საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია (ბაფი)

ბაფის 2022 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა
სერტიფიცირებული ბუღალტრებისთვის

განხილული და მოწონებულია
ბაფის განათლების კომიტეტის მიერ
(სხდომის ოქმი N 5 – 06.06.2022წ.)

თბილისი 2022 წ.

პროგრამის შედგენის საფუძვლები
წინამდებარე

განგრძობითი

განათლების

პროგრამა

შემუშავებულია

ბუღალტრული

აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის
18 აგვისტოს #ნ-13 ბრძანებით დამტკიცებული „განგრძობითი განათლების სტანდარტის“
საფუძველზე

და

გამიზნულია

სერტიფიცირებული

ბუღალტრების

განგრძობითი

განათლებისთვის, რომლებიც არ ეწევიან აუდიტორულ საქმიანობას.
პროგრამა ეფუძნება „განგრძობითი განათლების სტანდარტის“ მე-16 მუხლის მოთხოვნებს,
მოიცავს 21 საათიან სემინარებს და შემდეგნაირად ნაწილდება:

1. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები 12 საათი;
2. საგადასახადო და ბიზნეს კანონმდებლობის სიახლეები 9 საათი.

პროგრამის აღწერა
1. პროგრამის დასახელება - განგრძობითი განათლება
2. პროგრამის ნომერი - CPD/GFPAA/2022-ს/ბ
3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - პროფესიული კომპეტენციის დადასტურება
4. პროგრამის მოცულობა: - 21 საათი
5. პროგრამის საფუძველი:
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ”
საქართველოს კანონის მოთხოვნები; განგრძობითი განათლების სტანდარტი
6. სწავლების ენა - ქართული
7. პროგრამის ხელმძღვანელი:
თავმჯდომარე

კონსტანტინე

დათიაშვილი

-

ბაფის

განათლების

კომიტეტის

8. პროგრამის მიზანი: განგრძობითი განათლების პროგრამის მიზანია ბიზნესში დასაქმებული
სერტიფიცირებული ბუღალტრის მიერ უკვე შეძენილი პროფესიული კომპეტენციის შენარჩუნებისა და
განვითარების, ასევე, ახალი როლის შესასრულებლად საჭირო პროფესიული კომპეტენციის შეძენისა და
მათი განვითარების უზრუნველყოფა, რაც გამოიხატება ტექნიკური კომპეტენციის, პროფესიული
უნარების, პროფესიული ფასეულობების, ეთიკის და დამოკიდებულებების სათანადო დონეზე
სრულყოფაში. ასევე, ბაზარზე არსებული გამოწვევების და რისკების გაცნობა და შესაბამისი
ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციის მიღება, რომელიც დაეხმარება სერტიფიცირებულ ბუღალტერს
თავისი საქმის ეფექტიანად წარმართვაში.
9. სწავლის შედეგები: ბიზნესში დასაქმებულმა სერტიფიცირებულმა ბუღალტერმა განგრძობითი
განათლების პროგრამის გავლის შედეგად უნდა განაახლოს და გაიღრმაოს პროფესიული კომპეტენცია,
რაც მოიცავს: ტექნიკური კომპეტენციებს, კერძოდ, განგრძობითი განათლების პროგრამის ფარგლებში
არსებულ საგნებში მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარს; პროფესიულ უნარებს,
რომლებიც არის, კომუნიკაბელურობის, პერსონალური, ორგანიზაციული უნარები, რომელთა
ტექნიკურ კომპეტენციასთან, პროფესიულ ფასეულობებთან, ეთიკასთან და დამოკიდებულებებთან
ინტეგრაციის საშუალებით ვლინდება სერტიფიცირებული ბუღალტერის პროფესიული კომპეტენცია
10. სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: ლექცია წაიმართება დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში,
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის „ზუმის“ დახმარებით (შემდგომში „Zoom”). თითოეულ მონაწილეს
წინასწარ გაეგზავნება კოდი და საკონფერენციო დარბაზის ნომერი, რომლის დახმარებითაც პირადი
ტელეფონით ან კომპიუტერით შეძლებენ დისტაციურად ლექციაზე დასწრებას. რეგისტრაციის გავლის
დროს, ყველა მონაწილეს გაეგზავნება დისტანციურად ლექციაზე დასწრების სახელმძღვანელო,
რომელშიც საილუსტრაციო მაგალითის გამოყენებით აღწერილი იქნება პირადი კომპიუტერით ან
ტელეფონით ლექციაზე ჩართვის სქემა. ასევე, აღნიშნული სახელძღვანელო დაიდება პროფესიული
ორგანიზაციის ვებგვერდზე. ლექცია წარიმართება ონლაინ რეჟიმში სადაც თითოეულ მსმენელს
შესაძლებლობა ექნება ჩაერთოს დისკუსიაში. განხილული იქნება მაგალითებზე მსჯელობა:
წარმოდგენილი სტანდარტების ახსნა-განმარტებები და მათი პრაქტიკული გამოყენების მეთოდი;
ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება. ლექტორი უფლებამოსილია მსმენელს მიაწოდოს თეორიული
და პრაქტიკული მასალა იმ ფორმატით რომელიც წარმოდგენილია სწავლების დროს. ლექტორი
ვალდებულია აწარმოოს მსმენელთა დასწრების აღრიცხვა, რომელიც მოხდება ელქტრონულად (პოლის
აპლიკაციის გამოყენებით).
11. პროგრამის სასწავლო კურსი სტრუქტურა და ნომერი:
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდრტები - CPD/GFPAA/2022/-ს/ბ-01;
საგადასახადო და ბიზნეს კანონმდებლობის სიახლეები - CPD/GFPAA/2022/-ს/ბ-02.
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პროგრამის სასწავლო კურსის სილაბუსი
1. ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (ფასს)
პროგრამა 1.1. ფასს 16 და ბასს 41

სასწავლო პროგრამის
დასახელება

2022 წლის ცვლილებები:

პროგრამის ნომერი

ფასს 16 და ბასს 41

CPD/GFPAA/2022/-ს/ბ-01

სასწავლო კურსის თემატიკა
თემა:

3 საათი

1.

ფასს 16 - იჯარის აღრიცხვის ძირითადი მოთხოვნები;

2.

ფასს 16 სტანდარტის ცვილებები 2022 წლისთვის;

3.

ბასს 41 - სოფლის მეურნეობა, ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვის
ძირითადი მოთხოვნები;

4.

ბასს 41 - სტანდარტის ცვილებები 2022 წლისთვის.

ლექცია

სასწავლო
კურსის ფორმატი

წარიმართება

ლექტორი

ზემოთ

დისტანციური
მოცემულ

სწავლების

საკითხებთან

ფორმატში,

რა

დაკავშირებით

დროსაც

მსმენელებს

გაუზიარებს სალექციო მასალას და შესაბამის ინფორმაციას. წახალისებული
იქნება კითხვა-პასუხის ფორმატი, როგორც ლექციის მსვლელობისას, ასევე მისი
დასრულების შემდგომ. ლექციაზე თეორიულ მასალასთან ერთად განხილული
იქნება პრაქტიკული მაგალითებიც.

სასწავლო
კურსის მიზანი

სასწავლო

კურსის

მიზანია

მსმენელებისათვის

ინფორმაციის

მიწოდება,

სტანდარტით მოთხოვნილი არსებული სავალდებულო პროცედურების

და

დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ. ასევე, სხვა ქვეყნების განსხვავებული
მოთხოვნებისა და გამოცდილებების გაზიარება.

სწავლების
შედეგები

პროფესიული საქმიანობის განმახორციებელ პირთა გადამზადება საქართველოს
ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის

სამსახურის

მიერ

დამტკიცებული

„განგრძობითი

განათლების სტანდარტის“ მოთხოვნების შესაბამისად, რაც შესაძლებლობას
მისცემს ბიზნესში დასაქმებულ სერტიფიცირებულ ბუღალტრებს აიმაღლონ
კვალიფიკაცია და ცოდნა საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების და
დამკვიდრებული პრაქტიკის შესახებ.

სწავლის ერთეულის ოდენობა
თეორიული ნაწილი (ლექცია) და
პრაქტიკული მაგალითები

3 სთ

მსმენელთა სურვილის შემთხვევაში კითხვა-პასუხის სესია
შესაძლოა გაგრძელდეს ლექციის შემდგომაც.

კითხვა-პასუხის რეჟიმი

4

სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი
ძირითადი ლიტერალურა
1. ფასს 16 - იჯარა
2. ბასს 41 - სოფლის მეურნეობა

დამხმარე ლიტერატურა და მასალები
1. ყველა

ის

სახემძღვანელო

მასალა,

რომელიც

ნათარგმნი

და

გამოქვეყნებულია

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის
ვებ-გვერდზე: (saras.gov.ge)
2. ლექტორის მიერ მომზადებული პრეზენტაცია

სწავლების ენა

ქართული

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ
სახელი, გვარი

ნინო დალაქიშვილი
1. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ბაკალავრი,
სპეციალობა - მაკროეკონომიკა;

უმაღლესი განათლება

2. კავკასიის უნივერსიტეტი - მაგისტრი, სპეციალობა ფინანსები;
3. ACCA-ს (Association of Chartered Certified Accountants) წევრი
2022 წლიდან - დღემდე - აუდიტორული კომპანია „იუაი“ (EY
Global -ის წევრი) საბუღალტრო მომსახურების უფროსი
კონსულტანტი;

პრაქტიკული გამოცდილება

2020-2022 წწ. -აუდიტორული კომპანია „ნექსია თიეი“ - მთავარი
ბუღალტერი;
2007 წ. - 2019 წ. - კერძო სექტორის კომპანიების საბუღალტრო
მომსახურება
მობ: 577 155 911, e-mail: nino.dalakishvili@ge.ey.com

საკონტაქტო ინფორმაცია

პროგრამა 1.2: ფასს 9

სასწავლო
პროგრამის
დასახელება

პროგრამის

ცვლილებები ფასს 9-ში

ნომერი

CPD/GFPAA/2022/-ს/ბ-01

ბასს 32

სასწავლო კურსის თემატიკა
თემა:
3 საათი

1.

ფასს 9-ს ძირითადი მოთხოვნები და 2022 წლის ცვლილება;

2.

სასესხო ვალდებულება - მოდიფიცირება და ახალი სესხის
ფორმირება, ამორტიზებული ღირებულებით შეფასება;

3.

გაცემული სესხების რეზერვების ფორმირება, მაკროეკონომკური

5

ინდიკატორების გამოყენება;
4.

საგარანტიო ვალდეულებები და მოთხოვნების აღრიცხვა.

ლექცია წარიმართება დისტანციური სწავლების ფორმატში, რა დროსაც
ლექტორი ზემოთ მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით მსმენელებს

სასწავლო
ფორმატი

კურსის

გაუზიარებს

სალექციო

მასალას

და

შესაბამის

ინფორმაციას.

წახალისებული იქნება კითხვა-პასუხის ფორმატი, როგორც ლექციის
მსვლელობისას, ასევე მისი დასრულების შემდგომ. ლექციაზე თეორიულ
მასალასთან ერთად განხილული იქნება პრაქტიკული მაგალითებიც.

სასწავლო კურსის მიზანი

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებისათვის ინფორმაციის მიწოდება,
სტანდარტით მოთხოვნილი არსებული სავალდებულო პროცედურების
და

დაგეგმილი

ცვლილებების

შესახებ.

ასევე,

სხვა

ქვეყნების

განსხვავებული მოთხოვნებისა და გამოცდილებების გაზიარება.

სწავლების შედეგები

პროფესიული

საქმიანობის

საქართველოს

ფინანსთა

ანგარიშგებისა

და

განმახორციებელ
სამინისტროს

აუდიტის

პირთა

ბუღალტრული

ზედამხედველობის

გადამზადება
აღრიცხვის,

სამსახურის

მიერ

დამტკიცებული „განგრძობითი განათლების სტანდარტის“ მოთხოვნების
შესაბამისად, რაც შესაძლებლობას მისცემს ბიზნესში დასაქმერბულ
სერტიფიცირებულ ბუღალტრებს აიმაღლონ კვალიფიკაცია და ცოდნა
საერთაშორისო

სტანდარტების

მოთხოვნების

და

დამკვიდრებული

პრაქტიკის შესახებ.

სწავლის ერთეულის ოდენობა
ლექცია

3 სთ

პრაქტიკული

მსმენელთა

სურვილის

შემთხვევაში

კითხვა-პასუხის

სესია

შესაძლოა გაგრძელდეს ლექციის შემდგომაც.

სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი
ძირითადი ლიტერალურა
1.

ფასს 9 და ბასს 32

დამხმარე ლიტერატურა
1. ლექტორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა;
2. International Accounting Standards Board (IASB)-ის პუბლიკაციები ფასს-ის ცვლილებების შესახებ.

სწავლების ენა

ქართული

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ
სახელი, გვარი

თეა გვარაძე

უმაღლესი განათლება

2014-2016 წწ: მაგისტრი, საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი,

6

ბიზნესის მართვა და ადმინისტრირება.
ACCA-ის სტუდენტი (the Association of Chartered Certified
Accountants)
2017 წლიდან - დღემდე ქსელური აუდიტორული ფირმის „იუაი“

პრაქტიკული გამოცდილება

(EY Global-ის წევრი) სენიორ აუდიტორი.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ: 592 77 03 33;

e-mail:

tea.gvaradze@ge.ey.com

პროგრამა 1.3: ფასს 15

სასწავლო
პროგრამის
დასახელება

პროგრამის

ფასს 15

ნომერი

CPD/GFPAA/2022/-ს/ბ-01

სასწავლო კურსის თემატიკა
თემა:
1. ფასს 15-ის არსებული ძირითადი მოთხოვნები;
2. პრაქტიკული მაგალითები საცალო ბიზნესში შემოსავლის აღიარების
შესახებ

3 საათი

3. პრაქტიკული მაგალითები სამშენებლო ბიზნესში შემოსავლის
აღიარების შესახებ
4. ახსნა განმარტებითი შენიშვნის მომზადება და სავალდებული
ინფორმაციის გამჟღავნება წლიურ ფინანსურ ანგარიშგებაში.
ლექცია წარიმართება დისტანციური სწავლების ფორმატში, რა დროსაც
ლექტორი ზემოთ მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით მსმენელებს

სასწავლო
ფორმატი

კურსის

გაუზიარებს

სალექციო

მასალას

და

შესაბამის

ინფორმაციას.

წახალისებული იქნება კითხვა-პასუხის ფორმატი, როგორც ლექციის
მსვლელობისას, ასევე მისი დასრულების შემდგომ. ლექციაზე თეორიულ
მასალასთან ერთად განხილული იქნება პრაქტიკული მაგალითებიც.

სასწავლო კურსის მიზანი

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებისათვის ინფორმაციის მიწოდება,
სტანდარტით მოთხოვნილი არსებული სავალდებულო პროცედურების
შესახებ. ასევე, სხვადასხვა სექტორის გამოცდილებების გაზიარება.

სწავლების შედეგები

პროფესიული

საქმიანობის

საქართველოს

ფინანსთა

ანგარიშგებისა

და

განმახორციებელ
სამინისტროს

აუდიტის

პირთა

ბუღალტრული

ზედამხედველობის

გადამზადება
აღრიცხვის,

სამსახურის

მიერ

დამტკიცებული „განგრძობითი განათლების სტანდარტის“ მოთხოვნების
შესაბამისად,

რაც

შესაძლებლობას

მისცემს

ბიზნესში

დასაქმებულ

სერტიფიცირებულ ბუღალტრებს აიმაღლონ კვალიფიკაცია და ცოდნა
საერთაშორისო

სტანდარტების

პრაქტიკის შესახებ.

7

მოთხოვნების

და

დამკვიდრებული

სწავლის ერთეულის ოდენობა
ლექცია

3 სთ

პრაქტიკული

მსმენელთა

სურვილის

შემთხვევაში

კითხვა-პასუხის

სესია

შესაძლოა გაგრძელდეს ლექციის შემდგომაც.

სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი
ძირითადი ლიტერალურა
1. ფასს 15
2. სხვადასხვა გამომცემლობის პრაქტიკის გაზიარება

დამხმარე ლიტერატურა
1. ლექტორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა;
2. International Accounting Standards Board (IASB)-ის პუბლიკაციები ფასს-ის ცვლილებების შესახებ.

სწავლების ენა

ქართული

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ
სახელი, გვარი

თამარ ხუციშვილი
2016-2018 წწ: მაგისტრი, ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი
(GAU)

უმაღლესი განათლება
2012-2016 წწ. ბაკალავრი, ქართულ ამერიკული უნივერსიტეტი
(GAU)

პრაქტიკული გამოცდილება
საკონტაქტო ინფორმაცია

2017 წლიდან - დღემდე ქსელური აუდიტორული ფირმის „იუაი“
(EY Global-ის წევრი) სენიორ აუდიტორი.
მობ: 598 91 97 46;

8

e-mail:

Tamar.khutsishvili@ge.ey.com

პროგრამა 1.4: ფასს 1

სასწავლო
პროგრამის
დასახელება

ფასს 1 და მისი 2022 წლის

პროგრამის

ნომერი

ცვლილებები

CPD/GFPAA/2022/-ს/ბ-01

სასწავლო კურსის თემატიკა
თემა:
1. ფასს 1 - ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების

3 საათი

პირველად გამოყენება - სტანდატის არსებული ძირითადი
მოთხოვნები;
2. 2022 წლის ფასს 1 ცლილებები
ლექცია წარიმართება დისტანციური სწავლების ფორმატში, რა დროსაც
ლექტორი ზემოთ მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით მსმენელებს

სასწავლო
ფორმატი

კურსის

გაუზიარებს

სალექციო

მასალას

და

შესაბამის

ინფორმაციას.

წახალისებული იქნება კითხვა-პასუხის ფორმატი როგორც ლექციის
მსვლელობისას ასევე მისი დასრულების შემდგომ. ლექციაზე თეორიულ
მასალასთან ერთად განხილული იქნება პრაქტიკული მაგალითებიც.

სასწავლო კურსის მიზანი

სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელებისათვის ინფორმაციის მიწოდება,
სტანდარტით მოთხოვნილი არსებული სავალდებულო პროცედურების
და

დაგეგმილი

ცვლილებების

შესახებ.

ასევე,

სხვა

ქვეყნების

განსხვავებული მოთხოვნებისა და გამოცდილებების გაზიარება.

სწავლების შედეგები

პროფესიული

საქმიანობის

საქართველოს

ფინანსთა

ანგარიშგებისა

და

განმახორციებელ
სამინისტროს

აუდიტის

პირთა

ბუღალტრული

ზედამხედველობის

გადამზადება
აღრიცხვის,

სამსახურის

მიერ

დამტკიცებული „განგრძობითი განათლების სტანდარტის“ მოთხოვნების
შესაბამისად,

რაც

შესაძლებლობას

მისცემს

აუდიტორებს

და

სერტიფიცირებულ ბუღალტრებს აიმაღლონ კვალიფიკაცია და ცოდნა
საერთაშორისო

სტანდარტების

მოთხოვნების

და

დამკვიდრებული

პრაქტიკის შესახებ.

სწავლის ერთეულის ოდენობა
ლექცია
პრაქტიკული

3 სთ

მსმენელთა

სურვილის

შემთხვევაში

კითხვა-პასუხის

შესაძლოა გაგრძელდეს ლექციის შემდგომაც.

სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი
ძირითადი ლიტერალურა
1. ფასს 1
2. სხვადასხვა გამომცემლობის პრაქტიკის გაზიარება
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სესია

დამხმარე ლიტერატურა
1. ლექტორის მიერ მომზადებული სალექციო მასალა;
2. International Accounting Standards Board (IASB)-ის პუბლიკაციები ფასს-ის ცვლილებების შესახებ.

სწავლების ენა

ქართული

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ
სახელი, გვარი

ლელა ფხაკაძე

უმაღლესი განათლება

სახელმწიფო მართვის უნივერსიტეტის (მოსკოვი, რუსეთი)
მაგისტრი, სპეციალობა - ფინანსები და კრედიტი
ACCA-ს (Association of Chartered Certified Accountants) წევრი
1. 2016 წლიდან - დღემდე - აუდიტორული ფირმის „იუაი“ (EY
Global -ის წევრი) მენეჯერი

პრაქტიკული გამოცდილება
2. 2011 წლიდან - 2016 წლამდე - აუდიტორული ფირმის „იუაი“
(EY Global -ის წევრი) აუდიტორი

საკონტაქტო ინფორმაცია

მობ:

555 187627, e-mail: Lela.Pkhakadze@ge.ey.com

2. საკანონმდებლო და საგადასახადო ცვლილებები
პროგრამა 2.1. ბიზნეს კანონმდებლობის სიახლეები

სასწავლო პროგრამის
დასახელება

პროგრამის ნომერი

საკანონმდებლო ცვლილებები

CPD/GFPAA/2022/-ს/ბ-02

სასწავლო კურსის თემატიკა
ცვლილებები

საქართველოს

კერძო

ბიზნესის

სფეროში

არსებული

მარეგულირებელი ნორმების შესახებ, რომლებმაც შესაძლოა არსებითი
ზეგავლენა

მოახდინოს

ბიზნესში

დასაქმებული

ბუღალტრების

მიერ

მიღებულ გადაწყვეტილებებზე და მათ მიერ პროფესიული საქმიანობის
ფარგლებში გამოთქმულ მოსაზრებაზე. ცვლილებები განხილული იქნება
თემატურად

3 საათი

და

გაანალიზებული

იქნება

2021-2022

წლებში

განხორციელებული ცვლილებების გავლენა სხვადასხვა დარგის საწარმოებსა
თუ ფიზიკური პირების საქმიანობაზე. სემინარზე მოხდება ძირეული
ცვლილებების შეჯამება და ამ ცვლილებებიდან გამომდინარე აქტუალური
საკითხების მიმოხილვა. დამატებითი დრო იქნება დათმობილი კითხვაპასუხის რეჟიმისთვის რა დროსაც მოხდება გამოცდილების გაზიარება
სემინარის დამსწრეთა შორის.
2021 წლის 2 აგვისტოს მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის ახალი
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რედაქციით ამოქმედებამ, მის მიერ ახალი კონცეფციებისა და რეგულაციების
დამკვიდრებამ, მნიშვნელოვნად განაპირობა საქართველოს იურიდიული
საზოგადოებაში და პროფესიულ წრეებში არსებული ცოდნის განახლების
საჭიროება კომერციული საზოგადოებების, მათი შიდა მოწესრიგებისა და
სახელმწიფოსთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. შესაბამისად, კურსის
მიმდინარეობისას

მნიშვნელოვანი

ყურადღება

დაეთმობა,

როგორც

კომერციული იურიდიული პირების ახალ მარეგულირებელი ჩარჩოს, ასევე,
ყველაზე

ხშირად

რეგისტრირებული

შეზღუდული

პასუხისმგებლობის

საზოგადოებისა და სააქციო საზოგადოების თავებში შესული კონკრეტული
ცვლილებების მიმოხილვას (მაგ, კაპიტალი, წილები/აცქიები, ურთიეთობა
პარტნიორებს/აქციონერებს

შორის,

სახელმწიფო

მმართველ

ორგანოებთან,

დივიდენდები,

ურთიერთობა

ორგანოებთან

დაკავშირებული

საკითხები).
ლექცია წარიმართება Zoom ლექციის ფორმატში რა დროსაც ლექტორი ზემოთ

სასწავლო

მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით მსმენელებს მიაწვდის სალექციო
მასალას და განიხილავენ პრაქტიკულ მაგალითებს. წახალისებული იქნება

კურსის ფორმატი

კითხვა-პასუხის ფორმატი როგორც სემინარის მსვლელობისას, ასევე მისი
დასრულების შემდგომ.
სასწავლო კურსის მიზანია მსმენელთა ინფორმირება კერძო სექტორთან

სასწავლო

დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ და იმ გამოწვევების
შესახებ, რაც აუცილებელია ბიზნესში პროფესიული საქმიანობის სწორად

კურსის მიზანი

წარმართვისთვის, რათა მინიმუმამდე იქნეს დაყვანილი პროფესიული
შეცდომების დაშვების რისკი.
გაიზრდება მსმენელთა ინფორმირებულობის დონე ბიზნეს სამართლის
შესახებ. ლექციის გავლის შემდგომ მსმენელებს სრულყოფილი წარმოდგენა

სწავლების
შედეგები

შეექმნებათ იმ პრაქტიკულ ცვლილებებზე, რაც გამოწვეულია ბიზნეს
სამართალში შესული ცვლილებების შედეგად. აღნიშნული კი საშუალებას
მისცემს მათ, კონკრეტული დარგის კომპანიისთვის მომსახურების გაწევისას,
გამოკვეთონ ის პრობლემური და მაღალი რისკის შემცველი საკითხები, რამაც
შესაძლოა გავლენა მოახდინოს ფინანსურ აღრიცხვაზე და ანგარიშგების
მომზადებაზე.

სწავლის ერთეულის ოდენობა
თეორიული ნაწილი (ლექცია)
და პრაქტიკული მაგალითები

მსმენელთა სურვილის შემთხვევაში კითხვა3 სთ

პასუხის

შესაძლოა

ლექციის შემდგომაც.

კითხვა-პასუხის რეჟიმი

სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი
ძირითადი ლიტერალურა
1.
2.
3.

სესია

ნორმები ბიზნეს კანონმდებლობიდან
სასამართლო პრაქტიკა
სიტუაციური სახელმძღვანელოები
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გაგრძელდეს

დამხმარე ლიტერატურა და მასალები
1.

სხვა სამართლებრივი აქტები

სწავლების ენა

ქართული

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ
სახელი, გვარი

მაკო მაისურაძე
ივანე
ჯავახიშვილის
სახელობის
თბილისის
სახელმწიფო
უნივერსიტეტი (თბილისი, საქართველო), სამართლის ბაკალავრი.

უმაღლესი განათლება
ბუცერიუსის სამართლის სკოლა (BUCERIUS LAW SCHOOL)
(ჰამბურგი, გერმანია), კურსი საერთაშორისო ბიზნეს სამართალში.
პროფესიული საქმიანობა
1.
2.

3.

პრაქტიკული გამოცდილება

4.
5.
6.

საკონტაქტო ინფორმაცია

შპს „იუაის“ იურიდიული პრაქტიკის მენეჯერი 2021 წლის
ოქტომბრიდან დღემდე.
იურიდიული ფირმა Dechert საქართველოს (შემდგომში
გადაკეთდა როგორც იურიდული ფირმა MG LAW) უფროსი
იურისტი 2017 წლის სექტემბრიდან 2018 წლის ივლისამდე.
შპს დელოიტი და ტუშის უფროსი იურისტი 2016 წლის
ოქტომბრიდან 2017 წლის დეკემბრამდე.
შპს დელოიტი და ტუშის იურისტი 2014 წლის ივლისიდან
2016 წლის ოქტომბრამდე.
სს ექსპო ჯორჯიას იურისტი 2012 წლის დეკემბრიდან 2014
წლის ივნისამდე.
დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრის
(NCADR) სპეციალისტი 2012 წლის მარტიდან 2012 წლის
ნოემბრამდე.

მობ: 593 22 01 21; e-mail: Mako.Maisuradze@ge.ey.com

პროგრამა 2.2. საგადასახადო სიახლეები

სასწავლო
პროგრამის
დასახელება

საგადასახადო ცვლილებები

პროგრამის

ნომერი

CPD/GFPAA/2022/-ს/ბ-02

სასწავლო კურსის თემატიკა
თემა:
2022

წელს

განხორცელებული/განსახორციელებელი

ცვლილებები

საქართველოს

საგადასახადო კოდექსში, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 996 ბრძანებაში, ასევე სხვა

3 საათი

დაკავშირებულ

ბრძანებებში/ინსტრუქციებში/სიტუაციურ

სახელმძღვანელოებში.

შორის:
1.

საგადასახადო კოდექსში 2021-2022 წლებში განხორციელებული ცვლილებების
მიმოხილვა;
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მათ

2.

გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ ფინანსთა მინისტრის 996 ბრძანებაში
2021-2022 წლებში განხორციელებული ცვლილებების მიმოხილვა;

3.

2021-2022 წლებში მიღებული სიტუაციური სახელმძღვანელოების / მეთოდური
მითითებების მიმოხილვა

4.

2021-2022 წლების მიმდინარე პროექტები და პარლამენტში ინიცირებული
კანონმპროექტების მიმოხილვა;

აღნიშნული ცვლილებები განიხილება

ბიზნესში დასაქმებული ბუღალტრების მიერ

მიღებულ გადაწყვეტილებებზე და პროფესიული საქმიანობის ფარგლებში გამოთქმულ
მოსაზრებაზე

არსებითი

ზეგავლენის

მოხდენის

თვალსაზრისით.

ცვლილებები

განხილული იქნება თემატურად, გადასახადების და ადმინისტრაციული საკითხების
მიხედვით

და

გაანალიზებული

იქნება

2021-2022

წლებში

განხორციელებული

ცვლილებების გავლენა სხვადასხვა დარგის საწარმოებსა თუ ფიზიკური პირების
საქმიანობაზე.

სემინარზე

მოხდება

ძირეული

ცვლილებების

შეჯამება

და

ამ

ცვლილებებიდან გამომდინარე აქტუალური საკითხების მიმოხილვა.
დამატებითი დრო იქნება დათმობილი კითხვა-პასუხის რეჟიმისთვის რა დროსაც მოხდება
გამოცდილების გაზიარება სემინარის დამსწრეთა შორის.
სემინარი წარიმართება დისტანციურად, ლექციის ფორმატში, რა დროსაც ლექტორი ზემოთ

სასწავლო
კურსის
ფორმატი

მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით მსმენელებს გაუზიარებს აუცილებელ ინფორმაციას.
წახალისებული

იქნება

კითხვა-პასუხის

ფორმატი.

სემინარზე

განხილული

იქნება

პრაქტიკული მაგალითები, რომელთა ელექტრონული ვერსიები, ისევე როგორც სხვა
დანარჩენი

სასწავლო

მასალები

(ამონარიდები

სხვადასხვა

ინსტრუქციებიდან,

პრეზენტაცია, ე.წ. მანუალები და სხვა) დამსწრეებს მიეწოდებათ ელექტრონული ფორმით.

სასწავლო
კურსის
მიზანი

სასწავლო

კურსის

მიზანია

სრულყოფილი

წარმოდგენა

შეუქმნას

მსმენელებს

საგადასახადო კანონმდებლობაში განხორციელებული უახლესი ცვლილებებისა და იმ
გამოწვევების

შესახებ,

რაც

მნიშვნელოვანია

პროფესიული

საქმიანობის

სწორად

წარმართვისთვის, რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი პროფესიული შეცდომების
დაშვების რისკი. რაც რეალურად არსებობს და მეტისმეტად მაღალია პროფესიული
საქმიანობის ცვლილებებისა და საკანონმდებლო სიახლეების ზედმიწევნით შესწავლის
გარეშე წარმართვის შემთხვევაში.

სწავლების
შედეგები

გაიზრდება მსმენელთა ინფორმირებულობის დონე საგადასახადო დაბეგვრის სფეროში
არსებულ საკითხებზე. სემინარის გავლის შემდგომ მსმენელებს სრულყოფილი წარმოდგენა
შეექმნებათ

იმ

კანონმდებლობაში
კონკრეტული

პრაქტიკულ
შესული

ცვლილებებზე,

ცვლილებები.

რასაც

გამოიწვევს

საგადასახადო

აღნიშნული

საშუალებას

მისცემს

მათ,

კომპანიისთვის პროფესიული მომსახურების გაწევისას, გამოკვეთონ ის

პრობლემური და მაღალი

რისკის შემცველი საკითხები, რამაც შესაძლოა გავლენა

მოახდინონ ფინანსური აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების მომზადების საკითხებზე.

სწავლის ერთეულის ოდენობა
საგადასახადო ცვლილებები:
ლექცია და სიტუაციური
მაგალითები

3 სთ

მსმენელთა

სურვილის

შემთხვევაში

კითხვა-პასუხის

სესია შესაძლოა გაგრძელდეს ლექციის შემდგომაც.

სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი (ხელმისაწვდომი იქნება ინტერნეტ ბმულის
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მეშვეობით, ელექტრონული სახით)
ძირითადი ლიტერატურა
1.
2.

ნორმები საგადასახადო კოდექსიდან / ფინანსთა მინისტრის ბრძანებებიდან
სიტუაციური სახელმძღვანელოები / მეთოდური მითითებები

დამხმარე ლიტერატურა და მასალები
1.
2.
3.
4.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი
ფინანსთა მინისტრის ბრძანებები
ლექტორის მიერ მომზადებული პრეზენტაცია
პრაქტიკული ამოცანები და სხვა სასწავლო მასალები
სწავლების ენა
ქართული

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ
სახელი, გვარი

გიორგი ხანჯალიაშვილი
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი: ბაკალავრის
ხარისხი - იურიდიული ფაკულტეტი;

უმაღლესი
განათლება

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი: მაგისტრის ხარისხი - ბიზნეს სამართლის
სკოლა, კონცენტრაცია საგადასახადო სამართალში;
სპეციალობა: საგადასახადო სამართლის ექსპერტი.
სსიპ შემოსავლების სამსახური, დავების დეპარტამენტი, სპეციალისტი - 2017 წლის
ნოემბრიდან 2020 წლის თებერვლამდე.

პრაქტიკული
გამოცდილება

შპს „გორგია“, იურისტი - 2020 წლის თებერვლიდან 2020 წლის ნოემბრამდე.
შპს „იუაი“, საგადასახადო კონსულტანტი - 2020 წლის ნოემბრიდან დღემდე.
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი, ლექტორის ასისტენტი - საგადასახადო
სამართლი - 2021 წლის მარტიდან დღემდე.

საკონტაქტო
ინფორმაცია

მობ: 598 51 33 83; e-mail: Giorgi.khanjaliashvili@ge.ey.com
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პროგრამა 2.3. ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის ხელშეწყობა

სასწავლო პროგრამის
დასახელება

ფულის გათეთრებისა და
ტერორიზმის დაფინანსების
წინააღმდეგ ბრძოლა

პროგრამის ნომერი:
CPD/GFPAA/2022/-ს/ბ-02

სასწავლო კურსის თემატიკა
თემა:
2019 წლის 30 ოქტომბერს მიღებულ იქნა „ფულის გათეთრებისა და
ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს
კანონი, რომელმაც მნიშვნელოვნად შეცვალა ფულის გათეთრებისა და
ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საკანონმდებლო ჩარჩო. აღნიშნული
საკანონმდებლო ცვლილებით შეიცვალა ანგარიშვალდებული პირების, მათ
შორის, სერტიფიცირებული ბუღალტრებისა და საბუღალტრო მომსახურების
მქონე ფირმების, უფლება-მოვალეობები ფულის გათეთრებისა და
ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში.

3 საათი

წინამდებარე კურსის ფარგლებში განხილულ იქნება ის უფლებამოვალეობები, რაც გააჩნიათ სერტიფიცირებულ ბუღალტრებსა და
საბუღალტრო მომსახურების ფირმებს, როგორც ანგარიშვალდებულ პირებს,
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის აღკვეთის პროცესში. კურსის
ფარგლებში მიმოხილულ იქნება ისეთი საკითხები, როგორებიცაა ფულის
გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ მიმართული
კანონმდებლობის მიზნები; ადგილობრივი და საერთაშორისო სტანდარტები;
ანგარიშვალდებული პირები და მათი მოვალეობები; საზედამხედველო
ორგანოები და მათი კომპეტენცია; ანგარიშვალდებული პირების მიერ
რისკების
შეფასება
და
მართვა;
პრევენციული
ღონისძიებები
(იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაცია); ანგარიშგება; შიდა კონტროლის მექანიზმები.
წინამდებარე კურსი
ორიენტირებულია ფულის
გათეთრებისა
და
ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის წინააღმდეგ ქართული
კანონმდებლობისა და პრაქტიკული ასპექტების სწავლებაზე, თუმცა კურსის
ფარგლებში აგრეთვე განხილულ იქნება საერთაშირისო ნორმები და
რეკომენდაციები,
რომლებიც
მნიშვნელოვანი
და
რელევანტურია
ადგილობრივი კანონმდებლობის განმარტებისთვის.
სემინარი წარიმართება დისტანციურად, ლექციის ფორმატში, რა დროსაც
ლექტორი

ზემოთ

მოცემულ

საკითხებთან

დაკავშირებით

მსმენელებს

გაუზიარებს აუცილებელ ინფორმაციას. წახალისებული იქნება კითხვა-

სასწავლო
კურსის ფორმატი

პასუხის ფორმატი. სემინარზე განხილული იქნება პრაქტიკული მაგალითები,
რომელთა ელექტრონული ვერსიები, ისევე როგორც სხვა დანარჩენი სასწავლო
მასალები (ამონარიდები სხვადასხვა ინსტრუქციებიდან, პრეზენტაცია, ე.წ.
მანუალები და სხვა) დამსწრეებს მიეწოდებათ ელექტრონული ფორმით.

სასწავლო
კურსის მიზანი

სწავლების
შედეგები

სასწავლო კურსის მიზანია ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის
დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ მსმენელების ცნობიერების
ამაღლება, მსმენელებისთვის ინფორმაციის მიწოდება აღნიშნული სფეროში
მოქმედი კანონმდებლობისა და მისი იმპლემენტაციის შესახებ, რაც
აუცილებელია მათ მიერ პროფესიული საქმიანობის საქართველოს
კანონმდებლობის დაცვით განხორციელებისთვის.
კურსის გავლის შემდეგ მსმენელებს ექნებათ ამომწურავი ინფორმაცია ფულის
გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში
მოქმედი კანონმდებლობის შესახებ; ისინი მიიღებენ ცოდნას, რომელიც
აუცილებელია
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
მოთხოვნების
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შესასრულებლად,
რისკების
იდენტიფიცირებისა
და
მართვისთვის.
მსმენელები შეძლებენ მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას და
პროფესიული საქმიანობის საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების
სრული დაცვით წარმართვას.

სწავლის ერთეულის ოდენობა
თეორიული ნაწილი (ლექცია)
და პრაქტიკული მაგალითები
კითხვა-პასუხის რეჟიმი

3 სთ

მსმენელთა სურვილის შემთხვევაში კითხვაპასუხის სესია შესაძლოა გაგრძელდეს ლექციის
შემდგომაც.

სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი
ძირითადი ლიტერალურა
1.
2.
3.

საქართველოს კანონი „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის
ხელშეწყობის შესახებ“;
ფულის გათეთრების სფეროში მოქმედი სხვა კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები;
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) რისკზე დაფუძნებული მიდგომის
სახელმძღვანელო ბუღალტრებისთვის.

დამხმარე ლიტერატურა და მასალები
1.
2.

3.

4.

5.

ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს
და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის;
2005 წლის 26 ოქტომბრის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2005/60/EC დირექტივა ფულის
გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების მიზნებისთვის ფინანსური სისტემის გამოყენების
აღკვეთის თაობაზე;
2006 წლის 1 აგვისტოს ევროკომისიის 2006/70/EC დირექტივა, რომლითაც დადგინდა
ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2005/60/EC დირექტივის აღსრულებისათვის საჭირო ზომები, რაც
ეხება პოლიტიკურად აქტიური პირის განმარტებას და კლიენტის იდენტიფიკაციისა და
ვერიფიკაციის გამარტივებულ პროცედურებთან და კლიენტის იდენტიფიკაციისა და
ვერიფიკაციის
განხორციელებისაგან
გათავისუფლებასთან
დაკავშირებულ
ტექნიკურ
კრიტერიუმებს, როდესაც ფინანსური საქმიანობა ხორციელდება არასისტემურად ან ძალიან
შეზღუდული ფორმით;
2014 წლის 18 მარტის საქართველოს მთავრობის №236 დადგენილება „ფულის გათეთრებისა და
ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის
დამტკიცების შესახებ“;
ფინანსური ქმედების სპეციალური ჯგუფის (FATF) რეკომენდაციები: ფულის გათეთრებისა და
ტერორიზმის დაფინანსების, აგრეთვე, გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო
სტანდარტები.

სწავლების ენა

ქართული

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ
სახელი, გვარი

უმაღლესი განათლება

გიორგი მირცხულავა
სასექსის უნივერსიტეტი (2010 – 2011) მაგისტრატურა საერთაშორისო
სავაჭრო სამართალში (წარჩინებით)
საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (ჯიპა) (2008 –
2010) მაგისტრატურა საერთაშორისო სამართალში
სოხუმის
უნივერსიტეტი
სამართალმცოდნეობაში

პრაქტიკული გამოცდილება
საკონტაქტო ინფორმაცია

(2004

–

2008)

მუშაობს იურისტად EY-ში 2014 წლიდან დღემდე
მობ: 591 55 69 69; e-mail: giorgi.mirtskhulava@ge.ey.com
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ბაკალავრიატი

 დისტანციური სწავლების პროცესის მონიტორინგი
სემინარის დისტანციური სწავლება წარიმართება „ZOOM” აპლიკაციის მეშვეობით, ყველა მონაწილეს
წინასწარ გაეგზავნება კოდი და ბმული, რომლის საშუალებითაც შეძლებენ ლექციაზე დისტანციურ
დასწრებას. დასწრება შეიზღუდება და დაშვებული იქნებიან მხოლოდ რეგისტრირებული მონაწილეები
და სამსახურის წარმომადგენლები. სალექციო კურსის ორგანიზატორი ვალდებულია ლექციის
დაწყებამდე უზრუნველყოს ბმულის გაგზავნა სამსახურისათვის. ყველა მონაწილე ვალდებული იქნება
რომ თავისი სახელი და გვარით მოახდინოს მომხმარებლის რეგისტრაცია და სალექციო კურსის
მსვლელობის დროს ჩართული ჰქონდეს კამერა. სხვა შემთხვევაში, დასწრება არ ჩაეთვლება. სალექციო
კურსის ორგანიზატორი, სესიის დასრულების შემდგომ ვალდებულია, რომ პროფესიულ ორგანიზაციას
გაუგზავნოს იმ მონაწილეთა სია, რომელიც მთელი სესიის მსვლელობისას ესწრებოდა კურსს. “Zoom”
აპლიკაცია საშუალებას იძლევა, რომ ყველა მონაწილის დასწრება აღრიცხოს წუთობრივად: შეხვედრაზე
დისტანციურად ჩართვიდან - გამოსვლამდე. ტექნიკური ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში, ორჯერ
შემოსული ერთი და იგივე მომხმარებელი, დასწრების სიაში აღირიცხება ორჯერ, მაგრამ მისი
დასწრების საათები ჯამურად უნდა დაედაროს კურსის მთლიან ხანგრძლივობას.
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