re biz ne sis sta tu si, Se mo sav le bi sa da xar je bis aR-
ricx vas un da awar mo eb deT sa ka so me To diT, anu _ Se mo sav lebs aR ricxavT 
Tan xis mi Re bis mo men t Si, xo lo xar jebs _ Tan xis ga ce mis mo men t Si. 

Tqve ni kiTx vi dan ga mom di na re, 440 la ris anazRa u re ba ar mi gi Ri aT, am-
de nad, am Tan xis dek la ri re ba mcda ri a. Tqven Se giZ li aT da a zus toT Se-
sa ba mi si pe ri o dis dek la ra cia „-440“ la riT da wa rad gi noT im pe ri o dis 
dek la ra ci a, ro ca mi i RebT 220 lars.
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kiTx va: kiTx va: 

sa war mo Si Ta nam S rom le bis jan m r Te lo bis dazR ve vis anazRa u re ba xde ba sa war mo Si Ta nam S rom le bis jan m r Te lo bis dazR ve vis anazRa u re ba xde ba 
fir mis xar jiT. fir mis xar jiT. 

gva in te re sebs, Tu ro gor iq ne ba swo ri, im Sem Tx ve va Si, ro ca sa Se mo sav-gva in te re sebs, Tu ro gor iq ne ba swo ri, im Sem Tx ve va Si, ro ca sa Se mo sav-
lo dek la ra ci a Si Tvis bo lo dRiT vaC ve nebT Ta nam S rom lis sar ge bel s -lo dek la ra ci a Si Tvis bo lo dRiT vaC ve nebT Ta nam S rom lis sar ge bel s -
- dazR ve vis Tan xas, Tu im dRiT, ro ca vu ricxavT sa dazR ve vo or ga ni za-- dazR ve vis Tan xas, Tu im dRiT, ro ca vu ricxavT sa dazR ve vo or ga ni za-
ci as sa dazR ve vo pre mi as?ci as sa dazR ve vo pre mi as?

pa su pa su xi:xi:

Cve ni az riT, dek la ra ci a Si un da mi e Ti Tos ara fu la di sar geb lis (aR niS-
nu li Tan xa Ta nam S rom lis T vis ara fu la di sar ge be li a) ga ce mis Ta ri Ri, 
Tum ca am sar ge bel ze sa Se mo sav lo ga da sa xa dis ga dax da xde ba Se sa ba mi si 
Tvis bo lo dRes..

kiTx va: kiTx va: 

Se re u li sa qon lis sa vaW ro obi eq ti gva in te re sebs: ro de sac mom x ma re be-Se re u li sa qon lis sa vaW ro obi eq ti gva in te re sebs: ro de sac mom x ma re be-
li iTxovs 3 Tvis win sa ca lo vaW ro bi sas (ro ca myid ve lis iden ti fi ci-li iTxovs 3 Tvis win sa ca lo vaW ro bi sas (ro ca myid ve lis iden ti fi ci-
re ba ar xde ba) Se Ze nil pro duq ci a ze sa bu Tis (sa sa qon lo zed na de bis _ re ba ar xde ba) Se Ze nil pro duq ci a ze sa bu Tis (sa sa qon lo zed na de bis _ 
ga dax dis Ce ki Cve ni a) ga mo we ras myid vel Sps-ze, sa ga da sa xa do do ku men-ga dax dis Ce ki Cve ni a) ga mo we ras myid vel Sps-ze, sa ga da sa xa do do ku men-
tis ga mo we ra wi na ricx viT ram de nad swo ri iq ne ba da Tu ga mov we reT, ra tis ga mo we ra wi na ricx viT ram de nad swo ri iq ne ba da Tu ga mov we reT, ra 
sa ga da sax do val de bu le ba da ja ri me bi dag ve ricxe ba?sa ga da sax do val de bu le ba da ja ri me bi dag ve ricxe ba?

pa su xi:pa su xi:

sa ga da sa xa do do ku ments wi na ricx viT ver ga mo werT. Tqven Se giZ li aT, 
zed na de bi ga mo we roT dRe van de li Ta ri RiT da mi u Ti ToT, rom mi wo de-
bis ope ra cia gan xor ci e le bu lia ga sul pe ri od Si, ase ve mi u Ti ToT Ce kis 
rek vi zi te bi. es exe ba im Sem Tx ve vas, ro de sac Se saZ le be lia myid ve lis 
zus ti iden ti fi ci re ba sa qon lis Ses yid vis mo men t Si.

kiTx va: kiTx va: 

2020 wlis 5 de kem bers ga ve ci no em b ris xel fa si, xo lo 30 de kem bers 2020 wlis 5 de kem bers ga ve ci no em b ris xel fa si, xo lo 30 de kem bers 
ama ve wlis de kem b ris xel fa si. de kem b ris sa Se mo sav los dek la ri re bis ama ve wlis de kem b ris xel fa si. de kem b ris sa Se mo sav los dek la ri re bis 
dros, Cve ni az riT, sa Se mo sav los Se Ra va Ti un da gav q vi ToT 30 de kem bers dros, Cve ni az riT, sa Se mo sav los Se Ra va Ti un da gav q vi ToT 30 de kem bers 
ga ce mu li (de kem b ris) xel fa si dan, xo lo no em b ris xel fass Se Ra va Ti ar ga ce mu li (de kem b ris) xel fa si dan, xo lo no em b ris xel fass Se Ra va Ti ar 
exe ba, mi u xe da vad imi sa, rom ori ve Tvis ga na ce miT ja mu rad Se Ra vaTs exe ba, mi u xe da vad imi sa, rom ori ve Tvis ga na ce miT ja mu rad Se Ra vaTs 
ga da ci le bu li a. gTxovT gan g vi mar toT, ram de nad swo ria Cve ni qme de ba?ga da ci le bu li a. gTxovT gan g vi mar toT, ram de nad swo ria Cve ni qme de ba?

pa su xi:pa su xi:

xel fa sis ga ce ma aRi ricxe ba sa ka so me To diT. am de nad, da beg v ris miz ne bis-
T vis, 5 de kem bers da 30 de kem bers ga ce mu li xel fa se bi iT v le ba de kem b ris 
xel fa se bad da Se Ra va Te bi ian ga ri Se ba ja mu ri Tan xi dan ga mom di na re.
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kiTx va: kiTx va: 

sa war mos biz nes ba ra TiT ga dax di lia Ta nam S rom lis ga moc dis fu li, ga-sa war mos biz nes ba ra TiT ga dax di lia Ta nam S rom lis ga moc dis fu li, ga-
moc da tar de ba ucxo ur sa it ze da Tan xa ga dax di lia Se sa ba mi sad aSS moc da tar de ba ucxo ur sa it ze da Tan xa ga dax di lia Se sa ba mi sad aSS 
do lar Si.do lar Si.

gva in te re sebs, am Tan xas xar j Si ga va ta rebT Tu ara (ga moc dis Ca ba re bis gva in te re sebs, am Tan xas xar j Si ga va ta rebT Tu ara (ga moc dis Ca ba re bis 
Sem Tx ve va Si Ta nam S ro me li mi i Rebs ser Ti fi kats, rom lis  Si na ar si Ta-Sem Tx ve va Si Ta nam S ro me li mi i Rebs ser Ti fi kats, rom lis  Si na ar si Ta-
nam S rom lis sfe ros mi e kuT v ne ba). vi beg re biT Tu ara sa Se mo sav los 10%-nam S rom lis sfe ros mi e kuT v ne ba). vi beg re biT Tu ara sa Se mo sav los 10%-
iT da uku da beg v ra Si un da vaC ve no Tu ara es Tan xa?iT da uku da beg v ra Si un da vaC ve no Tu ara es Tan xa?

pa su xi:pa su xi:

Cve ni az riT, es Tan xa da i beg re ba dRg-iT (u ku da beg v ris we siT), xo lo 
ara re zi den tis sa Se mo sav lo ga da sa xa diT ar da i beg re ba. 

Tu es da na xar ji uSu a lod Ta nam S rom lis mi er pro fe si u li mo va le o bis 
Ses ru le bas Tan aris da kav Si re bu li, igi ar Ca iT v le ba Ta nam S rom lis mi er 
mi Re bul sar geb lad da ar Ca ir T ve ba mis mi er xel fa sis sa xiT mi Re bul 
Se mo sa val Si.

kiTx va:kiTx va:  

sa war mom Ta nam S ro mel ze xel fa sis sa xiT de kem ber Si gas ca 400 la ri, sa war mom Ta nam S ro mel ze xel fa sis sa xiT de kem ber Si gas ca 400 la ri, 
ase ve saw r mo ix dis Ta nam S rom lis dazR ve vis Tan xas 40 lars. ase ve saw r mo ix dis Ta nam S rom lis dazR ve vis Tan xas 40 lars. 

gva in te re sebs, 2021 wel Si Ta nam S rom lis dazR ve vis Tan xa Ta nam S rom lis gva in te re sebs, 2021 wel Si Ta nam S rom lis dazR ve vis Tan xa Ta nam S rom lis 
sar ge be lia Tu ara da sa Se mo sav lo Se Ra va Ti am dazR ve va ze vrcel de ba sar ge be lia Tu ara da sa Se mo sav lo Se Ra va Ti am dazR ve va ze vrcel de ba 
Tu ara?Tu ara?

pa su xi:pa su xi:

dazR ve vis Tan xa Si, al baT, gu lis x mobT Ta nam S rom lis si cocx li sa da /an 
jan m r Te lo bis dazR ve vis Tan xas. Tu ase a, ma Sin es, ra Tqma un da, war mo ad-
gens Ta nam S rom lis sar ge bels, gar da sa val de bu lo dazR ve vis Sem Tx ve vi sa.

Se Ra va Ti vrcel de ba xel fa sis sa xiT mi Re bul ne bis mi er Se mo sa val ze 
fu la di Tu ara fu la di for miT.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.01.21 2,0579 5,4073 4,0233 4,4811 2,5774 3,4227 3,8452 8,8335 8,2628 1,1033 4,0146 3,7179 1,5316 3,2766

02.01.21 2,0579 5,4073 4,0233 4,4811 2,5774 3,4227 3,8452 8,8335 8,2628 1,1033 4,0146 3,7179 1,5316 3,2766

03.01.21 2,0579 5,4073 4,0233 4,4811 2,5774 3,4227 3,8452 8,8335 8,2628 1,1033 4,0146 3,7179 1,5316 3,2766

04.01.21 2,0579 5,4073 4,0233 4,4811 2,5774 3,4227 3,8452 8,8335 8,2628 1,1033 4,0146 3,7179 1,5316 3,2766

05.01.21 2,0757 5,4588 4,0605 4,5209 2,6012 3,4532 3,8936 8,9176 8,3396 1,1247 4,0446 3,7545 1,5543 3,3028

06.01.21 2,0753 5,4610 4,0625 4,4941 2,6024 3,4545 3,8795 8,9392 8,3388 1,1252 4,0316 3,7563 1,5527 3,3074

07.01.21 2,0820 5,4737 4,0713 4,5102 2,6084 3,4622 3,9304 9,0305 8,3602 1,1386 4,0490 3,7659 1,5581 3,3001

08.01.21 2,0820 5,4737 4,0713 4,5102 2,6084 3,4622 3,9304 9,0305 8,3602 1,1386 4,0490 3,7659 1,5581 3,3001

09.01.21 2,0670 5,4359 4,0428 4,4885 2,6032 3,4382 3,9135 8,9482 8,3015 1,1231 4,0173 3,7298 1,5428 3,3035

10.01.21 2,0670 5,4359 4,0428 4,4885 2,6032 3,4382 3,9135 8,9482 8,3015 1,1231 4,0173 3,7298 1,5428 3,3035

11.01.21 2,0670 5,4359 4,0428 4,4885 2,6032 3,4382 3,9135 8,9482 8,3015 1,1231 4,0173 3,7298 1,5428 3,3035

12.01.21 2,0531 5,3993 4,0156 4,4546 2,5626 3,4145 3,8815 8,8775 8,2439 1,1134 3,9905 3,7084 1,5316 3,3012

13.01.21 2,0441 5,3730 3,9969 4,4682 2,5622 3,3985 3,8625 8,8326 8,2048 1,1082 3,9687 3,6957 1,5254 3,2888

14.01.21 2,0487 5,3872 4,0077 4,5010 2,5690 3,4072 3,8877 8,8579 8,2217 1,1155 3,9689 3,7047 1,5316 3,2909

15.01.21 2,0481 5,3856 4,0062 4,4983 2,5614 3,4067 3,8870 8,8194 8,2204 1,1133 3,9644 3,7076 1,5306 3,2935

16.01.21 2,0471 5,3819 4,0033 4,5044 2,5631 3,4049 3,8850 8,8132 8,2145 1,1126 3,9557 3,7181 1,5311 3,2987

17.01.21 2,0471 5,3819 4,0033 4,5044 2,5631 3,4049 3,8850 8,8132 8,2145 1,1126 3,9557 3,7181 1,5311 3,2987

18.01.21 2,0471 5,3819 4,0033 4,5044 2,5631 3,4049 3,8850 8,8132 8,2145 1,1126 3,9557 3,7181 1,5311 3,2987

19.01.21 2,0347 5,3501 3,9801 4,4674 2,5382 3,3851 3,8208 8,7531 8,1648 1,1035 3,9186 3,7014 1,5196 3,2994

20.01.21 2,0347 5,3501 3,9801 4,4674 2,5382 3,3851 3,8208 8,7531 8,1648 1,1035 3,9186 3,7014 1,5196 3,2994

21.01.21 2,0449 5,3747 3,9977 4,5222 2,5429 3,4004 3,8746 8,8343 8,2014 1,1195 3,9429 3,7092 1,5295 3,2982

22.01.21 2,0487 5,3849 4,0064 4,5293 2,5552 3,4084 3,9124 8,8451 8,2198 1,1207 3,9684 3,7199 1,5351 3,3010

23.01.21 2,0571 5,4068 4,0228 4,5138 2,5623 3,4215 3,8971 8,8568 8,2540 1,1270 3,9881 3,7351 1,5404 3,3044

24.01.21 2,0571 5,4068 4,0228 4,5138 2,5623 3,4215 3,8971 8,8568 8,2540 1,1270 3,9881 3,7351 1,5404 3,3044

25.01.21 2,0571 5,4068 4,0228 4,5138 2,5623 3,4215 3,8971 8,8568 8,2540 1,1270 3,9881 3,7351 1,5404 3,3044

26.01.21 2,0529 5,3964 4,0147 4,5223 2,5571 3,4143 3,8933 8,8400 8,2358 1,1247 3,9900 3,7244 1,5401 3,3043

27.01.21 2,0459 5,3809 4,0032 4,5053 2,5497 3,4038 3,8549 8,7978 8,2113 1,1160 3,9678 3,7120 1,5341 3,3011

28.01.21 2,0445 5,3752 3,9982 4,5286 2,5467 3,3997 3,8436 8,7936 8,2010 1,1109 3,9597 3,7144 1,5395 3,2969

29.01.21 2,0437 5,3752 3,9973 4,5088 2,5625 3,3989 3,8137 8,7916 8,2000 1,1097 3,9506 3,7090 1,5324 3,2995

30.01.21 2,0463 5,3835 4,0037 4,5196 2,5647 3,4042 3,8615 8,8312 8,2124 1,1165 3,9547 3,7162 1,5379 3,3026

31.01.21 2,0463 5,3835 4,0037 4,5196 2,5647 3,4042 3,8615 8,8312 8,2124 1,1165 3,9547 3,7162 1,5379 3,3026

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2021 wlis ianvarSikursebi ucxouri valutebis mimarT 2021 wlis ianvarSi
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1 1 10 1 100 10 10000 10 1 1 10 10 100 1

01.01.21 2,5713 2,5315 2,0847 0,4399 3,1809 8,9208 0,7801 10,1995 2,4798 10,7747 5,0091 4,2268 4,4842 2,3703

02.01.21 2,5713 2,5315 2,0847 0,4399 3,1809 8,9208 0,7801 10,1995 2,4798 10,7747 5,0091 4,2268 4,4842 2,3703

03.01.21 2,5713 2,5315 2,0847 0,4399 3,1809 8,9208 0,7801 10,1995 2,4798 10,7747 5,0091 4,2268 4,4842 2,3703

04.01.21 2,5713 2,5315 2,0847 0,4399 3,1809 8,9208 0,7801 10,1995 2,4798 10,7747 5,0091 4,2268 4,4842 2,3703

05.01.21 2,6051 2,5537 2,1010 0,4479 3,2138 8,9921 0,7864 10,2997 2,5090 10,8752 5,1102 4,2604 4,5229 2,3876

06.01.21 2,5963 2,5520 2,1067 0,4477 3,2151 9,0046 0,7875 10,3240 2,5086 10,8975 5,1167 4,2661 4,5195 2,3856

07.01.21 2,6119 2,5797 2,1032 0,4503 3,2093 8,9848 0,7857 10,3591 2,5075 10,8878 5,1129 4,2564 4,5137 2,4117

08.01.21 2,6119 2,5797 2,1032 0,4503 3,2093 8,9848 0,7857 10,3591 2,5075 10,8878 5,1129 4,2564 4,5137 2,4117

09.01.21 2,6051 2,5675 2,1037 0,4482 3,1810 8,9940 0,7865 10,3678 2,4934 10,8811 5,1104 4,2608 4,5102 2,3977

10.01.21 2,6051 2,5675 2,1037 0,4482 3,1810 8,9940 0,7865 10,3678 2,4934 10,8811 5,1104 4,2608 4,5102 2,3977

11.01.21 2,6051 2,5675 2,1037 0,4482 3,1810 8,9940 0,7865 10,3678 2,4934 10,8811 5,1104 4,2608 4,5102 2,3977

12.01.21 2,5841 2,5472 2,1112 0,4437 3,1703 8,9877 0,7860 10,3486 2,4821 10,8735 5,0963 4,2571 4,4985 2,3742

13.01.21 2,5797 2,5409 2,0964 0,4391 3,1565 8,9540 0,7830 10,4096 2,4767 10,8362 5,0909 4,2408 4,4896 2,3620

14.01.21 2,5829 2,5488 2,0989 0,4420 3,1665 8,9597 0,7835 10,4990 2,4828 10,8539 5,0866 4,2442 4,4988 2,3662

15.01.21 2,5988 2,5581 2,1004 0,4463 3,1677 8,9668 0,7842 10,5686 2,4845 10,8625 5,0962 4,2476 4,5088 2,3697

16.01.21 2,5997 2,5562 2,1064 0,4463 3,1825 8,9809 0,7854 10,1542 2,4855 10,8796 5,0971 4,2542 4,5146 2,3721

17.01.21 2,5997 2,5562 2,1064 0,4463 3,1825 8,9809 0,7854 10,1542 2,4855 10,8796 5,0971 4,2542 4,5146 2,3721

18.01.21 2,5997 2,5562 2,1064 0,4463 3,1825 8,9809 0,7854 10,1542 2,4855 10,8796 5,0971 4,2542 4,5146 2,3721

19.01.21 2,5819 2,5303 2,0988 0,4395 3,1792 8,9828 0,7856 10,2022 2,4757 10,8748 5,0807 4,2554 4,5023 2,3442

20.01.21 2,5819 2,5303 2,0988 0,4395 3,1792 8,9828 0,7856 10,2022 2,4757 10,8748 5,0807 4,2554 4,5023 2,3442

21.01.21 2,5972 2,5505 2,0967 0,4433 3,1784 8,9796 0,7853 10,1574 2,4877 10,8887 5,1002 4,2549 4,5165 2,3543

22.01.21 2,6149 2,5655 2,1000 0,4457 3,1928 8,9872 0,7860 10,0659 2,4951 10,8980 5,1084 4,2584 4,5221 2,3820

23.01.21 2,6021 2,5507 2,1004 0,4465 3,1871 8,9965 0,7868 10,0784 2,4896 10,9092 5,1014 4,2624 4,5280 2,3755

24.01.21 2,6021 2,5507 2,1004 0,4465 3,1871 8,9965 0,7868 10,0784 2,4896 10,9092 5,1014 4,2624 4,5280 2,3755

25.01.21 2,6021 2,5507 2,1004 0,4465 3,1871 8,9965 0,7868 10,0784 2,4896 10,9092 5,1014 4,2624 4,5280 2,3755

26.01.21 2,6004 2,5532 2,1020 0,4473 3,1824 8,9962 0,7867 10,0910 2,4908 10,9125 5,1009 4,2628 4,5293 2,3817

27.01.21 2,5881 2,5402 2,0978 0,4473 3,1799 8,9875 0,7860 10,1022 2,4865 10,9055 5,1011 4,2584 4,5249 2,3761

28.01.21 2,5915 2,5475 2,0912 0,4479 3,1771 8,9760 0,7850 10,1027 2,4865 10,8880 5,0972 4,2531 4,5213 2,3843

29.01.21 2,5669 2,5119 2,1004 0,4485 3,1653 8,9831 0,7856 10,0292 2,4782 10,8930 5,1028 4,2558 4,5172 2,3516

30.01.21 2,5727 2,5271 2,1021 0,4504 3,1519 8,9916 0,7863 10,0435 2,4839 10,9069 5,1303 4,2598 4,5270 2,3686

31.01.21 2,5727 2,5271 2,1021 0,4504 3,1519 8,9916 0,7863 10,0435 2,4839 10,9069 5,1303 4,2598 4,5270 2,3686
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.01.21 4,3912 1,9288 1,2437 9,3617 1,9056 6,2751 2,8996 0,3131 1,1563 0,7778 3,8927 2,2361 0,6310

02.01.21 4,3912 1,9288 1,2437 9,3617 1,9056 6,2751 2,8996 0,3131 1,1563 0,7778 3,8927 2,2361 0,6310

03.01.21 4,3912 1,9288 1,2437 9,3617 1,9056 6,2751 2,8996 0,3131 1,1563 0,7778 3,8927 2,2361 0,6310

04.01.21 4,3912 1,9288 1,2437 9,3617 1,9056 6,2751 2,8996 0,3131 1,1563 0,7778 3,8927 2,2361 0,6310

05.01.21 4,5061 1,9442 1,2537 9,4366 1,9216 6,3253 2,9228 0,3157 1,1612 0,7833 3,9966 2,2634 0,6359

06.01.21 4,4336 1,9469 1,2808 9,4497 1,9212 6,3371 2,9269 0,3163 1,1652 0,7846 3,9738 2,2271 0,6274

07.01.21 4,4824 1,9426 1,2823 9,4289 1,9167 6,3184 2,9204 0,3158 1,1670 0,7876 3,9650 2,2064 0,6254

08.01.21 4,4824 1,9426 1,2823 9,4289 1,9167 6,3184 2,9204 0,3158 1,1670 0,7876 3,9650 2,2064 0,6254

09.01.21 4,4384 1,9446 1,2881 9,4386 1,9187 6,3111 2,9235 0,3161 1,1689 0,7881 3,9688 2,1579 0,6116

10.01.21 4,4384 1,9446 1,2881 9,4386 1,9187 6,3111 2,9235 0,3161 1,1689 0,7881 3,9688 2,1579 0,6116

11.01.21 4,4384 1,9446 1,2881 9,4386 1,9187 6,3111 2,9235 0,3161 1,1689 0,7881 3,9688 2,1579 0,6116

12.01.21 4,4251 1,9433 1,2758 9,4320 1,9157 6,3098 2,9214 0,3159 1,1718 0,7862 3,9639 2,1312 0,6090

13.01.21 4,4369 1,9360 1,2764 9,3966 1,9066 6,2763 2,9104 0,3145 1,1733 0,7828 3,9271 2,1301 0,5974

14.01.21 4,4545 1,9373 1,2772 9,4026 1,9053 6,2893 2,9123 0,3146 1,1773 0,7856 3,9502 2,1503 0,6185

15.01.21 4,4937 1,9325 1,2833 9,4100 1,9054 6,3003 2,9171 0,3150 1,1727 0,7849 3,9584 2,1769 0,6205

16.01.21 4,4956 1,9405 1,2946 9,4249 1,9073 6,3345 2,9217 0,3155 1,1746 0,7872 3,9505 2,1752 0,6339

17.01.21 4,4956 1,9405 1,2946 9,4249 1,9073 6,3345 2,9217 0,3155 1,1746 0,7872 3,9505 2,1752 0,6339

18.01.21 4,4956 1,9405 1,2946 9,4249 1,9073 6,3345 2,9217 0,3155 1,1746 0,7872 3,9505 2,1752 0,6339

19.01.21 4,4446 1,9409 1,2926 9,4269 1,9058 6,3359 2,9223 0,3156 1,1683 0,7842 3,9513 2,1496 0,6226

20.01.21 4,4446 1,9409 1,2926 9,4269 1,9058 6,3359 2,9223 0,3156 1,1683 0,7842 3,9513 2,1496 0,6226

21.01.21 4,4864 1,9415 1,3004 9,4234 1,8901 6,3381 2,9213 0,3149 1,1681 0,7881 3,9298 2,2145 0,6161

22.01.21 4,4826 1,9433 1,3013 9,4314 1,8879 6,3585 2,9238 0,3151 1,1666 0,7877 3,9302 2,2264 0,6219

23.01.21 4,4121 1,9453 1,2961 9,4411 1,8907 6,3699 2,9268 0,3154 1,1741 0,7863 3,9343 2,1885 0,6165

24.01.21 4,4121 1,9453 1,2961 9,4411 1,8907 6,3699 2,9268 0,3154 1,1741 0,7863 3,9343 2,1885 0,6165

25.01.21 4,4121 1,9453 1,2961 9,4411 1,8907 6,3699 2,9268 0,3154 1,1741 0,7863 3,9343 2,1885 0,6165

26.01.21 4,3931 1,9420 1,2906 9,4409 1,8941 6,3697 2,9267 0,3153 1,1731 0,7855 3,9407 2,1760 0,6040

27.01.21 4,3714 1,9432 1,2848 9,4317 1,9016 6,3630 2,9239 0,3142 1,1726 0,7810 3,9305 2,1576 0,6038

28.01.21 4,3752 1,9407 1,2785 9,4197 1,9054 6,3616 2,9202 0,3143 1,1709 0,7814 3,9254 2,1735 0,6160

29.01.21 4,3336 1,9423 1,2722 9,4271 1,9072 6,3666 2,9225 0,3144 1,1705 0,7786 3,9285 2,1691 0,6098

30.01.21 4,3383 1,9442 1,2734 9,4360 1,9074 6,3726 2,9253 0,3146 1,1747 0,7787 3,9324 2,1847 0,6070

31.01.21 4,3383 1,9442 1,2734 9,4360 1,9074 6,3726 2,9253 0,3146 1,1747 0,7787 3,9324 2,1847 0,6070
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• saca mogebaa; fuli daketil zandukidamac TavisTavad amoZvreba 
da Tqven dagiwyebT xvewnas. aseTia buneba fulisa, rogorc yovel 
saekonomio nivTisa, _ iqiT miizideba, saca gamorCenaa da seiria.

• saca... mxneoba gaqarwylebulia, saca garja, jafa, Sroma daviwyebulia, 
iq eri uRonoa da uZluri, Tunda sul Tavidam fexebamde oqroSi Casva.

• saca... siyvaruli ar aris, iq saxelmwifo fuRuroa, fuyea, erTi 
lazaTianis qaris Semoberva da imisi gadamsxvreva erTia.

• saca codna ar aris, iq kaci ar aris, saca kaci ar aris, iq sazogadoebac 
ar aris da saca sazogadeoba ar aris, iq arc xalxia. es unda TiTze 
daviWdioT, es unda dRedaRam gunebaSi viqonioT. amas unda mivecneT 
yvelani erTad da TviToeulad calke yovlis Cvenis SeZlebiTa da 
RoniTa.

• sikeTisTvis brZolaSi TviToeuls Cvengans yvelani erTnairad unda 
axsovdes, raTa garjiT da brZoliT mopoebul sikeTisagan yvelas Tavisi 
wili ergos unaklulod.

• sindisis moTxovnileba ufro didia, vidre moTxovnileba samoqalaqo 
kanonebisa.

• survilic sagnis codnisa erTi imisTana unaria, romelic kacs Tu 
bunebiT ar gamohyolia, an swavla-ganaTlebiT ar Canergvia, sxva 
verafriT gauCndeba adamians.

• swavla-ganaTleba TiTon aris saTave simdidrisa.

• swavla da codna, romelsac skola iZleva, ise unda iyos gaangariSebuli 
da SerCeuli, rom zne-xasiaTis wvrTnas, am erTad-erT sagans Tvisas, 
gauZRves da emsaxurebodes. swavla-codnis Zleva marto im azriT, 
rom kaci swavluli da mcodne iyoso, amao da bolo-moubmeli wadilia 
skolisa.

• swavla, codna, mecniereba _ Ronea imisTana, romelsac dRes win 
veRaraferi ver udgeba: verc muSti, verc xmali, verc jarTa simravle.

• tvinis sadgurSi erTi mivardnili kunWulia, morCilia, qvevris Tviseba 
aqvs: rac erTxel CagiZaxnia, imas yovelTvis amoiZaxebs da saxelad 
hqvian mexsiereba.

• tyuili aRtaceba groSadac ara Rirs da ufro mavnebelia, vidre 
margebeli.

ilia WavWavaZis
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#1(264)
ianvari

2019
#2(277)

Tebervali
2020

samecniero-praqtikuli Jurnali

f
i

n
a

n
s

u
r

i
 m

a
r

T
v

a

a
u

d
i

t
i

  
d

a
  

m
a

r
w

m
u

n
e

b
e

l
i

 m
o

m
s

a
x

u
r

e
b

a

s
a

w
a

r
m

o
s

 s
t

r
a

t
e

g
i

u
l

i
 a

n
g

a
r

i
S

g
e

b
a

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-
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