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ekonomikuri qronika

ECONOMIC NEWS
შეხვედრა ნატო-ს გენერალურ მდივანთან
2016-12-02

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ნატო-ს გენერალურ მდივანს,
იენს სტოლტენბერგს შეხვდა. მხარეებმა საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის პროცესი და
ალიანსთან საქართველოს თანამშრომლობის სამომავლო გეგმები განიხილეს. შეხვედრაზე
აღინიშნა, რომ მიმდინარე წელი, საქართველოს ნატო-ში ინტეგრაციის თვალსაზრისით,
უაღრესად დინამიური და ნაყოფიერი იყო: ჩატარდა ნატო-საქართველოს კომისიის (NGC)
სხდომა; ვარშავაში, პირველად ნატო-საქართველოს ურთიერთობების ისტორიაში, გაიმართა
NGC-ის შეხვედრა ნატო-ს სამიტის ფარგლებში და მიღებულ იქნა ერთობლივი განცხადება
საგარეო
საქმეთა
მინისტრების
დონეზე;
თბილისში
ვიზიტით
იმყოფებოდა
ჩრდილოატლანტიკური საბჭო; გაიმართა ნატო-საქართველოს ერთობლივი წვრთნები და
წლის განმავლობაში მიღწეულ იქნა ხელშესახები პროგრესი ნატო-საქართველოს სამხედრო
თანამშრომლობის კონტექსტში.

------------

gadasaxadebi

# 12

2016

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

--------------

6
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გიორგი კვირიკაშვილმა და იენს სტოლტენბერგმა ისაუბრეს შავი ზღვის

რეგიონში უსაფრთხოების თვალსაზრისით შექმნილ მდგომარეობაზე და ხაზი
გაუსვეს

ნატო-ს

განმტკიცებაში.

ჩართულობის

მნიშვნელობას

საქართველოს

ოკუპირებულ

საქართველოს

უსაფრთხოების

ტერიტორიებზე

არსებულ

მდგომარეობაზე საუბრისას, მხარეებმა აღნიშნეს, რომ 2016 წლის 22 ნოემბერს,
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი კანონი სოხუმის
საოკუპაციო რეჟიმთან მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის კონფლიქტის მშვიდობიანი
გზით დარეგულირებას და ზოგადად სტაბილურობას რეგიონში. აღნიშნულთან
დაკავშირებით, პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა გენერალურ მდივანს და
ალიანსს საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის ურყევი
მხარდაჭერისთვის და არაღიარების პოლიტიკის გატარებისთვის. საქართველოს
პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა ერთგულება ქვეყნის მიერ
აღებული ვალდებულებების მიმართ და განაცხადა, რომ საქართველო, როგორც
ნატო-ს ასპირანტი ქვეყანა, გააგრძელებს მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანას საერთო
ევროატლანტიკური უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში. ნატოს სათავო ოფისში
გამართულ შეხვედრას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე,
თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია და ევროპულ და ევროატლანტიკურ
სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ვიქტორ დოლიძე
დაესწრნენ.
პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური
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დიმიტრი ქუმსიშვილმა ნავთობპროდუქტების იმპორტიორებს
საგადასახადო სიახლეები გააცნო
01 დეკემბერი 2016

პირველი

ვიცე-პრემიერი,

ფინანსთა

მინისტრი

დიმიტრი

ქუმსიშვილი

ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა და დისტრიბუტორთა ასოციაციის წევრებს შეხვდა.
შეხვედრაზე საუბარი საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებულ საგადასახადო
ცვლილებებზე წარიმართა.
პირველმა ვიცე-პრემიერმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა ვრცლად ისაუბრა საქართველოს
ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებზე და იმ რეფორმებზე, რომელთა მიზანსაც ეკონომიკური
ზრდის ტემპის დაჩქარება, მოსახლეობის დასაქმება და კეთილდღეობა წარმოადგენს. მისი
თქმით, მთავრობა გეგმავს, ერთი მხრივ, შეამციროს მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი და
ამავე დროს, გაზარდოს საბიუჯეტო შემოსავლები.
შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ დარგი შეეცდება მომზადებული შეხვდეს დაგეგმილ
ცვლილებებს.
ასევე ითქვა, რომ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა დარგობრივი
ბიზნეს-ასოციაციების წარმომადგენლებთან რეგულარული შეხვედრების მოწყობას
მომავალშიც გეგმავს.
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კერძო და საჯარო სექტორებს შორის დიალოგის რეიტინგში
ფინანსთა სამინისტრო ლიდერობს
02 დეკემბერი 2016

კერძო და საჯარო სექტორებს შორის დიალოგის წარმატებულ მაგალითად მოგების
გადასახადის რეფორმის მომზადების პერიოდში საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს
კერძო სექტორთან თანამშრომლობა დასახელდა.
საგადასახადო რეფორმაზე მუშაობის პროცესში, ფინანსთა სამინისტრომ რამდენიმე
ათეული შეხვედრა გაიმართა სხვადასხვა ბიზნეს ასოციაციასა და ორგანიზაციასთან.
მოგების გადასახადის რეფორმის მომზადებაში, ასევე, აქტიურად იყვნენ ჩართულები
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, პარტნიორი დონორი ორგანიზაციები,
განსაკუთრებით, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს
პროექტის „მმართველობა განვითარებისთვის” (G4G) ექსპერტები, პოლიტიკისა და მართვის
კონსალტინგ ჯგუფ PMCG-ის ანალიტიკოსები, ასევე, ესტონელი კოლეგები. აღნიშნული
შეხვედრების დროს, ბიზნესის მხრიდან ცალსახად დადებითად შეფასდა რეფორმის
განხორციელება საქართველოში.
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ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა ეკონომიკის
ლარიზაციის ღონისძიებებზე ისაუბრა
29 ნოემბერი 2016

პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა სახელმწიფო
კანცელარიაში გამართულ ბრიფინგზე დეტალურად ისაუბრა იმ ღონისძიებებზე, რომლებიც
საქართველოს ეკონომიკის ლარიზაციისკენაა მიმართული.
დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა სრულად
ასახავს საზოგადოების ინტერესებს და პირველ რიგში, მიმართულია სწრაფი ეკონომიკური
ზრდისა და ჩვენი მოსახლეობის კეთილდღეობისკენ. „ჩვენ, ეროვნულ ბანკთან ერთად,
ვიმუშავეთ ლარიზაციის გეგმაზე, რომლის მიზანია, რომ ყველაზე კრიტიკული სესხები
გალარდეს ისე, რომ არ დავაზიანოთ სასესხო ბაზარი,“ - აღნიშნა პირველმა ვიცე-პრემიერმა.
კერძოდ, მოხდება 2015 წლის 1 იანვრამდე ფიზიკურ პირებზე უძრავი ქონებით
უზრუნველყოფით, უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების ლარში გადატანა არსებული
კურსს მინუს 20 პუნქტით. (ერთ კლიენტზე ერთ ბანკში 100 ათასი ლარამდე ნარჩენი
თანხის სუბსიდია, გადაწყვეტილების გამოცხადების მომენტში). ამ სესხებზე ეროვნული
ბანკი აუქმებს წინასწარ დაფარვის საკომისიოს.
ამავე გეგმით, ახალი სესხების - 2017 წლის 1 იანვრიდან 100 ათას ლარამდე და შემდეგ
წელს 200 ათას ლარამდე - გაიცემა ეროვნულ ვალუტაში.
„ამ ნაბიჯით მთავრობა ერთჯერადად დაეხმარება ყველაზე დაზარალებულ ჯგუფს,“ განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა.
პირველი ვიცე-პრემიერის განცხადებით, ლარიზაციის შედეგად, შემცირდება ჩვენი
მოსახლეობის და ქვეყნის ეკონომიკის დამოკიდებულება უცხოურ ვალუტაზე - დოლარზე
და

სავალუტო

ცვლილებები

ნაკლებ

გავლენას

იქონიებს

ადამიანების

ფინანსურ

მდგომარეობაზე და საქართველოს მოქალაქეებს შეეძლებათ საკუთარი მიმდინარე ხარჯების
მარტივად მართვა.
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ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების 11 თვის მონაცემი
გადაჭარბებით შესრულდა

30 ნოემბერი 2016
ფინანსთა მინისტრის მოადგილის, ცოტნე ყავლაშვილის განცხადებით, ბიუჯეტის
საგადასახადო შემოსავლების 11 თვის მონაცემი გადაჭარბებითაა შესრულებული. მისი
ინფორმაციით, წინასწარი მონაცემებით, 2016 წლის ნაერთი ბიუჯეტის 11 თვის
საგადასახადო შემოსავლებმა 7 მილიარდ 860 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 2015 წლის
ანალოგიურ მაჩვენებელს 686 მლნ ლარით (9,6%-ით) აღემატება.
აღსანიშნავია, რომ 2016 წლის საგადასახადო შემოსავლების წლიური გეგმიური
მაჩვენებელი 2015 წლის ფაქტიურ პარამეტრთან მიმართებაში 674 მლნ ლარის მეტობით
არის დაგეგმილი, შესაბამისად, უკვე 11 თვის მონაცემებით ეს პარამეტრი გადაჭარბებულია.
გარდა ამისა, ცოტნე ყავლაშვილის ინფორმაციით, მიმდინარე წლის ნოემბერში ხაზინაში
10,5 პროცენტით მეტი საგადასახადო შემოსავალი შევიდა 2015 წლის ნოემბერთან
შედარებით. ამ მაჩვენებელმა, 716 მლნ ლარი შეადგინა, 68 მლნ ლარით მეტი წინა წლის
შესაბამის მაჩვენებელთან მიმართებაში.

მთავრობამ ბიუჯეტიდან, დაახლოებით, 100 მილიონი ლარით
ნაკლები ხარჯი გასწია
02 დეკემბერი 2016
სახელმწიფო ხაზინის ინფორმაციით, 2016 წლის ნოემბერში ხაზინის მომსახურებაზე
მყოფ ყველა ბიუჯეტიდან (სახელმწიფო, ავტონომია, მუნიციპალიტეტი, სსიპ, ააიპ)
დაახლოებით 100 მილიონი ლარით ნაკლები დაიხარჯა.
2016 წელს, წინა წელთან შედარებით, ყველა ბიუჯეტიდან კონსოლიდირებული
ხარჯვის დაბალი მაჩვენებელი შენარჩუნდა (940 მლნ ლარი - 2016 წელს; 944 მლნ ლარი 2015 წელს).
საბიუჯეტო შეზღუდვის მნიშვნელოვანი წილი მოდის საჯარო მოხელეთა პრემიებზე.
მათ შორის, 14 მილიონი ლარი დაიზოგა იმით, რომ არცერთ საჯარო უწყებაში ე.წ.
გიორგობის პრემია არ გაცემულა.
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საგანმანათლებლო პროექტი ფინანსური განათლების თემაზე
02.12.2016

სამეწარმეო განათლების გავრცელება და ფინანსური განათლების სარგებლიანობის
შესახებ მოზარდებში ცნობიერების ამაღლება - საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია,
საქართველოს ეროვნული ბანკი და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი
ერთობლივ საგანმანათლებლო პროექტს იწყებენ.
პროექტის ფარგლებში დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა
გვენეტაძემ,

საქართველოს

პრეზიდენტის

ადმინისტრაციის

ხელმძღვანელმა

გიორგი

აბაშიშვილიმა და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორმა მიხეილ
ბატიაშვილმა თანამშრომლობის მემორანდუმს მოაწერეს ხელი.
პროექტი მიზნად ისახავს თბილისსა და რეგიონებში ფინანსური და სამეწარმეო
განათლების გავრცელებას და ფინანსური განათლების სარგებლიანობის შესახებ მაღალი
კლასის მოზარდებში ცნობიერების ამაღლებას.
"ფინანსური
განათლების
მომხმარებლებისთვის,
არამედ

ამაღლება
ძალიან
მნიშვნელოვანია
არამხოლოდ
ფინანსური
სექტორისა
და მთლიანად
ქვეყნის

ეკონომიკისთვის. ფინანსური განათლების შედეგად მომხმარებლები იღებენ პრაქტიკულ
ცოდნასა და უნარებს გონივრული ფინანსური გადაწყვეტილების მისაღებად, მათ შორის,
ფულის სესხებასთან, დაზოგვასთან და სხვა საკვანძო ფინანსურ საკითხებთან მიმართებაში.
ფინანსური ინსტიტუტები კი იღებენ ინფორმირებულ მომხმარებლებს, რაც მათთვის
შემცირებულ რისკებს გულისხმობს. სასურველია, რომ ფინანსური განათლება ადრეული
ასაკიდან დაიწყოს. სწორედ ამიტომაც, საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქართველოს
პრეზიდენტის ადმინისტრაციასა და ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან
თანამშრომლობით ახორციელებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო პროექტს
რეგიონების სკოლის მოსწავლეებისთვის", - განაცხადა საქართველოს ეროვნული ბანკის
პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ.
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საქართველოს ეროვნული ბანკის განცხადება
01.12.2016
დღეს სავალუტო ბაზარზე გაცვლითი კურსის მკვეთრი ცვლილება არ არის გამოწვეული

ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებით. გასული თვის მანძილზე გაუფასურების
ძირითადი გამომწვევი მიზეზი იყო დოლარის მკვეთრი გამყარება მსოფლიო ვალუტების
მიმართ - დოლარის ინდექსმა ყველაზე მაღალ მნიშვნელობას მიაღწია 2003 წლის მერე.
ამას დღეს დაემატა მოსახლეობაში წარმოქმნილი მოლოდინები, რომელთა გამოც
მკვეთრად გაიზარდა აჟიოტაჟური მოთხოვნა აშშ დოლარზე. ჩვენი აზრით, ამჟამად ბაზარზე
არსებული გაცვლითი კურსი გადაცდა იმ ნიშნულს, რომელსაც ფუნდამენტური ფაქტორები
განაპირობებს.
შესაბამისად, ჩვენ ველით გაუფასურების შეჩერებას და კურსის უმოკლეს დროში
უკუქცევას.
ამდენად, ბაზარზე დღეს არსებული აშშ დოლარის ფასი არის გადაჭარბებული და
მოსახლეობას და ეკონომიკურ აგენტებს ვურჩევთ ნუ მიიღებენ ნაჩქარევ გადაწყვეტილებებს,
რომელიც დიდი ალბათობით მათვე დააზარალებს.

2015 წლის 1 იანვრამდე კომერციული ბანკების მიერ აშშ დოლარით

გაცემული უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი ფიზიკური პირების
სესხების გალარების პროგრამის ხშირად დასმული კითხვები
რას ნიშნავს საბანკო სესხების გალარების პროგრამა?
პროგრამა ითვალისწინებს ფიზიკური პირების უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი აშშ
დოლარით დენომინირებული საბანკო სესხების ნებაყოფლობით გალარებას, ბანკსა და
კლიენტს შორის შეთანხმების საფუძველზე;
პროგრამა არის ერთჯერადი სოციალური პროექტი. პროექტს ერთობლივად
ახორციელებენ საქართველოს მთავრობა და ეროვნული ბანკი.
მთავრობა უზრუნველყოფს შეღავათიანი კურსით სესხების გალარების ხარჯების
სუბსიდირებას.
ეროვნული ბანკი კომერციულ ბანკებს მიაწვდის გალარებისთვის საჭირო აშშ დოლარს
და მოახდენს ლარის ლიკვიდობით მხარდაჭერას.
პროგრამა არ ითვალისწინებს ბანკების მიერ დამატებითი ხარჯების გაწევას.
სესხების გალარება ნებაყოფლობითია.
ბანკები ვალდებულნი არიან ამ პროგრამის შესახებ აცნობონ ყველა მსესხებელს,
რომელმაც ამ დახმარებით შეიძლება ისარგებლოს და შესთავაზონ მათ თავიანთი პირობები.

------------

gadasaxadebi

# 12

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2016

--------------

13

ekonomikuri qronika

მსესხებელს ექნება საშუალება შეთავაზებული პირობებიდან გამომდინარე თავად
გადაწყვიტოს რომელ ბანკში ურჩევნია სესხის გალარება. ამის ხელშეწყობისთვის ეროვნული
ბანკი გააუქმებს სესხის წინასწარ დაფარვის საკომისიოს.
რა ტიპის სესხებს მოიცავს გალარების პროგრამა?
სუბსიდირება

ეხება

2015

წლის

1

იანვრამდე

გაცემულ,

უძრავი

ქონებით

უზრუნველყოფილ, ფიზიკური პირის აშშ დოლარის საბანკო სესხის ძირითადი თანხის
დავალიანებას ან მის ნაწილს (არა უმეტეს 100 ათასი ლარისა), რომლის ნარჩენი ღირებულება
არ აღემატება 2015 წლის 1 იანვრისთვის არსებული ძირითადი თანხის 90%-ს.
მაგალითად,
1. თუ 2015 წლის 1 იანვრამდე გაცემული 150 ათასი ლარის სესხის ნარჩენი ღირებულება
2016 წლის 28 ნოემბრისთვის შეადგენს 120 ათას ლარს და სრულად არის უზრუნველყოფილი
უძრავი ქონებით, პროგრამის ფარგლებში სუბსიდია გავრცელდება მხოლოდ 100 ათასი
ლარის სესხზე.
2. თუ 2015 წლის 1 იანვრამდე გაცემული 80 ათასი ლარის სესხის ნარჩენი ღირებულება
2016

წლის

28

ნოემბრისთვის

შეადგენს

70

ათას

ლარს

და

უძრავი

ქონებით

უზრუნველყოფილია მხოლოდ 60 ათასი ლარი, პროგრამის ფარგლებში სუბსიდია
გავრცელდება მხოლოდ 60 ათას ლარზე.
როდის იქნება შესაძლებელი სესხების გალარება?
სესხების გალარების პროგრამა დაიწყება 2017 წლის 1 იანვრიდან და გაგრძელდება 2 თვე.
რატომ შეირჩა 2015 წლის 1 იანვარი?
აღნიშნული სქემის მიზანია მომხმარებლებს შევუმსუბუქოთ სესხის მომსახურების
ტვირთის ზრდა, რაც გაცვლითი კურსის ცვლილებამ განაპირობა. არსებული გათვლებით,
ყველაზე მეტად ეს შეეხო 2015 წლის 1 იანვრამდე გაცემულ სესხებს. მათ ვინც უკვე კურსის
მნიშვნელოვანი ცვლილების შემდეგ აიღო სესხი, აღნიშნული ინიციატივა არ ეხებათ, თუმცა
მათ აქვთ საშუალება ბანკებს მოელაპარაკონ და გაალარონ სესხები.
რა პროცენტით გასცემს კომერციული ბანკი გალარებულ სესხს?
კომერციული ბანკები გალარებულ სესხებს გასცემენ არსებული საბაზრო პროცენტით.
მაგალითად, დღეის მდგომარეობით ლარით გაცემული ცვლად პროცენტიანი იპოთეკური
სესხების საბაზრო პროცენტი 10%-ის ფარგლებშია.
რა კურსით მოხდება სესხის გალარება?
სესხების გალარება მოხდება გალარების დღეს არსებულ ოფიციალურ გაცვლით კურსს
გამოკლებული 20 თეთრი. მაგალითად, თუ აშშ დოლარის მიმართ ოფიციალური გაცვლითი
კურსი არის 2.5 ლარი, მაშინ სესხის გალარება მოხდება 2.3 კურსით. კურსთაშორის სხვაობა
დაფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან.
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ekonomikuri qronika
როგორ მოხდება იმ სესხების სუბსიდირება, რომელთა მოცულობა 100 ათას ლარზე

მეტია?
ასეთი სესხის სუბსიდირება მოხდება 100 ათასის ფარგლებში. ანუ თუ სესხის ნარჩენი
ღირებულება არის 150 ათასი, მოხდება 100 ათასის სუბსიდირება. დარჩენილი 50 ათასი,
მსესხებლის გადაწყვეტილების მიხედვით ან კვლავ სავალუტო სესხად დარჩება ან,
მომხმარებლის სურვილის შემთხვევაში, მოხდება მისი გალარებაც სუბსიდირების გარეშე.
როგორ მოხდება იმ სესხების სუბსიდირება, რომელთაც განიცადეს რესტრუქტურიზაცია
(მაგ თანხის დამატება, ან ვადის გაგრძელება)?
ასეთი სესხი ასევე მიიღებს მონაწილებას, თუმცა მხოლოდ ის თანხა რომელიც 2015 წლის
1 იანვრისათვის არსებულ დავალიანების 90%-ია, მაგრამ არაუმეტეს 100 ათასისა.
შესაძლებელია თუ არა სესხის სხვა ბანკში გალარება?
მსესხებელს ექნება შესაძლებლობა სესხი გაალაროს იმ ბანკში რომელიც საუკეთესო
პირობებს შესთავაზებს. ამ პროგრამის ფარგლებში მოხვედრილი სესხებისთვის წინმსწრებით
დაფარვის საკომისიო გაუქმდება.
ეხება თუ არა სუბსიდია იმ სესხებს, რომელიც ლარით, ევროთი ან სხვა ვალუტით იყო
გაცემული 2015 წლის 1 იანვრისთვის და მერე მოხდა მისი გადოლარება?
2015 წლის 1 იანვრისთვის სესხი უნდა იყოს მხოლოდ აშშ დოლარით გაცემული. სხვა
შემთხვევას სუბსიდია არ ეხება.
შესაძლოა კომერციულმა ბანკებმა გალარებულ სესხზე შესთავაზონ უფრო მაღალი
საპროცენტო განაკვეთები და მთავრობის მიერ 20 თეთრის სუბსიდირება არ იყოს საკმარისი
ყოველთვიური გადახდების შესამცირებლად?
ლარის სესხი იძლევა სავალუტო რისკისგან დაზღვევის საშუალებას. ლარის და აშშ
დოლარი სესხების პროცენტებს შორის სხვაობა არის ის ხარჯი, რომელსაც მომხმარებელი
იხდის სავალუტო რისკის დაზღვევისთვის. ისევე როგორც მაგ. ჯამრთელობის დაზღვევის
შემთხვევაში მზად ვართ ნორმალურ პირობებში გავწიოთ ხარჯი, რათა მოულოდნელად,
თუნდაც დროებითი ფაქტორის გამო, არ აღმოვჩნდეთ მაღალი გადასახდელების პირობებში.
სავალუტო რისკისგან თავს იმიტომ არ ვიზღვევთ, რომ გაუფასურებას ან გამყარებას
ველოდებით. შესაბამისად, დაზღვევა უზრუნველყოფს ჩვენ მიერ გაწეული დანახარჯების
სტაბილურობისა და პროგნოზირებადობის საშუალებას.
მოახდენს თუ არა გავლენას გალარების პროგრამა გაცვლით კურსზე და ბანკების
სავალუტო პოზიციაზე?
სესხების გალარებისთვის აშშ დოლარის საჭირო მოცულობას ეროვნული ბანკი
უშუალოდ მიაწვდის კომერციულ ბანკებს. შესაბამისად, ეს არ მოახდენს გავლენას არც
გაცვლით კურსზე და არც ბანკების სავალუტო პოზიციაზე.
გალარების პროგრამა გაზრდის თუ არა ფულის მასას?
ამ ოპერაციით ლარის მასა ეკონომიკაში არ შეიცვლება.
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სავალუტო კურსების ექსპრეს - დიაგნოსტიკა
და ქართული ლარის პროგნოზი
მოკლევადიან პერიოდში

nika Sengelia
ekonomikis akademiuri doqtori,
sruli profesori
შესავალი
ukanasknel
msoflioSi

TveebSi

didi

ara

mxolod

aJiotaJia.

saqarTveloSi,

myardeba

dolari

aramed,

sxva

mTel

valutebis

devalvaciis paralelurad.
qarTuli valuta lari dolarTan mimarTebaSi ukve 2,5 niSnuls
gadascda, maSin, rodesac sul raRac 2 wlis win is 1,65 niSnulze
myarad

iyo

mosaxleobaSic.

SeCerebuli.
eqspertebi

aJiotaJia
verafer

mTavrobaSic,

damaimedebels

ver

firmebSic,
amboben,

an

saerTod arafers amboben.
1. სავალუტოკურსების ექსპრეს დიაგნოსტიკა
mimdinare wlis noembris TveSi dolaris gamyarebis or mizezs
vxedavT da orives mivyavarT iqamde, rom amJamad aSS ekonomika aCvenebs
karg

Sedegebs

da

amasTan

prognozi,

momavalSi

rom

es

tempi

SenarCundeba, dadebiTia. aSS-s makroekonomikuri maCveneblebi gacilebiT
kargia, vidre sxva qveynebis inflacia normaSia, dasaqmebulTa ricxvi
wina periodis maCveneblebTan mimarTebaSi maRalia. fss _ erT-erTi
msxvili

centraluri

bankis

xelmZRvanelma

janet

ielenma

bolo

gamosvlisas ukve mkafiod ganacxada `dRemde ar avwieT saprocento
ganakveTi,

imitom

rom

es

garkveuli

riskebis

Semcvleli

iyo,

dReisaTvis yvela monacemi gvaqvs imisaTvis rom saprocento ganakveTi
dekembris

TveSi

Seicvalos~.

savaluto

bazrebma

es

gancxadeba

Seafases, rogorc 95% albaToba imisa, rom 11-13 dekembris sxdomaze
saprocento ganakveTi Seicvleba.
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SeiZleba
moulodnelma

iTqvas,

rom

gamarjvebam,

aSS-s

saprezidento

bazrebze

arCevnebSi

seriozuli

ryevebi

trampis
gamoiwvia.

kerZod, CamoiSala obligaciebis bazari, gaZlierda dolari da aqciebis
fasebma rekordul maCveneblebs miaRwia. trampis dapirebam, rom moaxdens
gadasaxadebis Semcirebas da infrastruqtrebSi SezRudavs xarjebs,
msoflio

investorebi

aiZula

gadaexedaT

TavianTi

mokle

da

grZelvadiani gegmebisaTvis. esec iyo fatori imisa rom moyolebuli 9
noembridan savaluto bazrebze gaZlierda dolari, romlis indeqsmac
am wlis maqsimums miaRwia da 101 niSnuli gadakveTa, igive xdeba
safondo bazrebze, safondo indeqsebi morig eqstremumebs aRweven da
es procesi momavalSic gagrZeldeba. dolaris gaZliereba gansakuTrebiT
am kviraSic SeiniSneboda (20 noembridan moyolebuli), maSin rodesac
raime

Zlieri

makroekonomikuri

maCvenebeli

ar

gamosula.

amerikaSi

xuTSabaTs bazrebi daiketa madlierebis dResaswaulTan dakavSirebiT,
amitom momavali kviridan 29 noembridan moxdeba

mogebebis fiqsacia

da droebiT dolari koreqciaze Semova. teqnikuri analizis Tanaxmad
es

aucileblad

moxdeba,

vinaidan

bolo

3

kviris

ganmavlobaSi

mimdinareobda misi gaZliereba, am periodSi iaponuri ienisa da evros
kursi gamudmebiT ecemoda.
europuli valuta moyolebuli 9 noembridan 1.08 niSnulidan ecema,
CamokveTa

ra

1,06

niSnuli,

cdilobs

SeinarCunos

poziciebi

1,05

donemde. evros aseTi gaufasurebis mizezi politikuri faqtorebicaa.
vgulisxmob italiis politikur kriziss da safrangeTis praimeris
Sedegebs:
kerZod, paraskevs 18 noembers investorebma evrosTan mimarTebaSi
grZeli poziciebi daxures, elodebodnen ra safrangeTidan pirveli
praimeris Sedegebs respublikuri partiidan. romelic dagegmili iyo
kvirisaTvis. pirveladi monacemebiT yofili prezidenti nikola sarkozi
gamoeTiSa brZolas. xolo 27 noembers kviras meore turSi fransua
fiionma

moipova

gamarjveba,

magram

aseve

yuradRebis

memarjveneTa warmomadgeneli qalbatoni marin le peni.

------------

gadasaxadebi

# 12

2016

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

--------------

centrSia

mecniereba: Teoria, meTodologia, meTodika, praqtika

17

mTels msoflioSi amJamad populisturi moZraobebi ikrebs Zalas.
am mxriv amJamad pirvel adgilzea safrangeTi da italia, rogorc
evrozonis meore da mesame „ekonomikis“ qveynebi. qalbatoni le peni
warmoadgens saSiSroebas evrosaTvis, ramdenadac is acxadebs, rom misi
gamarjvebis SemTxvevaSi, Caatarebs referendums da safrangeTs gamoiyvans
evrokavSiridan. zemoTxsenebulidan arc erTi ar imoqmedebs evropis
valutaze dadebiTad. evrokavSirs SeuZlia SedarebiT umtkivneulod
gadaitanos breqsiti (britaneTis gasvla), magram is ver gadaitans
safrangeTis an italiis gasvlas misi Semadgenlobidan. sakmarisia am
oridan

erT-erTis

seriozuli

gasvlis

faqtori

perspeqtiva

evroze

zewolis,

gamoCndes,
romelic

rom

es

iqneba

ramodenime

kvira

gagrZeldeba. kidev erTxel aRvniSnavT, rom miuxedavad imisa, rom
evropaSi dekembris 5 ricxvamde gamodis noembris Tvis mniSvnelovani
ekonomikuri maCveneblebi, rogorebicaa biznes klimatisa da saqmiani
aqtivobis indeqsebi, rogori kargic ar unda gamovides es maCveneblebi,
mas mimdinare politikuri procesebi aucileblad gadaCrdilavs.
4

dekembers

italiaSi

Catarebulma

referendumma

cxadyo,

rom

amomrCevelma mxari ar dauWira reformebs, gaizarda albaToba imisa
rom xelisuflebaSi movides opoziciuri moZraoba ”xuTi varskvlavi,”
romlebic

italiis

evrokavSiridan

gamosvlis

momxrea.

aqedan

gamomdinare italiisa da sxva evropuli qveynebis aqtivebi aRmoCndebian
zewolis qveS. pirvel rigSi dazaraldebian italiuri bankebi, sadac
Tavmoyrilia evroSi dagrovebuli problemuri valebis 40%. es ukve
Tavis tkivils warmoadgens germanuli bankebisaTvisac, imitom rom,
didi albaTobiT mosalodnelia investorebis gaqceva evropis msxvili
kompaniebis

aqciebisagan,

es

male

aisaxeba

safondo

indeqsebis

kotirebebze. didad mosalodnelia evrom dakargos Tavisi Rirebuleba,
xolo aqtivebma - TavSesafari. kerZod iaponuri iena da Sveicaruli
frankis Rirebuleba gaizrdeba fasSi, evro ki mosalodnelia daeces
minimum imis naxevarით, rac gaiara 9 noembridan dRemde 4 dekembramde
manZili (minimum 200 ppunqti).

------------

gadasaxadebi

# 12

2016

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

--------------

18

mecniereba: Teoria, meTodologia, meTodika, praqtika

italiis

referendumi

dasustebis,

iqneba

dasawyisi,

pirveli

talRa

evros

2017 wlis pirvel naxevarSi ki evropis bevr qveyanaSi

Casatarebelia arCevnebi, romlebic ra Tqma unda evros seriozuli
zewolis qveS amyofebs. ase rom dasavleli investorebi, rbilad rom
vTvaT

ukve

cota

panikaSic

arian,

jer

breqsiti,

Semdeg

amerikis

arCevnebi da trampis mosvla, axla italiis referendumi. SesaZloa
gavides italia evrokavSiridan da win safrangeTia, sadac ukve mari
le penis SesaZlo gamarjvebasac arc Tu ise skeptikuradac uyureben.
ase rom 2016 welma gviCvena - es yvelaferi SesaZlebelia..
rac Seexeba britanul funts, is aRmoCnda erTaderTi valuta,
romelmac noembris Tvidan dRemde 4 dekembramde, dolaris gaZlierebas
uZlebs

da

simtkice

SeinarCuna.

cota

gamyarda

kidec.

britaneTSi

sacalo gayidvebis indeqsi gaizarda 1,9%-iT, anu 4-jer metad vidre
prognoziT
saSualo

iyo

navaraudebi.

xelfasis

zrdis

gancxadebebis

ricxvi

varaudobdnen,

xolo

umuSevarTa
tempebi

gaizarda

ar

imaze

samomxmareblo

donem

daiwia

Secvlila.
metad

fasebis

daxmarebaze

vidre
zrda

4,8%-mde,
prognoziT

Semcirda.

es

CamoTvlili fundamentaluri faqtorebi ar yofila funtis gamyarebis
mizezi. funtis mdgradobis ZiriTadi mizezi gaxldaT is, rom sul
axlaxans

didi

britaneTis

umaRlesma

sasamarTlom

50-emuxlis

safuZvelze referendumis Sedegebze dayrdnobiT breqsitis Sesaxeb unda
miiRos saboloo gadawyvetileba. es procesi ki 2017 wels daiwyeba.
aqedan gamomdinare Caisaxa azri, rom es procesi SeiZleba kidev 2 weli
gagrZeldes
inglisis

da

am

bankma

investorebisaTvis

gadawyvetilebam
daikava

evropa

daamSvida

neitraluri
warmoadgens

investorebi,

politika.
„ufro

am

saSiSs“,

xolo
etapze
vidre

britaneTi da maT bazrebze moaxdines funtis upiratesi Sesyidva vidre
evrosi, ai es gaxldaT ZiriTadi mizezi funtis mdgradobisa dolarTan
mimarTebaSi....
sayuradReboa Cvens axlo savaWro partnior TurqeTis valutis
mdgomareoba, am dReebSi (24 noembers) TurqeTis erovnulma bankma aswia
saprocento ganakveTi, cxadia, am moments mohyva liras gamyareba 3.42
niSnulidan

3,77-mde,
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evrokavSiridan informacia, rom viza liberalizaciis sakiTxis ganxilva
SeCerda TurqeTisaTvis, 8 saaTis ganmavlobaSi kvlav gaufasurda lira
da am droisaTvis igi 3,4550 niSnulze maRla imyofeba.
es procesebi naTeli magaliTia imisa, rom davinaxoT Tu kapitalis
bazrebze

mimdinare

procesebi

rogor

ar

emorCileba

ekonomikis

principebsa da kanonebs. rogorc amboben bazari yvela brZenze brZenia
da TadarigSi bevri siurprizi aqvs Semonaxuli.
savaluto bazris dRevandeli mdgomareobis istoriuli paralelebi
aseTia:

garda imisa, rom aSS-Si saprezidento arCevnebSi respublikelma

donald trampma gamarjveba moipova, respulikelebi aseve umravlesobiT
movidnen kongresSi. gubernatorebis umetesoba respublikelia.
politikur arenaze maTi aseTi masStabiT mosvla moxda 1928 welsac.
erTi wlis Semdeg ki daiwyo cnobili `didi depresia~. depresiamde
didi xani iyo Serbilebuli fulad sakredito politika. federalurma
rezervebma swrafi tempebiT moaxdina saprocento ganakveTebis aweva,
ramac aSS-Si gamoiwvia monetaruli bazis Semcireba 30%-iT, amas mohyva
devalvacia da CamoiSala safondo bazari, agreTve, ekonomikuri krizisi
da 25%-iani umuSevroba _ es iyo istoria. axla SevxedoT mindinare
situacias.

mimdinare

wlis

dekemberSi,

mosalodnelia

saprocento

ganakveTis aweva. igive moxdeba 2017 wlis ivnisSi, da Semdeg 2017 wlis
dekemberSi.

Znelia

imis

pasuxismgeblobis

aReba,

rom

samjer

aiweva

saprocento ganakveTi, Tumca, ideaSi albad Cadebulia Serbilebulidan
agresiul
sruliad

fulad
varT

sakredito

darwmunebuli

politikaze
imaSi,

rom

gadasvla,

fss

aqvs

samagierod

ori

problema.

pirveli es aris Tavad safondo bazari. safondo indeqsebi Zalian
aweulia da es ar asaxavs realobas. kerZod, vxedavT aqciebis zrdas,
romelic fundamentalurad arafers ar efuZneba, bolo 6 kvartalSi
wamyvani amerikuli kompaniebis angariSgebebi arc Tu ise saimedod
gamoiyureboda,

Semcirebulia

mogebebi,

mis

wina

periodebTan

SedarebiT. mimdinare kotirebebi DOW 30 da SP500-isa _ swored es aris
fss is rbili fulad sakredito

politikis Sedegi. es grZeldeba aTi

weliwadze metia.
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meore

problema

dolari/iaponuri

fss-is,

ienas

aris

wyvilis

gaufasurda

minimum

magaliTze

SevafasebT,

motorsisaTvis

es

11%-iT.

dolaris

kotireba.

Tu

am

rogor

awarmoos

aSS

arCevnebis

situacias
fiqrobT

manqanebi

11%-iT

kursi.

Semdeg

jeneral

iena

motorsis

misaRebia

Zvirian

aviRoT

jeneral

dolarSi,

roca

evropis bazarze masTan konkurenciaSi modis 11%-iT iafi iaponuri
manqanebi?
es xom aris Semosavlis dakargva im didi kompaniebisaTvis romlebic pozicioneroben, rogorc globaluri bazris liderebi. rodesac
dolaris indeqsi acdeba 100-ian niSnuls eg xom maTTvis Semosavlebis
dakargvas niSnavs. ai, aq aqvs, Cveni azriT, fss problemebi, es aris
problema inflaciuri molodinisa. maTi mxridan aseve gaurkvevelia ra
uyon saxelmwifo obligaciebis bazars.
rom axlaxans
Tavisi

mxedvelobaSi maqvs is faqtic,

CineTis bankma gaakeTa intervencia, raTa Seesustebina

valuta

iuani.

anu

aSS

dolaris

gamyarebidan

gamomdinare

CineTSic iwyeba garkveuli problemebi. gavixsenoT 2015 wlis 24 agvisto,
Savi orSabaTi, rodesac Cinuri iuanis devalvaciis gamo mofrinda „Savi
gedi“ da erT dReSi CamoiSala ramodenime safondo moedani (bazari).
es

Tema

yuradReba

misaqcevia,

radganac

iuanis

devalvacias

bevr

bazarze arasasiamovno movlenebi moyveba.
2. ლარისა და დოლარის პროგნოზი.
yovelive

zemoTaRniSnulidan

gamomdinare,

kargad

Cans,

rom

amerikuli kompaniebi yoveldRiurad kargaven milionebs. amis mizezi
gamyarebuli

dolaria.

dolari

gamyarda

msoflios

iseTi

ZiriTadi

valutebis mimarT rogorebicaa, funti, evro, iena, franki, iuani da
sxva. SeiZleba Tqma imisa, rom aSS dolaris Semdgomi zrda, Seferxdes
Semdegi mosazrebebis gamo:
1.

fss

morigi

sxdoma

gaimarTeba

dekemberSi,

romlis

drosac

savaraudod moxdeba saprocento ganakveTis gazrda. amis Semdeg
didi

albaTobiT,

investorebis

mxridan,

mogebis

fiqsaciis

TvalsazrisiT, moxdeba dolaris Sesyidvaze „grZeli“ poziciebis
daxurva. ris Sedegadac vixilavT
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2. fss bolo sxdomaze, gakeTebuli komentarebidan gamomdinare,
isini uyurudRebod ver datoveben savaluto bazars. fss awuxebs
dolaris kursis mdgomareoba. amitom fss politika 2017 wels
SeiZleba

kvlav

iyos

ufro

rbili

vidre

amis

Sesaxeb

aris

bazaris molodini.
3.

mesame es aris 2017 wels ganakveTis 2-jer momateba,rasac elodeba

bazari. gagebiT, unda vivaraudoT, rom dolaris kursis Semdgomi
zrda SeiZleba moxdes mxolod im SemTxvevaSi, rodesac bazarze
dRis

wesrigSi dadgeba

awevis sakiTxi, es ki

saprocento

ganakveTis

3-jer

an

4-jer

ukve vfiqrobT naklebad savaraudoa.

amitom yvela is nabiji rasac fss 2017 wels gadadgams Zalze
saintereso da yuradReba misaqcevia.
axla rac Seexeba laris prognozs. 29 noembridan mosalodnelia
laris poziciebis Sesusteba, SeiZleba მერყეობა 2.585-2.6555 SualedSi.
15

dekembridan,

unda

velodeT

laris

kursis

SesaZlebel

stabilizacias. wlis bolomde savaraudod zeda zRvari ar unda gacdes
2.72-ian niSnuls es im SemTxvevaSi da mas Semdeg rac dolaris indeqsi
gadakveTs

102.50-ian

niSnuls

da

Turquli

lira

gadalaxavs. es procesi ki savsebiT mosalodnelia

3,65-ian

zRvars

mas Semdeg rac aSS

saprocento ganakveTs Secvlis. (kerZod Tu gazrdis).
13

dekembramde

ki

laris

kursi

min2.555__max2.645

imeryevebs

SualedSi. prognozi mocemulia maqsimum 2%-iani cdomilebis sizustiT.
mTavrobam

სასწრაფოდ, sxvadasxva

stabilizaciisaTvis,
mTavrobაში
Semcireba,

erT-erTi,

Statebis
kapitalis

rac

Semcireba,
bazris

da

kanoni

unda

saswrafod
am

saswrafod

gziT
Seqmna

miiRos

laris

gasakeTebelia
xarjviTi
da

nawilis

sesxebis

larebSi, Tanac ise rom saprocento ganakveTi ar awioნ.

esaa

gacema

saswrafod

unda iqnes SemoRebuli Semosavlebze diferencirebuli gadasaxadebi,
anu visi Semosavalic didia saSemosavloc Sesabamisad maRali unda
iyos, kanoni mogebis gauqmebis Sesaxeb unda iyos gawveuli minimum 2
wlis vadiT, Sesabamisad

sawvavze aqcizis Semosavali ar unda aiwios.

mTavari, laris kursis stabilizaciisa iqneba bankთaSorisi vaWrobis
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Riad da TvalsaCinod warmarTva, Sesaqmnelia qarTuli

bankTaSorisi

birJa, SesaZlebelia სავაჭრო terminalis programuli daweraც, romelic
TvalsaCinod warmoadgens

vaWrobis

monawileebs da moTxovnili

savaluto resursebis Sesyidvis aucileblobas. Sesabamisad vaWrobebi
ar unda mimdinareobdes daxuruli wesiT, blumbergis terminalSi.
Tu es wesები ar iqna daculi, mosalodnelia cudi Sedegebis
dadgoma, maT Soris erT-erTi samomxmareblo saqonelze da produqtebze
fasebis, minimum 20% zrda iqneba. arafers vambob sawvavis fasze, 30
noembers navTobmompovebeli qveynebis SeTanxmebam, Seamciron mopoveba
isedac gaaZvira navTobis fasi. mTavrobis gadawyvetileba, rom aqcizi
gaormagdeba, magaliTad dizelis sawvavis fass minimum 2 laramde
aiyvans.
დასკვნა
statiaSi Cvens mier Catarebuli eqspრეს-diagnostika moklevadiania.
igi exeba 2016 wlis noember-dekembers. Tu ase ganviTarda movlenebi,
rogorc Cven vvaraudobT, laris mniSvnelovan gamyarebas ar unda
velodoT.
bolo dros mTavrobis mier, mogebis gadasaxadSi cvlilebebis
Setanisa da laris stabilizaciisaTvis gaJRerebuli gegmis Sesaxeb,
minda avRniSno Semdegi: aRniSnuli RonisZiebebis gatareba,
sawvavze, samოmxmareblo saqonelze da

sakveb

gamoiwvevs

produqtebze fasebis

min 20% matebas- es aucileblad moxdeba. aseve araprodiqtiuli iqneba
mTavrobis

iniciativa

mogebis

gadasaxadTan

dakavSirebiT.

Tu

es

kanonroeqti damticda, misgan gamowveuli uaryofiT Sedegebs 2017 wlis
bolos movimkiT.

4 დეკემბერი 2016 წელი.
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რეზიუმე
სავალუტო კურსების ექსპრეს - დიაგნოსტიკა და
ქართული ლარის პროგნოზი მოკლევადიან პერიოდში
nika Sengelia
ekonomikis akademiuri doqtori,
sruli profesori

statiaSი _ „savaluto kursebis eqspres-diagnostika da qarTuli
laris prognozi“ gaanalizebulia msoflio valutebis kursi noembris
TveSi,

maTi

cvlileba,

cvlilebis

mizezebi

da

gamokveTilia

tendenciebi. analizSi CarTulia dolari, evro, sterlingi, ieni, lira,
lari da iuani.
statiaSi laris kursis gauaresebis aRsakveTad mocemulia sami
rekomendacia: kapitalis bazris gaxsna, administraciuli xarjebis
Semcireba da bankebidan sesxebis gacema larSi.
sakvanZo sityvebi: valuta, kursi, safono bazari, savaluto bazari,
kotireba, safondo indeqsi, fss-fedaraluri sarezervo sistema.
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SUMMERY
Exchange rates Express Diagnostics and forecast of Georgian Gel
Nikoloz Shengelia
Doctor of Economics, Full Professor

In the article “Exchange rates Express Diagnostics and forecast of Georgian Gel” is
Analyzed the rate of world currencies during the period of November, their changes, the
causes of changes and is highlighted trends.
In the analysis involved US Dollar, Sterling, Yen, Lira, Gel and Yuan.
To prevent the deterioration of the exchange rate of Gel is given three recommendations:
opening capital market, reducing administrative costs and loans in Gel.

Keywords: currency, exchange rate, stock market, foreign exchange market, quotes,
stock index
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საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №514
2016 წლის 17 ნოემბერი, ქ. თბილისი

„სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის“ 2016 წლის
სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის
11 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის
მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად, „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის“ 2016 წლის
სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 11
იანვრის №2 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 12/01/2016, 470230000.10.003.019066)
შეტანილ

იქნეს

ცვლილება

და

დადგენილებით

დამტკიცებული

„სამედიცინო

დაწესებულებათა რეაბილიტაციისა და აღჭურვის“ 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის:
1. მე-2 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „რ“ ქვეპუნქტი:
„რ)

შპს

„აბასთუმნის

ტუბსაწინააღმდეგო

საავადმყოფოს“

გათბობის

ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯები.“.
2. მე-3 მუხლის:
ა) მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) პროგრამის მე-5 მუხლით გათვალისწინებული ცხრილის მე-5 პუნქტითა და მე-6
პუნქტის 6.1 პუნქტით განსაზღვრული თანხის შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიის“
ანგარიშზე მიმართვა და მე-17 პუნქტით განსაზღვრული თანხის შპს „აბასთუმნის
ტუბსაწინააღმდეგო საავადმყოფოს“ ანგარიშზე მიმართვა;“;
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ბ) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. შპს „სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიამ“ და შპს „აბასთუმნის ტუბსაწინააღმდეგო
საავადმყოფომ“ უზრუნველყონ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვისა

და

საქართველოს

რეგიონული

განვითარებისა

და

ინფრასტრუქტურის

სამინისტროებისათვის ინფორმაციის მიწოდება გადარიცხული თანხის ხარჯვის შესახებ,
მოთხოვნის შესაბამისად.“.
3. მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი კომპონენტების მიხედვით განისაზღვროს 28 879.7 ათასი ლარით:

ღირებულება (ათასი

კომპონენტის დასახელება

№

ლარი)

სსიპ − ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და
საზოგადოებრივი

ჯანმრთელობის

ეროვნული

ცენტრის

5 700.0

ადმინისტრაციული შენობის:

1

1.1. სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა

5 500.0

1.2. გარე კომუნიკაციების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

2

200.0

დაბა ლენტეხის მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს:

2 814.2

2.1. სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა

2 198.5

2.2. სამედიცინო აპარატურისა და ავეჯის, საოჯახო ტექნიკისა და
ინვენტარის, ასევე საოფისე ავეჯის შესყიდვა და გარე კომუნიკაციების

615.7

მოწყობა
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დაბა ხარაგაულის მრავალპროფილიანი საავადმყოფოს:

1 871.2

3.1. სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა

1 362.0

3
3.2. საოჯახო ტექნიკისა და ინვენტარის, ასევე საოფისე ავეჯის შესყიდვა

4

5

და გარე კომუნიკაციების მოწყობა

104.2

3.3. სამედიცინო აპარატურისა და ავეჯის შესყიდვა

405.0

პროგრამის ადმინისტრირება

48.0

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რუხში მრავალპროფილიანი
საუნივერსიტეტო კლინიკის:
5.1.

სამშენებლო

სამუშაოების

განხორციელება

(ნაწილობრივი

დაფინანსება)
5.2. საპროექტო/საავტორო ზედამხედველობა

დედოფლისწყაროს

მუნიციპალიტეტის

370.0

მრავალპროფილიანი

საავადმყოფოს:
6.1.

სამშენებლო

სამუშაოების

განხორციელება

(ნაწილობრივი

დაფინანსება)
6.2. ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამედიცინო და საყოფაცხოვრებო

1 915.5

965.5

ტექნიკისა და ავეჯის შესყიდვა

800.0

6.3. გარე კომუნიკაციების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

150.0

სს „ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრის“
ბავშვთა კორპუსის:

7

11 000.0

9.0

5.3. გარე კომუნიკაციების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა

6

11 379.0

7.1. სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა

1 626.1

957.1

7.2. სამედიცინო აპარატურისა და ავეჯის, საოჯახო ტექნიკისა და
ინვენტარის, ასევე საოფისე ავეჯის შესყიდვა და გარე კომუნიკაციების

669.0

მოწყობა
8

ქ.

თბილისში

ტუბერკულოზის

ეროვნული

სათაო/რეფერენს

ლაბორატორიის მშენებლობა (თანადაფინანსება)
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oficialuri dokumentebi
სს „ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის
სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის“:
ფუნქციონირების

9.1.
9

უწყვეტობის

უზრუნველსაყოფად

საიჯარო

გადასახადის გადახდა
9.2. ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამედიცინო აპარატურისა და
აღჭურვილობის შესყიდვა

971.2

429.3

541.9

სსიპ − სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის შეუფერხებელი
10

ფუნქციონირებისათვის

სატვირთო

ტიპის)

(დახურული

მცირე

26.0

ტვირთამწეობის ავტომანქანის შეძენა
11
12
13

მაღალი გამავლობის ავტომანქანების რეანომობილად გადაკეთებისა და
მათი აღჭურვისათვის საჭირო აპარატურის შესყიდვა
შპს

„თბილისის

ბავშვთა ინფექციური

კლინიკური

საავადმყოფოს“

ფუნქციონირებისათვის საჭირო სამედიცინო მოწყობილობების შესყიდვა
ქ. ზუგდიდში სკრინინგცენტრის:

71.0
65.7
630.0

13.1. მშენებლობის საპროექტო/საექსპერტო მომსახურების შესყიდვა

30.0

13.2. სამედიცინო აპარატურისა და ავეჯის, საოჯახო ტექნიკისა და
ინვენტარის, ასევე საოფისე ავეჯის შესყიდვა და გარე კომუნიკაციების

139.0

მოწყობა
13.3. სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა
14

461.0

ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ დუისში გადაუდებელი სამედიცინო
დახმარების ცენტრის (EMERGENCY):
14.1. მშენებლობის საპროექტო მომსახურების შესყიდვა

1 100.0
20.0

14.2. სამშენებლო სამუშაოების, სამედიცინო აპარატურისა და ავეჯის,
საოჯახო ტექნიკისა და ინვენტარის, ასევე საოფისე ავეჯის შესყიდვა და

1 080.0

გარე კომუნიკაციების მოწყობა
15

საექსპერტო/საინჟინრო სამუშაოები
ა(ა)იპ

−

ინფექციური

პათოლოგიის,

20.0
შიდსისა

და

კლინიკური

იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის მშენებლობისათვის
16

17

315.0

საპროექტო მომსახურების შესყიდვა
შპს

„აბასთუმნის

ტუბსაწინააღმდეგო

საავადმყოფოს“

გათბობის

ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯები

50.0

სულ
28 879.7
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მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
პრემიერ-მინისტრი
გიორგი კვირიკაშვილი

საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №515
2016 წლის 17 ნოემბერი, ქ. თბილისი

„დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 ივლისის №333
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად, „დასაქმების ხელშეწყობის მომსახურებათა განვითარების
სახელმწიფო
პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 ივლისის №333
დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 21/07/2016, 010240010.10.003.019398) შეტანილ იქნეს
ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული №1 დანართის (დასაქმების ხელშეწყობის
მომსახურებათა განვითარების სახელმწიფო პროგრამა) მე-3

მუხლის პირველი პუნქტი

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 376 000 (სამას სამოცდათექვსმეტი ათასი)
ლარით.“.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
პრემიერ-მინისტრი
გიორგი კვირიკაშვილი
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საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №516
2016 წლის 17 ნოემბერი, ქ. თბილისი

„სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და
კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 2 ივნისის №238 დადგენილებაში ცვლილების
შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად,

„სამუშაოს

მაძიებელთა

პროფესიული

მომზადება-გადამზადებისა

და

კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2016 წლის 2 ივნისის №238 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 06/06/2016,
430060000.10.003.019303) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული
„სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის
ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის“ მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. პროგრამის ბიუჯეტი, დაფინანსების წყარო და დაფინანსების მექანიზმები
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 1 914 000 (ერთი მილიონ ცხრაას თოთხმეტი ათასი)
ლარით. პროგრამის (მათ შორის, პროგრამის ადმინისტრირების ხარჯების) დაფინანსების
წყაროა წლიური საბიუჯეტო კანონით „სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადებაგადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლება“ პროგრამისათვის (პროგრამული კოდი: 35 05
04) გათვალისწინებული ასიგნება.“.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
პრემიერ-მინისტრი
გიორგი კვირიკაშვილი
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საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №517
2016 წლის 17 ნოემბერი, ქ. თბილისი

„შრომის პირობების ინსპექტირების 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 18 იანვრის №19
დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20

მუხლის მე-4 პუნქტის

შესაბამისად, „შრომის პირობების ინსპექტირების 2016 წლის სახელმწიფო პროგრამის
დამტკიცების

შესახებ“

საქართველოს

მთავრობის

2016

წლის

18

იანვრის

№19

დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge, 21/01/2016, 270000000.10.003.019083) შეტანილ იქნეს
ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული „შრომის პირობების ინსპექტირების 2016
წლის სახელმწიფო პროგრამის“ მე-4 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„1. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 302 000 (სამას ორი ათასი) ლარით.“.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
პრემიერ-მინისტრი
გიორგი კვირიკაშვილი
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საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №518
2016 წლის 17 ნოემბერი, ქ. თბილისი

„შრომის ბაზრის ანალიზისა და საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და
განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
მთავრობის 2016 წლის 11 თებერვლის №68 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე
მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად, „შრომის ბაზრის ანალიზისა და საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და
განვითარების სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის
2016

წლის

11

თებერვლის

№68

დადგენილებაში

(www.matsne.gov.ge,

15/02/2016,

010240010.10.003.019132) შეტანილ იქნეს ცვლილება და დადგენილებით დამტკიცებული
„შრომის ბაზრის ანალიზისა და საინფორმაციო სისტემის დანერგვისა და განვითარების
სახელმწიფო პროგრამის“ მე-4 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„1. პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 570 000 ლარით.“.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
პრემიერ-მინისტრი
გიორგი კვირიკაშვილი
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საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №519
2016 წლის 17 ნოემბერი, ქ. თბილისი

2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად, „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილებაში
(www.matsne.gov.ge, 31.12.2015, 470020000.10.003.019047) შეტანილ იქნეს ცვლილება და
დადგენილებით

დამტკიცებული

„2016

წლის

ჯანმრთელობის

დაცვის

სახელმწიფო

პროგრამები“ №19 დანართის (სოფლის ექიმი):
1. 19.3 დანართი („პირველადი ჯანდაცვის მომსახურება სოფლად“ კომპონენტით
განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელი შიდა ქართლის ზოგიერთი სოფლისთვის)
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„
№

მუნიციპალიტეტი

ტერიტორიული ორგანო

სოფელი

მომსახურების
მიმწოდებელი

ფლავი
1

ტყვიავი

გორი

ფლავისმანი
ტყვიავი
მარანა

ძევერა

ქიწნისი
ახრისი

2

გორი

ახალუბანი

ციცაგიანთ კარი
ჯარიაშენი

3

გორი

ახალუბანი

შპს „შიდა ქართლის
პირველადი

ქვეში

ჯანდაცვის ცენტრი“

ქვემო არცევი
ახალუბანი

ახალუბანი
4

გორი

აძვი
მეჯვრისხევი

5

მუმლაანთ კარი

გორი

დიცი
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გორი

დიცი

ქორდი
არბო
შავშვები

7

გორი

შავშვები

ქვემო შავშვები
ნაწრეტი
წითელუბანი

8

გორი

შავშვები

ნადარბაზევი
ხურვალეთი
ტირძნისი
მეღვრეკისი

9

გორი

ტირძნისი

ერგნეთი
თერგვისი
ბროწლეთი
მერეთი
კარბი

10

გორი

მერეთი

ქერე
კოშკა
გუგუტიანთ კარი
ზარდიაანთ კარი
კარალეთი

11

გორი

კარალეთი

დიდი გარეჯვარი
პატარა გარეჯვარი
სათბურის დასახლება
ბერშუეთი

12

გორი

ზეღდულეთი

კირბალი
ზემო სობისი

13

გორი

შინდისი

ქვემო ხვითი
კოდისწყარო
სარიბარი
ყარაფილა

14

კასპი

კოდისწყარო

ზადიაანთკარი
ზემო რენე
ქვემო რენე
ნიგოზა
ჩობალაური
ლამისყანა

15

კასპი

ლამისყანა

თვაური
ხვითი
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ქვემო ჭალა
გორაკა
საკორინთლო
კასპი

16

ქვემო ჭალა

პანტიანი
გამდლისწყარო
ვაკე
ახალშენი
ბრეძა
აბანო
ჭვრინისი

ქარელი

17

ბრეძა

საციხური
კოდა
ატოცი
გულიკაანთ უბანი
კნოლევი

ქარელი

18

ავლევი

ავლევი
ცერონისი

19

ქარელი

დვანი

20

ქარელი

დირბი

დვანი
ტახტიძირი
დირბი
ფცა

ქარელი

21

ფცა

თამარაშენი
ღოღეთი
წაღვლი
ქვემო ბროლოსანი
ზემო ბროლოსანი

ხაშური

22

წაღვლი

ჩორჩანა
კლდისწყარო
წეღვერი
ტიტვინის წყარო
ყობი

“.

2.

19.4

დანართით

(სპეცდაფინანსებაზე

მყოფი

სამედიცინო

დაწესებულებები)

განსაზღვრული ცხრილის 34-ე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
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„

შპს „ტყვიავის საავადმყოფო“
4 980

(2016 წლის 23 ოქტომბრის ჩათვლით)
34

შპს „შიდა ქართლის პირველადი ჯანდაცვის ცენტრი“ (შპს „ტყვიავის
საავადმყოფო“)

4 980

(2016 წლის 24 ოქტომბრიდან)

“.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
პრემიერ-მინისტრი
გიორგი კვირიკაშვილი

საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №526
2016 წლის 29 ნოემბერი, ქ. თბილისი

„2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად, „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №660 დადგენილებაში
(www.matsne.gov.ge, 31.12.2015, 470020000.10.003.019047) შეტანილ იქნეს ცვლილება და
დადგენილებით დამტკიცებული „2016 წლის ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო
პროგრამების“:
1. №1 დანართის (დაავადებათა ადრეული გამოვლენა და სკრინინგი) მე-8 მუხლი
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
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„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი

პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 1,784.0 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის
შესაბამისად:

1

კიბოს სკრინინგის კომპონენტი

2

საშვილოსნოს ყელის ორგანიზებული სკრინინგის პილოტი

3
4

ბიუჯეტი

კომპონენტის დასახელება

№

(ათასი ლარი)
1,161.0
23.0

1-დან 6 წლამდე ასაკის ბავშვთა ასაკის მსუბუქი და საშუალო ხარისხის
მენტალური განვითარების დარღვევების პრევენცია

200.0

ეპილეფსიის დიაგნოსტიკა და ზედამხედველობა

400.0

სულ

1,784.0

2. №2 დანართის (იმუნიზაცია) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 15,987.0 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის
შესაბამისად:
ბიუჯეტი

№ კომპონენტის დასახელება

(ათასი ლარი)

1

ვაქცინებისა და ასაცრელი მასალების შესყიდვა

2

სპეციფიკური შრატებისა და ვაქცინების შესყიდვა

3

ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა

4

აცრა-ვიზიტისა და ექიმის კონსულტაციის მომსახურება

11,859.0
40.0
4,048.0
40.0

სულ

15,987.0

3. №3 დანართის (ეპიდზედამხედველობა) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 1,646.0 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის
შესაბამისად:
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1

ბიუჯეტი

კომპონენტის დასახელება

№

(ათასი ლარი)

დონორული სისხლის კვლევა В და С ჰეპატიტზე, აივ ინფექციასა/ შიდსა და

1,550.0

ათაშანგზე
ხარისხის გარე კონტროლისა და მონიტორინგის უზრუნველყოფა (მ.შ.,

2

სისხლის

დონორთა:

ერთიანი

ეროვნული

ელექტრონული

ბაზის

53.0

ადმინისტრირება და სრულყოფა)
სისხლის უანგარო რეგულარული დონორობის მხარდაჭერისა და მოზიდვის
3

ეროვნული

კომპანიის

განხორციელების

მიზნით

გასატარებელი

35.0

ღონისძიებები, მათ შორის, „უანგარო დონორთა მსოფლიო დღესთან“
დაკავშირებული ღონისძიებების მხარდაჭერა
სულ

1,638.0

5. №7 დანართის (ტუბერკულოზის მართვა) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 14,073.0 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის
შესაბამისად:

ამბულატორიული
1

ბიუჯეტი

კომპონენტის დასახელება

№

თავისუფლების

მომსახურება
აღკვეთის

(მათ

(ათასი ლარი)

შორის,

დაწესებულებებში

პატიმრობისა

და

ტუბსაწინააღმდეგო

2,676.1

ამბულატორიული ღონისძიებების დაფინანსება − 12 500 ლარი თვეში)
2

ლაბორატორიული კონტროლი და ნახველის ლოჯისტიკა

3

სტაციონარული მომსახურება
პატიმრობისა

4

და

852.2
9,590.9

თავისუფლების

აღკვეთის

დაწესებულებებისათვის

ტუბერკულოზის მართვისთვის მედიკამენტების, სხვა სახარჯი და დამხმარე

40.0

მასალების შესყიდვა
5

ტუბერკულოზის პროგრამის რეგიონული მართვა და მონიტორინგი

37.8

6

ტუბერკულოზის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების შესყიდვა

423.0

სენსიტიური და რეზისტენტული ფორმის ტუბერკულოზით დაავადებულ
პაციენტთა მკურნალობაზე დამყოლობის გაუმჯობესების მიზნით ფულადი
7

წახალისების

საშემოსავლო

გადასახადი

და

რეზისტენტული

ფორმის

453.0

ტუბერკულოზით დაავადებულთა (თვეში არაუმეტეს 225 პაციენტისა)
ფულადი წახალისების დაფინანსება
სულ
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6. №8 დანართის (აივ ინფექცია/შიდსის მართვა) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 7,246.4 ათასი ლარით, შემდეგი

ცხრილის

შესაბამისად:

1
1.1
2
3
4

ბიუჯეტი

კომპონენტის დასახელება

№

(ათასი ლარი)

აივ ინფექციაზე/შიდსზე ნებაყოფლობითი კონსულტირება და ტესტირება
მ.შ.,

აივ

ინფექციაზე/შიდსზე

სკრინგული

კვლევისათვის

870.0

საჭირო

180.0

ტესტსისტემებისა და სახარჯე მასალების შესყიდვა
აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთა ამბულატორიული მომსახურებით
უზრუნველყოფა
აივ ინფექციით/შიდსით დაავადებულთა სტაციონარული მომსახურებით
უზრუნველყოფა
აივ ინფექციის/შიდსის სამკურნალო პირველი რიგის მედიკამენტების
შესყიდვა
სულ

2,877.4
2,269.0
1,230.0
7,246.4

7. №9 დანართის (დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობა) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს
შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 6,461.0 ათასი ლარით, შემდეგი

ცხრილის

შესაბამისად:
ბიუჯეტი

კომპონენტის დასახელება

№

(ათასი ლარი)

1

ანტენატალური მეთვალყურეობა

2,500.0

2

მაღალი რისკის ორსულთა, მშობიარეთა და მელოგინეთა მკურნალობა

2,074.7

3

გენეტიკური პათოლოგიების ადრეული გამოვლენა

408.3

ორსულებში B და C ჰეპატიტების, აივ ინფექციის/შიდსისა და სიფილისის
4

განსაზღვრისათვის

საჭირო

ტესტებითა

და

სახარჯი

მასალებით

357.5

უზრუნველყოფა
5
6

ახალშობილთა და ბავშვთა სკრინინგი ჰიპოთირეოზზე, ფენილკეტონურიაზე,
ჰიპერფენილა-ლანინემიასა და მუკოვისციდოზზე

800.0

ახალშობილთა სმენის სკრინინგული გამოკვლევა

94.5
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მედიკამენტებითა და საკვები დანამატით უზრუნველყოფა

7

226.0

7.1 ფოლიუმის მჟავისა და რკინის პრეპარატების შესყიდვა
სამკურნალო

საშუალებების

შორის,

(მათ

34.0
საკვები

დანამატის)

ტრანსპორტირება, შენახვა და გაცემა (საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე
7.2 საქონლის გაფორმების ხარჯები, მიღება, შენახვა, ტრანსპორტირება და
ბენეფიციარებზე

გაცემა

სამედიცინო

42.0

დაწესებულებების/აფთიაქების

მეშვეობით)
7.3 მიკროელემენტების შემცველი საკვები დანამატის შესყიდვა

150.0

სულ

8.

№11

დანართის

6,461.0

(ჯანმრთელობის

ხელშეწყობა)

მე-8

მუხლის

მე-8

პუნქტი

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„8. პროგრამის ბიუჯეტი:
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 365.0 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის შესაბამისად:
ბიუჯეტი

კომპონენტის დასახელება

№

(ათასი ლარი)

თამბაქოს მოხმარების კონტროლის გაძლიერება

1

100.0

ჯანსაღი კვების შესახებ განათლება და ალკოჰოლის ჭარბი მოხმარების

2

შესახებ ცნობიერების ამაღლება

65.0

3

ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა

60.0

4

C ჰეპატიტის პრევენცია და მოსახლეობის განათლების ხელშეწყობა

100.0

5

ჯანმრთელობის ხელშეწყობის პოპულარიზაცია და გაძლიერება, მ.შ.:

40.0

5.1 ფსიქიკური ჯანმრთელობა

20.0
სულ

365.0

9. №13 დანართის (დიაბეტის მართვა) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის

ბიუჯეტი

განისაზღვრება

9,151.3

ათასი

ლარით,

შემდეგი

ცხრილის

შესაბამისად:
ბიუჯეტი

კომპონენტის დასახელება

№

(ათასი ლარი)

1

შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება

920.0

2

სპეციალიზებული ამბოლატორიული დახმარება

875.3

შაქრიანი
3

და

სპეციფიკური

უშაქრო

დიაბეტით

მედიკამენტებითა

დაავადებული
და

მოსახლეობის

საანალიზო

ტექნიკური

7,356.0

საშუალებებით უზრუნველყოფა
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3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.3

შაქრიანი

დიაბეტით

დაავადებულ

პაციენტთა

მედიკამენტებით

6,900.2

უზრუნველყოფა
შაქრიანი დიაბეტით დაავადებული 18 წლისა და უფროსი ასაკის

6,400.2

პაციენტების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა
შაქრიანი

დიაბეტით

დაავადებულ

ბავშვთა

და

მოზარდთა

მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

500.0

უშაქრო დიაბეტით დაავადებულთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა

251.8

სპეციალურ სამკურნალო საშუალებათა ტრანსპორტირების, შენახვისა

204.0

და გაცემის ხარჯები
სულ

10.

№18

დანართის

(სასწრაფო

9,151.3

გადაუდებელი

დახმარება

და

სამედიცინო

ტრანსპორტირება):
ა) მე-3 მუხლის:
ა.ა) „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ბ“ ქვეპუნქტის „ა.ბ.გ“ ქვეპუნქტი ამოღებულ იქნეს;
ა.ბ) „ბ“ ქვეპუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ბ.დ“ ქვეპუნქტი:
„ბ.დ)

საგანგებო

სამედიცინო

სიტუაციებისა

მომსახურების

და

სპეციალური

მიწოდებისათვის

ოპერაციების

მზაობის

დროს სასწრაფო

უზრუნველყოფა/შესაბამისი

ტექნიკით აღჭურვილი სამედიცინო ბრიგადის თანხლება და გადაუდებელი სამედიცინო
დახმარების უზრუნველყოფა.“;
ბ) მე-4 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) პროგრამის მე-3 მუხლის „ა.ბ“ ქვეპუნქტის „ა.ბ.ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
მომსახურების ფინანსური ანგარიშსწორება ხორციელდება გლობალური ბიუჯეტის
პრინციპით.“;
გ) მე-5 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით, „ა.ბ“ ქვეპუნქტის „ა.ბ.ბ“
ქვეპუნქტითა და „ა.გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული მომსახურების შესყიდვა ხორციელდება
„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 101 მუხლის მე-3 პუნქტის „დ“
ქვეპუნქტის შესაბამისად.“;
დ) მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტის „ა.ა“ ქვეპუნქტით, „ა.ბ“ ქვეპუნქტის „ა.ბ.ბ“
ქვეპუნქტითა და „ა.გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებელი
განისაზღვრება ამ პროგრამის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.“;
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ე) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 31,575.3 ათასი ლარით, შემდეგი ცხრილის

შესაბამისად:

1
1.1
1.2
1.2.1

ბიუჯეტი

კომპონენტის დასახელება

№

(ათასი ლარი)

სასწრაფო სამედიცინო დახმარება და სამედიცინო ტრანსპორტირება.
მ.შ.:
სასწრაფო სამედიცინო დახმარება (მ.შ., ოკუპირებულ ტერიტორიაზე
მოქმედი სასწრაფო სამედიცინო დახმარება)

8,724.3
724.6

სამედიცინო ტრანსპორტირება

7,991.7

რეფერალური დახმარება

7,547.5

საქართველოს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო
1.2.2

ხელისუფლების უმაღლეს თანამდებობის პირთა და საქართველოში
ოფიციალური

ვიზიტით

მყოფ

საზღვარგარეთის

ქვეყნების

444.2

ხელმძღვანელთა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება
„პროგრამა „მომავლის ბანაკის“ განხორციელების შესახებ“ საქართველოს
1.3

მთავრობის

შესაბამისი

წლის

განკარგულებით

განსაზღვრული

8.0

ღონისძიებების უზრუნველყოფა
2

სასწრაფო სამედიცინო გადაუდებელი დახმარება

22,851.0

სულ

31,575.3

ვ) მე-9 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. პროგრამის მე-3 მუხლის „ა.ბ“ ქვეპუნქტის „ა.ბ.ბ“ და „ა.გ“ ქვეპუნქტებით
განსაზღვრული მომსახურების მიმწოდებელი განმახორციელებელთან წარადგენს მხოლოდ
დადგენილი ფორმის შემთხვევათა რეესტრსა და ხარჯის დამადასტურებელ დოკუმენტს.“;
ზ) დანართი 18.2 (სსიპ − სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის ბრიგადების
რაოდენობა ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით) ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
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„დანართი 18.2
სსიპ

−

სასწრაფო

სამედიცინო

დახმარების

ცენტრის

ბრიგადების

რაოდენობა

ტერიტორიული ერთეულების მიხედვით
ბრიგადების

ტერიტორიული ერთეულის დასახელება

№

რაოდენობა

1

აბაშის მუნიციპალიტეტი

3

2

ადიგენის მუნიციპალიტეტი

2

3

ქალაქ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი და ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი

3

4

ასპინძის მუნიციპალიტეტი

2

5

ახალგორი (მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი წეროვანი)

2

6

ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი

2

7

ქალაქ ახალციხის მუნიციპალიტეტი და ახალციხის მუნიციპალიტეტი

3

8

ახმეტის მუნიციპალიტეტი

4

9

ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი/ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი

13

10

ბაღდათის მუნიციპალიტეტი

2

11

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი

3

12

ბორჯომის მუნიციპალიტეტი

4

13

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი

5

14

ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტი და გორის მუნიციპალიტეტი (მათ შორის,
ტყვიავი)

8

15

გურჯაანის მუნიციპალიტეტი

4

16

დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი

3

17

დმანისის მუნიციპალიტეტი

2

18

დუშეთის მუნიციპალიტეტი (მათ შორის, ფასანაური)

3

19

ვანის მუნიციპალიტეტი

2

20

ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი

3

21

ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

6

22

თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი

4

23

ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტი და თელავის მუნიციპალიტეტი

5

24

თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

2

25

თიანეთის მუნიციპალიტეტი

3

26

კასპის მუნიციპალიტეტი

3

27

კოდა (თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტი, სოფელი კოდა)

1

28

ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი

2

29

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი

3

30

ლენტეხის მუნიციპალიტეტი

2

31

მარნეულის მუნიციპალიტეტი

5

32

მარტვილის მუნიციპალიტეტი

3
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33

ქალაქ მესტიის მუნიციპალიტეტი და მესტიის მუნიციპალიტეტი

2

34

ქალაქ მცხეთის მუნიციპალიტეტი და მცხეთის მუნიციპალიტეტი

3

35

ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი

2

36

ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი

4

37

ონის მუნიციპალიტეტი

2

38

ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი

7

39

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი

4

40

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

3

41

საჩხერის მუნიციპალიტეტი

3

42

სენაკის მუნიციპალიტეტი

3

43

სიღნაღის მუნიციპალიტეტი

3

44

ტყიბულის მუნიციპალიტეტი

3

45

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტი

5

46

ქარელის მუნიციპალიტეტი

2

47

ქედის მუნიციპალიტეტი

2

48

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი

5

49

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

10

50

ქურთა (მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი წეროვანი)

1

51

ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი

2

52

ყვარლის მუნიციპალიტეტი

3

53

შუახევის მუნიციპალიტეტი

2

54

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი

3

55

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი

2

56

ცაგერის მუნიციპალიტეტი

2

57

წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი (მათ შორის, ჯვარი)

4

58

წალკის მუნიციპალიტეტი

3

59

წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი

3

60

ჭიათურის მუნიციპალიტეტი

4

61

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი

3

62

ხაშურის მუნიციპალიტეტი

4

63

ხობის მუნიციპალიტეტი

2

64

ხონის მუნიციპალიტეტი

2

65

ხულოს მუნიციპალიტეტი

4

11. №20 დანართის (რეფერალური მომსახურება) მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი
რედაქციით:
„მუხლი 8. პროგრამის ბიუჯეტი
პროგრამის ბიუჯეტი განისაზღვრება 26,034.0 ათასი ლარით, მათ შორის:
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ა) სტიქიური უბედურებების, კატასტროფების, საგანგებო სიტუაციების, კონფლიქტურ
რეგიონებში დაზარალებულ მოქალაქეთა და საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული
სხვა შემთხვევების დროს მოსახლეობის სამედიცინო დახმარების კომპონენტი – 25,699.0
ათასი ლარით;
ბ) საქართველოს საკანონმდებლო, აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების
უმაღლესი თანამდებობის პირთა და მათი ოჯახის წევრთა გეგმური სამედიცინო დახმარების
ხარჯების ანაზღაურების კომპონენტი – 310.0 ათასი ლარით;
გ) ყოფილი უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების ოჯახის წევრთა სამედიცინო
დაზღვევის კომპონენტი – 5.0 ათასი ლარით;
დ) მსჯავრდებულთა კომისიური შემოწმების უზრუნველყოფა – 20.0 ათასი ლარით.“.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე, ხოლო ამ დადგენილების პირველი
მუხლის მე-10 პუნქტის მოქმედება გავრცელდეს 2016 წლის 1 ოქტომბრიდან წარმოშობილ
ურთიერთობებზე.
პრემიერ-მინისტრი
გიორგი კვირიკაშვილი

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №280
2016 წლის 16 ნოემბერი, ქ. თბილისი

„საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების
შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2012 წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილებისა და გაფორმების
შესახებინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012
წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებით (ვებგვერდი, 31/07/2012, სარეგისტრაციო კოდი:
230210000.22.033.016424)

დამტკიცებული

ინსტრუქციის

37-ე

მუხლის

მე-4

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
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„4. სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის ერთ დამატებით ფურცელში შეიძლება გაცხადდეს

ცნობები სამი დასახელების, სახეობის და მარკის საქონელზე, რომელთაგან თითოეული
მათგანი

წარმოშობილია

ერთ

ქვეყანაში

და

სეს

ესნ-ში

კლასიფიცირდება

ერთი

თერთმეტნიშნა კოდით. დაუშვებელია, ერთ სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციაში გაცხადდეს
ერთზე მეტი ერთი და იმავე თერთმეტნიშნა კოდის და ერთი და იგივე წარმოშობის ქვეყნის
საქონელი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი საქონლის ნაწილზე წარმოდგენილია
საქონლის შეღავათიანი (პრეფერენციული) წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
(წარმოშობის სერტიფიკატი, „ერთის მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის
გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და, მეორე მხრივ, საქართველოს შორის“
ასოცირების შესახებ 2014 წლის 27 ივნისის შეთანხმების I ოქმით გათვალისწინებული
„წარმოშობის

დეკლარაცია“,

„საქართველოსა

და

თურქეთის

რესპუბლიკას

შორის

თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ“ 2007 წლის 21 ნოემბრის შეთანხმების II ოქმით
გათვალისწინებული „ანგარიშ-ფაქტურის (ინვოისის) დეკლარაცია“ ან სხვა), ან როდესაც
საქონლის დეკლარირება ხორციელდება „ოქროს სიის“ მონაწილის მიერ პერიოდული
სასაქონლო საბაჟო დეკლარაციის გამოყენებით.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ფინანსთა მინისტრი
ნოდარ ხადური

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №34
2016 წლის 10 ნოემბერი, ქ. თბილისი

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურის მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების
შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურის უფროსის 2016 წლის 29 სექტემბრის №2 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად, ვბრძანებ:
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მუხლი 1

„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის
მოხელეთა დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დამტკიცების შესახებ“
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის
უფროსის 2016 წლის 29 სექტემბრის №2 ბრძანებით (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე,
29.09.2016

წ.,

010240080.64.076.016001)

დამტკიცებულ

ბუღალტრული

აღრიცხვის,

ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მოხელეთა დამატებით
საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში შეტანილ იქნეს შემდეგი შინაარსის ცვლილებები:
1. პირველი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. სამსახურის აპარატის უფროსი
ა) უმაღლესი განათლება;
ბ) იურისტად მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება (უპირატესობა ენიჭება საჯარო
სექტორში მუშაობის გამოცდილებას);
გ) საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს კანონის „საქართველოს მთავრობის
სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს კანონის
,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ’’, საქართველოს შრომის
კოდექსის, საქართველოს კანონის ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანების ,,ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების
თაობაზე’’ ცოდნა;
დ) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft office word, Microsoft office Excel,
Microsoft Office Outlook) და Internet/Web browsers-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა;
სასურველია საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემა (eDocument) სისტემების ცოდნა;
ე) ინგლისური ენის ცოდნა.“.
2. მე-2 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) საჯარო სექტორში ბუღალტრად მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება;“;
3. მე-6 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) ინგლისური ენის ცოდნა.“;
4. მე-7 მუხლის:
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ა) პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) აუდიტის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილება (მათ შორის,
ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლის);“;
ბ) პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს კანონის „საქართველოს მთავრობის
სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს კანონის
,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ”, საქართველოს კანონის
,,საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს კანონის ,,მეწარმეთა შესახებ“, ეთიკის
კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალი ბუღალტრისთვის, ხარისხის კონტროლის
საერთაშორისო სტანდარტების (ISQC1), აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების (ISA),
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS), საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანების ,,ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების
თაობაზე’’, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის
სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის №17 ბრძანების „ვებგვერდისა და რეესტრის
ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული
ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“
ცოდნა;“;
გ) პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ) ინგლისური ენის ცოდნა.“;
დ) მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს კანონის „საქართველოს მთავრობის
სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს კანონის
,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ”, საქართველოს კანონის
,,საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს კანონი ,,მეწარმეთა შესახებ“, ეთიკის კოდექსის
სახელმძღვანელო პროფესიონალი ბუღალტრისთვის, ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო
სტანდარტების

(ISQC1), აუდიტის

საერთაშორისო

სტანდარტების (ISA), ფინანსური

ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS), საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანების ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის

ზედამხედველობის

სამსახურის

დებულების

დამტკიცების

თაობაზე’’,

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის
უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის №17 ბრძანების „ვებგვერდისა და რეესტრის
ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული
ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“
ცოდნა;“.
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ე) მე-2 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ) ინგლისური ენის ცოდნა.“;
5. მე-8 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ) ინგლისური ენის ცოდნა.“;
6. მე-9 მუხლის:
ა) „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ) საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს კანონის „საქართველოს მთავრობის
სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის,
საქართველოს

ადმინისტრაციული

საპროცესო

კოდექსის,

საქართველოს

კანონის

„ნორმატიული აქტების შესახებ“, საქართველოს კანონის ,,ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ’’, საქართველოს კანონის ,,მეწარმეთა შესახებ’’,
საქართველოს კანონის „დაზღვევის შესახებ“, საქართველოს კანონის ,,ეროვნული
მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“, საქართველოს კანონის ,,საჯარო სამსახურის
შესახებ“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანების
,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის
დებულების დამტკიცების თაობაზე’’, ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის №17
ბრძანების „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი
სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა
იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ ცოდნა; “;
ბ) „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ე“ ინგლისური ენის ცოდნა.“.
7. მე-10 მუხლის:
ა) „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს კანონის „საქართველოს მთავრობის
სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს კანონის
,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ”, საქართველოს კანონის
,,საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს კანონი ,,მეწარმეთა შესახებ“, ხარისხის
კონტროლის
საერთაშორისო
სტანდარტების
(ISQC1),
აუდიტის
საერთაშორისო
სტანდარტების (ISA), ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS),
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანების
,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის
დებულების

დამტკიცების

თაობაზე’’,

ბუღალტრული

აღრიცხვის,

ანგარიშგებისა

და

აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 28 ოქტომბრის №17
ბრძანების „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით წარმოების, მისი
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სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და მომხმარებელთა
იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ ცოდნა;“;
ბ) „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ) ინგლისური ენის ცოდნა.“;
8. მე-10 მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 101 მუხლი:
„მუხლი

101.

უფროსი

სპეციალისტი

(ვებგვერდისა

და

რეესტრების

წარმოების

მიმართულება)
ა)

უმაღლესი

ეკონომიკური

განათლება

ან

უმაღლესი

განათლება

ბიზნესის

ადმინისტრირების მიმართულებით (უპირატესობა ენიჭება ბუღალტრული აღრიცხვის,
ფინანსების და აუდიტის სპეციალობებს და ამ სპეციალობებში უფრო მაღალ აკადემიურ
ხარისხს);
ბ) აუდიტის, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით ფინანსური
ანგარიშგების სფეროში ან საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად აღრიცხვა,
ანგარიშგების

ან/და

აუდიტის

სწავლების

სფეროში

მუშაობის

არანაკლებ

2

წლის

გამოცდილება;
გ) საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს კანონის „საქართველოს მთავრობის
სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“, საქართველოს კანონის
,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ”, საქართველოს კანონის
,,საჯარო სამსახურის შესახებ“, საქართველოს კანონი ,,მეწარმეთა შესახებ“, ხარისხის
კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტების (ISQC1), ეთიკის კოდექსის სახელმძღვანელო
პროფესიონალი ბუღალტრისთვის, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14
სექტემბრის №223 ბრძანების ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის დებულების დამტკიცების თაობაზე’’, ბუღალტრული
აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016
წლის 28 ოქტომბრის №17 ბრძანების „ვებგვერდისა და რეესტრის ელექტრონული ფორმით
წარმოების, მისი სტრუქტურის, ფორმის, მასში ასახული ინფორმაციის ნუსხისა და
მომხმარებელთა იდენტიფიცირების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ ცოდნა;
დ) სასურველია პროფესიონალ ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) ან სერტიფიცირებულ
საჯარო ბუღალტერთა ამერიკის ინსტიტუტის (AICPA) სერტიფიკატის ფლობა;
ე) საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Microsoft office word, Microsoft office Excel,
Microsoft Office Outlook) და Internet/Web browsers-ის სამომხმარებლო დონეზე ცოდნა;
ვ) ინგლისური ენის ცოდნა.“.
9. მე-12 მუხლის:
ა) პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
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„ბ) ფინანსური მენეჯმენტის, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტებით
ფინანსური ანგარიშგების სფეროში, აუდიტის სფეროში მუშაობის არანაკლებ 5 წლის
გამოცდილება (მათ შორის, ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლის);“;
ბ) პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ) ინგლისური ენის ცოდნა.“.
გ) მე-2 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ) ინგლისური ენის ცოდნა.“;
10. მე-13 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ) ინგლისური ენის ცოდნა.“;
11. მე-14 მუხლის:
ა) „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით;
„გ) საქართველოს კონსტიტუციის, საქართველოს კანონის „საქართველოს მთავრობის
სტრუქტურის,

უფლებამოსილებისა

და

საქმიანობის

წესის

შესახებ“,

საქართველოს

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის,
საქართველოს

ადმინისტრაციული

საპროცესო

კოდექსის,

საქართველოს

კანონის

„ნორმატიული აქტების შესახებ“, საქართველოს კანონის ,,ბუღალტრული აღრიცხვის,
ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ’’, საქართველოს კანონის ,,მეწარმეთა შესახებ’’,
საქართველოს კანონის „დაზღვევის შესახებ“, საქართველოს კანონის ,,ეროვნული
მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“, საქართველოს კანონის ,,საჯარო სამსახურის
შესახებ“, საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2016 წლის 14 სექტემბრის №223 ბრძანების
,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის
დებულების დამტკიცების თაობაზე’’ ცოდნა; “.
ბ) „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ე“ ინგლისური ენის ცოდნა.“;
12. მე-15 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ვ“ ინგლისური ენის ცოდნა.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
იური დოლიძე
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ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №37
2016 წლის 11 ნოემბერი, ქ. თბილისი

საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის
განხორციელების დროებითი უფლებამოსილების მინიჭების წესის დამტკიცების
თაობაზე
„ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის
28-ე მუხლის მე-9 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
დამტკიცდეს „საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების ფინანსური ანგარიშგების
აუდიტის განხორციელების დროებითი უფლებამოსილების მინიჭების წესი“.
მუხლი 2
დამტკიცდეს ,,აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის მიერ სდპ-ის აუდიტის ჩატარების
დროებითი უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ განაცხადის ფორმა“ თანდართული
დანართის შესაბამისად.
მუხლი 3
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
იური დოლიძე
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საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის
განხორციელების დროებითი უფლებამოსილების მინიჭების წესი
მუხლი 1
1. ეს წესი განსაზღვრავს ბუღალტრული არღიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის (შემდგომში – „სამსახური“) მიერ საზოგადოებრივი
დაინტერესების
განხორციელების

პირების

(შემდგომ

დროებითი

–

სდპ)

ფინანსური

უფლებამოსილების

ანგარიშგების

მინიჭების

აუდიტის

საფუძვლებსა

და

პროცედურებს.
2. ამ ბრძანების მოქმედება ვრცელდება:
ა) იმ აუდიტორულ ფირმაზე, რომელსაც ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის (შემდგომ – კანონი) ამოქმედების თარიღისთვის
ჰქონდა სავალდებულო აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილება, რაც დასტურდება
„ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს
2012 წლის 29 ივნისის კანონის შესაბამისად აკრედიტებული ორგანიზაციის სავალდებულო
აუდიტის ჩატარების უფლების მქონე პირთა რეესტრით, ან
ბ) რომელმაც 2013 წლის 1 იანვრიდან ,,ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედებამდე ჩაატარა სავალდებულო აუდიტი,
ან
გ) 2016 წლის 25 ივნისიდან 2016 წლის 1 ნოემბრამდე ჩაატარა სდპ-ის ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტი.
მუხლი 2
1.

სდპ-ის

ფინანსური

ანგარიშგების

აუდიტის

განხორციელების

დროებითი

უფლებამოსილების მინიჭების საფუძველია ამ ბრძანების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით
განსაზღვრული პირის მიერ, სდპ-ის აუდიტის ჩატარების დროებითი უფლებამოსილების
მინიჭების თხოვნით, არაუგვიანეს 2016 წლის 30 ნოემბრამდე სამსახურისათვის წარდგენილი
განაცხადი.
2. წარდგენილი განაცხადისა და განაცხადზე თანდართული დოკუმენტაციის განხილვის
პროცესში სამსახური ითვალისწინებს:
ა) სამსახურისათვის წარდგენილ

განაცხადში მოცემულ ინფორმაციას ხარისხის

კონტროლის სისტემის შესახებ, რაც უნდა შეესაბამებოდეს ხარისხის კონტროლის
საერთაშორისო სტანდარტის 1 (ISQC1) მოთხოვნებს.
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ბ)

საჭიროების შემთხვევაში, იმ მარეგულირებელი/საზედამხედველო ორგანოს მიერ

მოწოდებულ ინფორმაციას, რომელსაც ჰბარდებოდა აუდიტორული დასკვნა/ანგარიში;
გ)

აუდიტორული

ფირმის

მიერ

სამსახურის

მოთხოვნით

წარდგენილ

სხვა

ინფორმაციას/დოკუმენტაციას (მათ შორის, ინგლისურენოვანი რედაქციის).
მუხლი 3
1. სამსახურის მიერ უფლებამოსილი პირი ვალდებულია დაუყოვნებლივ გაატაროს
წარმოდგენილი განცხადება და გასცეს მისი მიღების ბარათი, რომელიც ადასტურებს
განაცხადით

წარმოდგენილი

განაცხადის მიღების ფაქტს.

დოკუმენტაციის

წარმოდგენისა

და

სამსახურის

მიერ

წარმოების ვადის ათვლა იწყება განმცხადებლის მიერ

განცხადებისა და მასზე თანდართული დოკუმენტაციის სამსახურში წარდგენის დღიდან.
2. განაცხადი უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას დაინტერესებული აუდიტორულ ფირმაზე და
ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ ინფორმაციას/დოკუმენტაციას.
3. სამსახურისთვის წარსადგენ განაცხადს უნდა ერთოდეს:
ა) ინფორმაცია შესრულებული და დაგეგმილი აუდიტის გარიგებების შესახებ;
ბ) ინფორმაცია სდპ-ის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტში მონაწილე თანამშრომელთა
შესახებ;
გ) ინფორმაცია ხარისხის კონტროლის სისტემის სახელმძღვანელო დოკუმენტების
(სახელმძღვანელოების, პოლიტიკების და პროცედურების) შესახებ;
დ) ასეთის არსებობის შემთვევაში, აუდიტორულ ფირმასთან მიმართებაში ჩატარებული
უკანასკნელი წინა ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის/ შემოწმების/ შედეგების
დამადასტურებელი

დოკუმენტაცია/ინფორმაცია

(მათ

შორის,

ინგლისურენოვანი

რედაქციის).
4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული პირისათვის ამ ბრძანებითა და
საქართველოს

კანონმდებლობის

დარღვევით

წარმოდგენილი

დოკუმენტები

ან/და

ინფორმაცია არ წარმოადგენს განცხადების მიღებაზე უარის თქმის საფუძველს, იგი
შესაძლებელია გახდეს სამსახურის მიერ ამ წესით დადგენილ ვადაში წარმოების შეჩერების
ან შეწყვეტის საფუძველი.
5. თუ აუდიტორული ფირმა სამსახურს არ წარუდგენს კანონით ან ამ ბრძანებით
გათვალისწინებულ

დოკუმენტს

ან/და

ინფორმაციას,

რომელიც

აუცილებელია

აუდიტორული ფირმისათვის სდპ-ის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარების
დროებითი

უფლებამოსილების

მინიჭებისათვის,

სამსახური

აუდიტორულ

ფირმას

შეუჩერებს განცხადების განხილვის პროცესს და განუსაზღვრავს არაუმეტეს 10 სამუშაო
დღის ვადას, რომლის განმავლობაშიც აუდიტორულმა ფირმამ დამატებითი დოკუმენტი
ან/და ინფორმაცია უნდა წარადგინოს.
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6. იმ შემთხვევაში, თუ სდპ-ის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელების
დროებითი უფლებამოსილებით დაინტერესებული პირის მიერ განაცხადის წარდგენის
დროისათვის

აუდიტორული

(აუდიტური)

ფირმების

სახელმწიფო

რეესტრში

რეგისტრაციით დაინტერესებულ იურიდიულ პირზე არ არის დაწყებული ან დაწყებულია
და არ დასრულებულა სარეგისტრაციო წარმოება, სამსახური იღებს გადაწყვეტილებას
განაცხადის განხილვის შეჩერების თაობაზე. თუ წარმოების შეჩერების ვადაში აღნიშნული
პირი არ/ვერ დარეგისტრირდა აუდიტორული (აუდიტური) ფირმების სახელმწიფო
რეესტრში,

ფინანსური

ანგარიშგების

აუდიტის

განხორციელების

დროებითი

უფლებამოსილებით დაინტერესებული პირის მიმართ წარმოება წყდება და სამსახური იღებს
გადაწყვეტილებას უფლებამოსილების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ.
7. სამსახური უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება წარმოების შეჩერების შესახებ,
თუ:
ა) განცხადებას არ ერთვის ან/და არასრულად არის წარმოდგენილი ამ წესით, კანონითა და
მის საფუძველზე მიღებული ნორმატიული აქტებით განსაზღვრული დოკუმენტი ან/და
ინფორმაცია,

რომელიც

აუცილებელია

განცხადებით

მოთხოვნილ

საკითხზე

გადაწყვეტილების მისაღებად;
ბ) უფლებამოსილების მინიჭებისათვის წარდგენილი დოკუმენტაცია, მათი კანონიერების
შესწავლის მიზნით სამსახურის მიერ გადაგზავნილია შესაბამის უწყებაში/ორგანოში;
გ) არსებობს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლები.
8. წარმოების შეჩერების პერიოდში,

წარმოების შეჩერების საფუძვლის აღმოფხვრის

დამადასტურებელი დოკუმენტის ან/და ინფორმაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, სამსახური
იღებს გადაწყვეტილებას წარმოების განახლების შესახებ.
9. წარმოების შეჩერების, განახლების და შეწყვეტის თაობაზე სამსახურის უფროსის მიერ
გამოიცემა ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, რომელიც
სამსახურის მიერ ეგზავნება დაინტერესებულ პირს სამსახურის მიერ გადაწყვეტილების
მიღებიდან 2 დღის ვადაში.
მუხლი 4
1. აუდიტორული ფირმისათვის მინიჭებული სდპ-ის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის
განხორციელების დროებითი უფლებამოსილება მოქმედებს სამსახურის მიერ დროებითი
უფლებამოსილების მინიჭების დღიდან არაუგვიანეს 2017 წლის 31 დეკემბრისა.
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2.

იმ ხელშეკრულებით, რომლის მხარეც არის ქონების მმართველი, განსაზღვრული

ვალდებულებების

შესრულების

დადასტურებასთან

დაკავშირებული

აუდიტორული

მომსახურების განხორციელების უფლებამოსილება 2018 წლის 1 იანვრამდე აქვთ
„საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების განმახორციელებელ ან/და
საექსპერტო და აუდიტორული დასკვნების გამცემ პირთა და სახელმწიფო საწარმოთა
ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 5 სექტემბრის №360
დადგენილებით დამტკიცებულ „საწარმოებისათვის აუდიტირებული ფინანსური
ანგარიშგების განმახორციელებელ ან/და საექსპერტო და აუდიტორული დასკვნების გამცემ
პირთა ნუსხაში“ მითითებულ აუდიტორულ ფირმებს, რომლებსაც ამ წესის შესაბამისად
მიენიჭებათ დროებითი უფლებამოსილება.
3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული დადგენილებით დამტკიცებულ ნუსხაში
მითითებულ პირებს იმ ხელშეკრულებით, რომლის მხარეც არის ქონების მმართველი,
განსაზღვრული

ვალდებულებების

შესრულების დადასტურებასთან

დაკავშირებული

აუდიტორული მომსახურების განხორციელების უფლებამოსილება უნარჩუნდებათ ამ
კანონის ამოქმედების თარიღისთვის დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
აუდიტორული მომსახურების დასრულებამდე, ხოლო ამ კანონის ამოქმედების შემდეგ 2017
წლის 1 იანვრამდე დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული აუდიტორული
მომსახურების განხორციელების უფლებამოსილება – 2017 წლის 1 მარტამდე.
4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრული დადგენილებით დამტკიცებულ ნუსხაში
მითითებულმა აუდიტორულმა ფირმებმა სდპ-ებისათვის შეასრულონ 2016 წლის 1
ნოემბრამდე დადებული ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხელშეკრულებებით 2016 წლის
საანგარიშგებო ან წინა პერიოდთან მიმართებით ნაკისრი ვალდებულებები.
5. აუდიტორული ფირმა, რომელსაც სამსახურის მიერ მიენიჭა აუდიტის განხორციელების
დროებითი უფლებამოსილება, ვალდებულია არაუგვიანეს 2017 წლის 1 ოქტომბრამდე
მიმართოს სამსახურს ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების
მოთხოვნით. მინიჭებული დროებითი უფლებამოსილება მოქმედებს სამსახურის მიერ
აუდიტორულ ფირმაში ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის საბოლოო
შედეგების გამოვლენამდე.
6. სამსახური ვალდებულია დაასრულოს აღნიშნული უფლებამოსილების მქონე იმ
აუდიტორული ფირმის ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, რომელმაც მას ამ
მუხლის

მე-5

პუნქტით

განსაზღვრულ

ვადაში

ხარისხის

კონტროლის

სისტემის

მონიტორინგის განხორციელების მოთხოვნით მიმართა, და შესაბამისი შედეგები რეესტრში
2018 წლის 1 იანვრამდე ასახოს.
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7.

სამსახური

ვალდებულია

დაასრულოს

იმ

აუდიტორული

ფირმის

ხარისხის

კონტროლის სისტემის მონიტორინგი, რომელმაც მას ხარისხის კონტროლის სისტემის
მონიტორინგის განხორციელების მოთხოვნით მიმართა, და გადაწყვეტილების მიღებიდან 5
სამუშაო დღის ვადაში შესაბამისი შედეგები რეესტრში ასახოს, მაგრამ არაუგვიანეს 2018
წლის 1 იანვრამდე.
8. სამსახური უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება უფლებამოსილების მინიჭებაზე
უარის თქმისა და წარმოების შეწყვეტის შესახებ, თუ:
ა) წარმოების განმავლობაში განმცხადებელმა ან მისმა საამისოდ უფლებამოსილმა პირმა
მოითხოვა წარმოების შეწყვეტა;
ბ) ამ ბრძანებით განსაზღვრული ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი წარმოების შეჩერების
საფუძვლის აღმოფხვრის დამადასტურებელი ინფორმაცია ან დოკუმენტი;
გ) განაცხადზე თანდართული დოკუმენტაცია გამოცემული, მიღებული ან შედგენილია
არაუფლებამოსილი პირის მიერ;
დ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ცნობილი გახდა სარეგისტრაციო განაცხადზე
თანდართული დოკუმენტის გაუქმების ფაქტი;
ე) არსებობს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლები.
მუხლი 5
სდპ-ის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარების დროებითი უფლებამოსილება
უქმდება, თუ:
ა) აღნიშნული უფლებამოსილების მქონე პირი 2017 წლის 1 ოქტომბრამდე არ მიმართავს
სამსახურს ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების მოთხოვნით;
ბ) სამსახურმა განხორციელებული ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის
შედეგების საფუძველზე უარყოფითი გადაწყვეტილება მიიღო;
გ) აუდიტორული ფირმა არ აკმაყოფილებს კანონითა და კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტებით დადგენილ მოთხოვნებს.
მუხლი 6
1.

განაცხადის

შევსებისას,

საჭიროების

შემთხვევაში,

პირი

უფლებამოსილია

პასუხებისათვის გამოყოფილ გრაფებს/სტრიქონებს დაამატოს შესაბამისი ველები.
2. შევსებული განაცხადი თანდართულ ინფორმაციასთან ერთად ამობეჭდილი და
უფლებამოსილი პირის მიერ დამოწმებული (არსებობის შემთხვევაში – ფირმის ბეჭდით)
სახით წარედგინება სამსახურს.
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მუხლი 7
წარმოებისას სამსახურის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება შესაძლებელია გასაჩივრდეს

საბჭოსა

და

სასამართლოში,

საქართველოს

კანონმდებლობით

დადგენილი

წესით.

სამსახურის გადაწყვეტილების გასაჩივრება არ აჩერებს მის მოქმედებას.

დანართი
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურს
აუდიტორული (აუდიტური) ფირმის სახელწოდება:
ფირმის სამართლებრივი ფორმა:
ფირმის საიდენტიფიკაციო ნომერი:
ფირმის ფაქტობრივი მისამართი:
დირექტორის (მთავარი აღმასრულებელი პირის) სახელი და გვარი:
ხარისხის კონტროლზე პასუხისმგებელი პირის სახელი და გვარი:
ფირმის ტელეფონის ნომერი:
ფირმის ელექტრონული ფოსტა:
ფირმის ვებგვერდი:
საერთაშორისო ქსელის ვებგვერდი:

განცხად ე ბ ა
აუდიტორული ფირმის მიერ სდპ-ის აუდიტის ჩატარების დროებითი
უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ
გთხოვთ,

განიხილოთ

წარმოდგენილი

თანდართული

,,ა“,

ინფორმაცია/დოკუმენტაცია

,,ბ“
და

და

,,გ“

დანართების

მომანიჭოთ

შესაბამისად

საზოგადოებრივი

დაინტერესების პირების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის განხორციელების დროებითი
უფლებამოსილება.

განმცხადებლის ხელმოწერა:
თარიღი:

-------------------------------------------------------------------------------------
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დანართი ,,ა“

ინფორმაცია შესრულებული და დაგეგმილი აუდიტის გარიგებების შესახებ
1. ინფორმაცია „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის
შესახებ“ საქართველოს 2012 წლის 29 ივნისის კანონით (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
(www.matsne.gov.ge),

13.07.2012,

სარეგისტრაციო

კოდი:

260000000.05.001.016869),

განსაზღვრული 2015 წლის ან ასეთის არარსებობის შემთხვევაში წინა წლების ფინანსური
ანგარიშგების, სავალდებულო აუდიტზე გაფორმებულ ხელშეკრულებათა შესახებ, რომელიც
დაიდო არაუადრეს 2013 წლის 1 იანვრისა, დამკვეთის, საიდენტიფიკაციო ნომრების,
ხელშეკრულებების ვადების მითითებით;
2. ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ინფორმაცია სდპ-ებთან 2016 წლის ან შემდგომ
პერიოდზე, ფინანსური ანგარიშგების აუდიტთან დაკავშირებულ 2016 წლის 1 ნოემბრამდე
დადებულ გარიგებებზე, სდპ-ების სახელწოდებების, საინდენტიფიკაციო

ნომრების,

ხელშეკრულებების ვადების მითითებით;
3. ინფორმაცია სდპ-ებთან 2016 წლის ან შემდგომ პერიოდზე, ფინანსური ანგარიშგების
აუდიტთან დაკავშირებულ, 1 ნოემბრის შემდგომ დადებული გარიგებების შესახებ, სდპ-ების
სახელწოდებების, საინდენტიფიკაციო ნომრების, ხელშეკრულებების ვადების მითითებით.
4. ფირმის მიერ 2013 წლის 1 იანვრიდან 2016 წლის 1 ნოემბრამდე დასრულებული,
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ორი (აქედან „ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტის შესახებ“ საქართველოს 2012 წლის 29 ივნისის კანონით
(საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), 13.07.2012, სარეგისტრაციო
კოდი:

260000000.05.001.016869)

გარიგების

შესახებ

შემდეგი

განსაზღვრული
დოკუმენტების

სულ

მცირე

ერთი

ასლები/ინფორმაცია

სავალდებულო)
(მათ

შორის,

ინგლისურენოვანი რედაქციის):
ა) ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის გარიგების ხელშეკრულება;
ბ) გარიგების ბიუჯეტი;
გ) აუდიტის სტრატეგია და გეგმა;
დ) დამკვეთის ხელმძღვანელობის ოფიციალური წერილი;
ე) დამკვეთის ფინანსური ანგარიშგება აუდიტორულ დასკვნასთან ერთად;
ვ) გამოყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა ან დოკუმენტირების, მათ შორის,
არქივაციის საშუალება.
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დანართი ,,ბ“
ინფორმაცია

სდპ-ის

ფინანსური

ანგარიშგების

აუდიტში

მონაწილე

თანამშრომელთა შესახებ
1. სდპ-ის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტში მონაწილე გარიგების პარტნიორ(ებ)ის
ვინაობა, კვალიფიკაცია და პრაქტიკული გამოცდილება სდპ-ის ფინანსური ანგარიშგების
აუდიტის სფეროში;
2. სდპ-ის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტში მონაწილე გარიგების ზედამხედველობაზე
პასუხისმგებელი პირის

ვინაობა, თანამდებობობა,

კვალიფიკაცია და

პრაქტიკული

გამოცდილება სდპ-ის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის სფეროში;
3. გარდა 1-ლ-მე-2 პუნქტებში მითითებულისა, სდპ-ის ფინანსური ანგარიშგების
აუდიტში

მონაწილე

მაღალი

და

საშუალო

რანგების

თანამშრომლების

ვინაობა,

თანამდებობები, კვალიფიკაცია და პრაქტიკული გამოცდილება სდპ-ის ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტის სფეროში;
4. სდპ-ის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტში მონაწილე ტექნიკური სპეციალისტების
(ექსპერტების) ვინაობა და კვალიფიკაცია, მათ შორის:
ა) მართვის და კონტროლის საინფორმაციო სისტემის აუდიტის სპეციალისტები;
ბ) ფინანსური ანგარიშგების, გარიგების მიმოხილვის სპეციალისტები;
გ) შეფასების სპეციალისტები;
დ) აქტუარები (დაზღვევის სუბიექტების აუდიტის შემთხვევაში);
ე) სხვა ექსპერტები.
5. ინფორმაცია სდპ-ის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტში მონაწილე თანამშრომლების
ბოლო პერიოდის განგრძობითი განათლების შესახებ.
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დანართი ,,გ“
ინფორმაცია ფირმაში დანერგილი ხარისხის კონტროლის სისტემის სახელმძღვანელო
დოკუმენტების (სახელმძღვანელოები, პოლიტიკები და პროცედურები) შესახებ
ფირმაში
სახელმძღვანელო
დოკუმენტის სახეობა

სახელწო

ხარისხის კონტროლის

დება

სისტემის ელემენტის

განახლებ ბოლო
ის

განახლების

სიხშირე

თარიღი

მიხედვით

ავტორის
ვინაობა/თან
ამდებობა ან
დასახელება

დანერგვაზე დანერგვაზე
პასუხისმგებ პასუხისმგებ
ელი პირის ელი პირის
ვინაობა,

საკონტაქტო

თანამდებობ მონაცემები
ა

ეთიკური მოთხოვნების
შესრულებასთან
დაკავშირებული
სახელმძღვანელო
დოკუმენტ(ებ)ი
ახალ დამკვეთთან
ურთიერთობის
დამყარებასთან, არსებულ
დამკვეთთან ურთიერთობის
გაგრძელებასთან და
კონკრეტულ გარიგებასთან
დაკავშირებული
სახელმძღვანელო
დოკუმენტ(ებ)ი
შრომითი რესურსების
მართვასთან დაკავშირებული
სახელმძღვანელო
დოკუმენტ(ებ)ი
გარიგების შესრულებასთან
დაკავშირებული
სახელმძღვანელო
დოკუმენტ(ებ)ი
მონიტორინგის მოთხოვნის
შესრულებასთან
დაკავშირებული
სახელმძღვანელო
დოკუმენტ(ებ)ი

ვადასტურებ,

რომ

ფირმაში

დანერგილია

ხარისხის

კონტროლის

საერთაშორისო

სტანდარტებით (ISQC1) მოთხოვნილი, ზემოაღნიშნული სახელმძღვანელო დოკუმენტები
(სახელმძღვანელოები, პოლიტიკები, პროცედურები)
პასუხისმგებელი პირის თანამდებობა, სახელი, გვარი და ხელმოწერა
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ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის
უფროსის ბრძანება №140
2016 წლის 30 ნოემბერი, ქ. თბილისი

,,საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის
განხორციელების დროებითი უფლებამოსილების მინიჭების წესის დამტკიცების
თაობაზე” ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2016 წლის 11 ნოემბრის №37 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის
შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„საზოგადოებრივი

დაინტერესების

პირების

ფინანსური

ანგარიშგების

აუდიტის

განხორციელების დროებითი უფლებამოსილების მინიჭების წესის დამტკიცების თაობაზე”
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და

აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის

უფროსის 2016 წლის 11 ნოემბრის №37 ბრძანებით (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე,
14.11.2016 წ., 260000000.64.076.016006) დამტკიცებულ წესში შეტანილ იქნეს შემდეგი
შინაარსის ცვლილება:
1. მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.

სდპ-ის

ფინანსური

ანგარიშგების

აუდიტის

განხორციელების

დროებითი

უფლებამოსილების მინიჭების საფუძველია ამ ბრძანების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტით
განსაზღვრული პირის მიერ, სდპ-ის აუდიტის ჩატარების დროებითი უფლებამოსილების
მინიჭების თხოვნით, არაუგვიანეს 2016 წლის 30 ნოემბრისა, სამსახურისათვის წარდგენილი
განაცხადი.“.
2. მე-3 მუხლის:
ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. სამსახურის მიერ უფლებამოსილი პირი ვალდებულია დაუყოვნებლივ გაატაროს
წარმოდგენილი განცხადება და გასცეს მისი მიღების ბარათი, რომელიც ადასტურებს
განაცხადით

წარმოდგენილი

განაცხადის მიღების ფაქტს.
წარდგენილი

განაცხადის

დოკუმენტაციის

წარმოდგენისა

და

სამსახურის

სამსახურისათვის არაუგვიანეს 2016 წლის 30 ნოემბრისა
საფუძველზე,

სდპ-ის

აუდიტის

ჩატარების

უფლებამოსილების მინიჭება ხდება 2016 წლის 31 დეკემბრამდე.“;
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ბ) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. სამსახური უფლებამოსილია ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში დამატებით მოითხოვოს
სარეგისტრაციო
წარმოებასთან
დაკავშირებული,
კანონით
ან
ამ
ბრძანებით
გათვალისწინებული

დოკუმენტის

ან/და

ინფორმაციის

წარმოდგენა,

რომელიც

აუცილებელია აუდიტორული ფირმისათვის სდპ-ის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის
ჩატარების დროებითი უფლებამოსილების მინიჭებისთვის.“;
გ) მე-8 და მე-9 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,8. წარმოების შეჩერების პერიოდში,

წარმოების შეჩერების საფუძვლის აღმოფხვრის

დამადასტურებელი დოკუმენტის ან/და ინფორმაციის წარმოდგენის შემთხვევაში პირის
მიმართ წარმოება განახლდება.
9. გადაწყვეტილება წარმოების შეჩერების და შეწყვეტის თაობაზე

სამსახურის მიერ

ეგზავნება დაინტერესებულ პირს სამსახურის მიერ გადაწყვეტილების მიღებიდან 2 დღის
ვადაში.“.
3. მე-4 მუხლის მე-7 პუნქტი ამოღებულ იქნეს.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი
იური დოლიძე
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საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის
ბრძანება №130/04
2016 წლის 15 ნოემბერი, ქ. თბილისი

„საქართველოს საბანკო დაწესებულებებში საერთაშორისო საბანკო ანგარიშის
ნომრის გამოყენების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს
ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2010 წლის 17 მარტის №44/01 ბრძანებაში
ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის და
„საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-15 მუხლის
პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის და 67-ე მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების შესაბამისად,
ვბრძანებ:
მუხლი 1
„საქართველოს საბანკო დაწესებულებებში საერთაშორისო საბანკო ანგარიშის ნომრის
გამოყენების შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის
პრეზიდენტის 2010 წლის 17 მარტის №44/01 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის
დანართი №2 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ამ ბრძანების დაუყოვნებელი ამოქმედება განპირობებულია კომერციული ბანკების
საქმიანობის შეუფერხებლად განხორციელების აუცილებლობით
მუხლი 3
ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.
საქართველოს ეროვნული ბანკის
ვიცე–პრეზიდენტი (მოვალეობის შემსრულებელი)
არჩილ მესტვირიშვილი
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დანართი №2

ბანკის დასახელება

IBAN კოდი

საქართველოს ეროვნული ბანკი

NB

სს „აზერბაიჯანის საერთაშორისო ბანკი – საქართველო“

AZ

სს „ბაზისბანკი“

BS

სს „ბანკი ქართუ“

CR

სს „სილქ როუდ ბანკი“

BT

სს „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“

VT

სს „ზირაათ ბანკის“ თბილისის ფილიალი

ZB

სს „თიბისი ბანკი“

TB

სს „ტერაბანკი“

KS

სს „პროკრედიტ ბანკი“

PC

სს „საქართველოს ბანკი“

BG

სს „ლიბერთი ბანკი“

LB

სს „ხალიკ ბანკი საქართველო“

HB

სს ბანკი „რესპუბლიკა“

BR

სს „იშბანკი საქართველო“

IS

სს „პაშა ბანკი საქართველო“

PB

სს „ფინკა ბანკი საქართველო“

FG
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შემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №33122
2016 წლის 25 ნოემბერი, ქ. თბილისი

„საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო
ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული
პროცედურების განხორციელების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის
2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების“ მე-3 მუხლის მე-2
პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო
ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების
განხორციელების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს
№12858 ბრძანების პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული „საქართველოს საბაჟო
ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან
და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების ინსტრუქციის“
(დანართი №1) 502 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 502. ინსპექტირების აქტი
1. საბაჟო დეკლარაციის ინსპექტირების აქტი ივსება დეკლარაციის შემოწმებისას
კანონმდებლობის

დარღვევის

გამოვლენის

ან/და

საქონლის

საბაჟო

ღირებულების

კორექტირების შემთხვევაში და მასში აისახება ინფორმაცია გატარებული ღონისძიებების
შესახებ.
2.

დეკლარაციის

გაბათილების

შემდგომ

საქონლის

ხელახალი

დეკლარირების

შემთხვევაში ინსპექტირების აქტი ივსება როგორც გაბათილებულ, ასევე ხელახლა
წარდგენილ დეკლარაციაში.
3. ინსპექტირების აქტი ივსება „ ASYCUDA-ში“ ელექტრონულად.
4. ინსპექტირების აქტის შევსებისას აქტის ზედა ნაწილში ავტომატურად ჩნდება
დეკლარაციის ძირითადი სეგმენტის მონაცემებით შევსებული ფანჯრები. ინსპექტირების
აქტის დანარჩენი ფანჯრებიდან აუცილებლად უნდა შეივსოს ფანჯარა „ინფორმაცია“.
კერძოდ, კანონმდებლობის დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში მასში უნდა აღიწეროს
გამოვლენილი

სამართალდარღვევა

და

შედეგი

(ჯარიმის

ოდენობა,

დაჯარიმების

დოკუმენტის (ოქმის ან ბრძანების) ნომერი და თარიღი), ხოლო საქონლის საბაჟო
ღირებულების კორექტირების შემთხვევაში – ინფორმაცია კორექტირების შედეგის თაობაზე.
დეკლარაციის გაბათილების შემდგომ საქონლის ხელახალი

დეკლარირებისას ამავე

ფანჯარაში უნდა მიეთითოს გაბათილებული დეკლარაციის რეგისტრაციის C ნომერი.
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5. საქონლის საბაჟო ღირებულების კორექტირების შემთხვევაში შევსებული
ინსპექტირების აქტი ამოიბეჭდება და წარედგინება დეკლარანტს, რომელიც კორექტირების
აქტზე აფიქსირებს პოზიციას, რასაც ადასტურებს ხელმოწერით.“.
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.
შემოსავლების სამსახურის უფროსი
გ. თაბუაშვილი

შემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №33298
2016 წლის 25 ნოემბერი, ქ. თბილისი

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის
სტრუქტურული ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების
სამსახურის უფროსის 2011 წლის 2 ივნისის №2742 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის
შესახებ
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და „საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანებით
დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,
ვბრძანებ:
1. „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული
ერთეულების დებულების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2011
წლის 2 ივნისის №2742 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის
– შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის დებულების“ (დანართი №12):
ა) მე-5 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის
„ზ1“ ქვეპუნქტი:
„ზ1) „უფლებამოსილი ექსპორტიორის“ სტატუსის მისაღებად კანდიდატის განაცხადის
განხილვა-ანალიზი, „უფლებამოსილი ექსპორტიორების“ შესახებ მონაცემების დამუშავებაანალიზი;“;
ბ) მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის
1
„თ “ ქვეპუნქტი:
„თ1) „უფლებამოსილი ექსპორტიორის“ სტატუსის მისაღებად კანდიდატის განაცხადის
განხილვა-ანალიზი, „უფლებამოსილი ექსპორტიორის“ სტატუსის მიჭების ან მის მინიჭებაზე
უარის თქმის მიზნით გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული
წარმოების წარმართვა,
დამუშავება-ანალიზი;“.
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2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.
შემოსავლების სამსახურის უფროსი
გიორგი თაბუაშვილი

შემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №33299
2016 წლის 25 ნოემბერი, ქ. თბილისი

„საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო
ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული
პროცედურების განხორციელების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის
2012 წლის 1 აგვისტოს №12858 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების“ მე-3 მუხლის მე-2
პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო
ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან დაკავშირებული პროცედურების
განხორციელების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2012 წლის 1 აგვისტოს
№12858 ბრძანების პირველი პუნქტის:
ა) „ა“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული „საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის
შემოტანასთან/საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გატანასთან და დეკლარირებასთან
დაკავშირებული პროცედურების განხორციელების ინსტრუქციის“ (დანართი №1) 47-ე
მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 47. საგადასახადო შეღავათების გამოყენების შემოწმება
საგადასახადო შეღავათების გამოყენების შემოწმება ხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუ
საბაჟო დეკლარაციაში მითითებულია ასეთი შეღავათებით სარგებლობის შესახებ. ამისათვის
საგადასახადო ორგანოს თანამშრომელი ამოწმებს სასაქონლო ოპერაციის განსაზღვრისას
წარდგენილ დოკუმენტებს, რაც აუცილებელია შეღავათების მისაღებად საქონლის
წარმოშობის ქვეყნის დადასტურებისათვის (წარმოშობის სერტიფიკატი, „ერთი მხრივ,
ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა
და, მეორე მხრივ, საქართველოს შორის“ ასოცირების შესახებ 2014 წლის 27 ივნისის
შეთანხმების I ოქმით გათვალისწინებული „წარმოშობის დეკლარაცია“ ან „საქართველოსა და
თურქეთის რესპუბლიკას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ“ 2007 წლის 21 ნოემბრის
შეთანხმების II ოქმით გათვალისწინებული „ანგარიშფაქტურის (ინვოისის) დეკლარაცია“) და
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ბ) „ბ“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული „დეკლარირების კლასიფიკატორის“ (დანართი №2) მე10 ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „480“ გრაფა:
„ერთი მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ
სახელმწიფოებსა და, მეორე მხრივ, საქართველოს შორის“ ასოცირების შესახებ 2014 წლის 27
„480

ივნისის შეთანხმების I ოქმით გათვალისწინებული „წარმოშობის დეკლარაცია“ ან
„საქართველოსა და თურქეთის რესპუბლიკას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ“ 2007
წლის 21 ნოემბრის შეთანხმების II ოქმით გათვალისწინებული „ანგარიშფაქტურის
(ინვოისის) დეკლარაცია“.“

2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.
შემოსავლების სამსახურის უფროსი
გიორგი თაბუაშვილი

დანაკარგების მაქსიმალური ზღვრული ოდენობები
სფერო
1

დადგენილი ნორმა

მეტალურგია
მანგანუმშემცველი მადნიდან მანგანუმის შენადნობის
დამზადებისას არსებული მანგანუმის საწარმოო დანაკარგი

2

წარმოებაში
ჩაშვებული
მანგანუმის 20%

შავი ლითონის ჯართისგან ნამზადის დამზადებისას არსებული
12.5%
საწარმოო დანაკარგი
ნამზადიდან არმატურის დამზადებისას არსებული საწარმოო
1.5%
დანაკარგი
აქციზური მარკები
ალკოჰოლური სასმელის წარმოებისას/იმპორტისას
2%
გამოყენებული აქციზური მარკების დაზიანების საწარმოო
დანაკარგი
სიგარა/სიგარეტის წარმოებისას/იმპორტისას გამოყენებული

3

1%
აქციზური მარკების დაზიანების საწარმოო დანაკარგი
სიგარილას წარმოებისას/იმპორტისას გამოყენებული აქციზური
2%
მარკების დაზიანების საწარმოო დანაკარგი
ბამბა
წარმოებაში
ბამბის ნედლეულის პენტვისას საწარმოო დანაკარგი
ჩაშვებული
ნედლეულის 65%
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4

5

თხილი
კალენდარული წლის განმავლობაში შეძენილი/მოყვანილი
თხილის შრობის საწამოო დანაკარგის წლიური საშუალო
ოდენობა
მინის წარმოება

22%

წარმოებაში
მინის წარმოებაში საწარმოო დანაკარგი (ხურებითი დანაკარგი) ჩაშვებული კაზმის
17%

6
7

მინის წარმოებაში გამოყენებული კვარც-მინდვრიშპატური
ქვიშის ბუნებრივი დანაკარგი (ტენიანობა)
მინის წარმოებაში გამოყენებული დოლომიტის ბუნებრივი
დანაკარგი (ტენიანობა)
მინის წარმოებაში გამოყენებული კირქვის ბუნებრივი
დანაკარგი (ტენიანობა)
ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების რაოდენობის გაზომვის
მეთოდების დასაშვები ცდომილების ნორმები
შაქრის წარმოება
მყარ მდგომარეობაში მყოფი შაქრის ნედლეულის
დახურულ საწყობში შენახვისას საწარმოო დანაკარგი თვეში
შაქრის ნედლეულის ვაგონებიდან გადმოტვირთვისა და ტარის
გარეშე შიდა საქარხნო ტრანსპორტირების დროს საწარმოო
დანაკარგი

7%
3%
1%

0,031%
0,139%

შაქრის ნედლეულის გადამუშავებისას საწარმოო
1.581%

ტექნოლოგიური დანაკარგი
8

9

მარცვლეული
მარცვლეულის გადამუშავებისას საწარმოო დანაკარგი

0,7%

მარცვლეულის რეცხვისას საწარმოო დანაკარგი

0,1%

კვერცხის წარმოება
კვერცხის წარმოებაში კვერცხის მტვრევის საწარმოო დანაკარგი 3%
თაბაშირ-მუყაოს ფილების წარმოებისას თაბაშირის

10

ქვის ნედლეულის თერმული დამუშავება
თაბაშირ-მუყაოს ფილების წარმოებისას, თაბაშირის
ქვის ნედლეულის თერმული დამუშავების საწარმოო

11%

დანაკარგი (დეჰიდრატაცია)
11

ნატურალური წვენის წარმოება
ხილის კონცენტრატებიდან ნატურალური წვენის წარმოებისას
(“Tetrapak“ და “Elopak“ დანადგარების/ჩამოსხმის ხაზების
გამოყენებით) საწარმოო დანაკარგი
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ერთ ჩამოსხმაზე 300
ლიტრი

--------------

oficialuri dokumentebi
12

ჩაუმქრალი კირის წარმოება
ჩაუმქრალი კირის წარმოებისას საწარმოო დანაკარგი

13

28%

ნავთობპროდუქტების ბუნებრივი დანაკარგის ნორმები
დანაკარგი წონიდან

ოპერაციების დასახელება

%-ში

ბენზინზე
საზღვაო გადაზიდვები

0.35

სარკინიგზო გადაზიდვები

0.24

საავტომობილო გადაზიდვები

0.12

რეზერვუარში შენახვა (მიწისზედა რეზერვუარში 1 თვეზე მეტი
0.25

ვადით შენახვის გარდა)
მიწისზედა რეზერვუარში შენახვა 1 თვეზე მეტი ვადით

0.35

დიზელზე
საზღვაო გადაზიდვები

0.35

სარკინიგზო გადაზიდვები

0.1

საავტომობილო გადაზიდვები

0.05

რეზერვუარში შენახვა

0.07

ნავთზე
საზღვაო გადაზიდვები

0.35

სარკინიგზო გადაზიდვები

0.11

საავტომობილო გადაზიდვები

0.06

რეზერვუარში შენახვა

0.1
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valutis kursi

72

valutis kursi

aSS dolari
evro
girvanqa
sterlingi

------------

2.5738
2.7787
3.2685

gadasaxadebi

# 12

-0.0001
+0.0197
+0.0292

2016

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

--------------

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

