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პროგრამის აღწერა

1. პროგრამის დასახელება - განგრძობითი განათლება

2. პროგრამის ნომერი - CPD/GFAAFM/2020

3. მისანიჭებელი კვალიფიკაცია - პროფესიული კომპეტენციის დადასტურება

4. პროგრამის მოცულობა -  30 საათი

5. პროგრამის საფუძველი - ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ 
საქართველოს კანონის მოთხოვნები; განგრძობითი განათლების სტანდარტი.

6. სწავლების  ენა - ქართული

7. პროგრამის  ხელმძღვანელი: ლევან ჯანგულაშვილი - საქართველოს აუდიტორთა, ბუღალტერთა 
და ფინანსურ მენეჯერთა ფედერაციის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე.

8. პროგრამის მიზანი:
   განგრძობითი განათლების  პროგრამის მიზანია სერტიფიცირებული ბუღალტრის მიერ უკვე 
შეძენილი პროფესიული კომპეტენციის შენარჩუნებისა და განვითარების, ასევე, ახალი როლის 
შესასრულებლად საჭირო პროფესიული კომპეტენციის შეძენისა და მათი განვითარების 
უზრუნველყოფა, რაც გამოიხატება ტექნიკური კომპეტენციის, პროფესიული უნარების, პროფესიული 
ფასეულობების, ეთიკის და დამოკიდებულებების სათანადო დონეზე სრულყოფაში.

9. პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა 
 სერტიფიცირებული ბუღალტერის სტატუსი
 პროფესიული ორგანიზაციის წევრობა.

10. სწავლის შედეგები
   სერტიფიცირებულმა ბუღალტერმა განგრძობითი განათლების პროგრამის გავლის შედეგად უნდა 
განაახლოს და გაიღრმავოს პროფესიული კომპეტენცია, რაც მოიცავს: 

 ტექნიკურ კომპეტენციებს, კერძოდ, განგრძობითი განათლების პროგრამის ფარგლებში არსებულ 
საგნებში მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარს;

 პროფესიულ უნარებს, რომელიც არის, კომუნიკაბელურობის, პერსონალური, ორგანიზაციული 
უნარები, რომელთა  ტექნიკურ კომპეტენციასთან, პროფესიულ ფასეულობებთან, ეთიკასთან და 
დამოკიდებულებებთან ინტეგრაციის საშუალებით ვლინდება სერტიფიცირებული 
ბუღალტერის   პროფესიული კომპეტენცია;

 პროფესიული ფასეულობებს, ეთიკას და დამოკიდებულებებს, რომელიც არის პროფესიული 
ქცევა და სხვა მახასიათებლები, რომლებიც  განსაზღვრავს  სერტიფიცირებული ბუღალტრის 
პროფესიის წევრობას. პროფესიული ფასეულობები,ეთიკა და დამოკიდებულებები მოიცავს 
ქცევის (ეთიკურ) პრინციპებს, რომლებიც არსებითად დამახასიათებელია პროფესიისთვის. 

11. სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები
 ლექცია
 პრაქტიკულ სიტუაციურ მაგალითებზე  მსჯელობა
 დისკუსია-დებატები
 წარმოდგენილი სტანდარტების ახსნა-განმარტებები და მათი პრაქტიკული გამოყენების 

მეთოდი
 ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება.
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  ლექტორი უფლებამოსილია მსმენელს მიაწოდოს თეორიული და პრაქტიკული მასალა იმ ფორმატით 
რომელიც წარმოდგენილი იქნება სწავლების დროს. ლექტორი ვალდებულია აწარმოოს მსმენელთა 
დასწრების აღრიცხვა.

   ახალი კორონავირუსის პანდემიის (COVID-19) და სხვა აუცილებელი მიზეზებით გამოწვეული 
გარემოებების გამო, ლექცია შეიძლება განხორციელდეს დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში, 
საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის Microsoft Teams-ის დახმარებით. Microsoft Teams არის კომუნიკაციისა და 
თანამშრომლობის ერთიანი პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს სამუშაო ადგილზე მუდმივი ჩეთის, 
ვიდეო შეხვედრების, ფაილების შენახვისა და პროგრამების ინტეგრაციას. თითოეულ მონაწილეს 
წინასწარ გაეგზავნება ლექციაზე დასწრების ბმული თანდართული ინსტრუქციით, რომლის 
დახმარებითაც პირადი ტელეფონით ან კომპიუტერით შეძლებენ დისტანციურად ლექციაზე დასწრებას. 
ასევე აღნიშნული ბმული დაიდება პროფესიული ორგანიზაციის ვებგვერდზე.

    ყველა მონაწილე ვალდებული იქნება რომ თავის სახელი და გვარით მოახდინონ მომხმარებლის  
რეგისტრაცია. ლექციებზე დაიშვება მხოლოდ რეგისტრირებული მონაწილეები, აგრეთვე პროფესიული  
ორგანიზაციისა  და სამსახურის წარმომადგენლები. სალექციო კურსის ორგანიზატორი ვალდებულია 
ლექციის დაწყებამდე უზრუნველყოს ბმულის გაგზავნა პროფესიული ორგანიზაციისა და 
სამსახურისათვის.

   კურსის მონიტორინგი განხორციელდება ადმინისტრატორების მიერ, რომლებიც აღრიცხავენ 
მსენელების დასწრებას, უზრუნველყოფენ სასწავლო მასალების მიწოდებას და ტექნიკური ხარვეზების 
აღმოფხვრას.  სალექციო კურსის ორგანიზატორი, სესიის დასრულების შემდგომ ვალდებულია, რომ 
პროფესიულ ორგანიზაციას გაუგზავნოს იმ მონაწილეთა სია რომელიც მთელი სესიის მსვლელობისას 
ესწრებოდა კურსს.    

    რეგისტრაციის გავლის დროს, ყველა მონაწილეს გაეგზავნება დისტანციურად ლექციაზე დასწრების 
სახელმძღვანელო, რომელშიც საილუსტრაციო მაგალითის გამოყენებით აღწერილი იქნება პირადი 
კომპიუტერით ან ტელეფონით ლექციაზე ჩართვის სქემა. ლექცია წარიმართება ონლაინ რეჟიმში, სადაც 
თითოეულ მსმენელს შესაძლებლობა ექნება, რომ ჩაერთოს დისკუსიაში. 

   კურსის განმავლობაში განხილული იქნება მაგალითებზე მსჯელობა: წარმოდგენილი სტანდარტების 
ახსნა-განმარტებები და მათი პრაქტიკული გამოყენების  მეთოდი; ქმედებაზე ორიენტირებული 
სწავლება.

   ლექტორი უფლებამოსილია მსმენელს მიაწოდოს თეორიული და პრაქტიკული მასალა იმ ფორმატით, 
რომელიც წარმოდგენილია სწავლების დროს. 

12. განგრძობითი სწავლების სტრუქტურა

# სასწავლო პროგრამა ნომერი საათები

1
აუდიტის და ხარისხის კონტროლის  
საერთაშორისო სტანდარტები

CPD/GFAAFM/2020/01 12

2
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 
სტანდარტები CPD/GFAAFM/2020/02 12

3
საგადასახადო და ბიზნეს კანონმდებლობის 
სიახლეები CPD/GFAAFM/2020/03 6
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განგრძობითი განათლების სასწავლო კუსის სილაბუსი

აუდიტის და ხარისხის კონტროლის  საერთაშორისო სტანდარტები

სასწავლო პროგრამის 
დასახელება

აუდიტის და ხარისხის კონტროლის  
საერთაშორისო სტანდარტები

პროგრამის ნომერი- 
CPD/GFAAFM/2020/01

სასწავლო კურსის თემატიკა

თემები: აუდიტის და ხარისხის კონტროლის  საერთაშორისო სტანდარტები შემდეგ 
თემებზე: 

1. პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსი;
2. ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხარისხის კონტროლი;
3. აუდიტორის პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტში 

თაღლითობასთან დაკავშირებითმენეჯმენტის მხრიდან კონტროლის 
დარღვევა (ასს 240);

4. არსებითი უზუსტობის რისკების გამოვლენა და შეფასება სამეურნეო 
სუბიექტისა და მისი გარემოს შესწავლის გზით (ასს 315 (გადასინჯული).
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საათი

  სათაური/ ხანგრძლივობა

პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსი: 3

ეთიკის დარღვევის მთავარი საფრთხეები და მათი თავიდან აცილების 
გზები, დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებული საფრთხეების 
იდენტიფიცირება და განეიტრალება; 2

ინტერესთა კონფლიქტი, პროფესიული საზღაური, მარკეტინგი და 
საჩუქრები. 1

ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი (ხკსს 1) - ხარისხის 
კონტროლი იმ აუდიტორული ფირმებისთვის, რომლებიც ახორციელებენ 
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტს, მიმოხილვას და სხვა სახის 
მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების გარიგებებს: 2.5

შესაფერისი მოთხოვნების გამოყენება და შესრულება; 0.5

ხარისხის კონტროლის სისტემის ელემენტები. 2.0

ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტის (ISQC 1)-ის ხარისხის 
მართვის საერთაშორისო სტანდარტი 1 (ISQM 1)-ით ჩანაცვლების 
მოსალოდნელი ცვლილებების ძირითადი ასპექტები 1.5

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები: 3
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ასს 240 - აუდიტორის პასუხისმგებლობა ფინანსური ანგარიშგების 
აუდიტში თაღლითობასთან დაკავშირებით; 1

ასს 315 (გადასინჯული) - არსებითი უზუსტობის რისკების გამოვლენა და 
შეფასება სამეურნეო სუბიექტისა და მისი გარემოს შესწავლის გზით. 2

ახალი კორონავირუსის პანდემიის (COVID-19) გავლენა აუდიტის 
პროცედურაზე. 2.0

სასწავლო 

კურსის ფორმატი

სასწავლო კურსი წარიმართება ლექციის ფორმატში, რა დროსაც ლექტორი 
ზემოთ მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით მსმენელებს გაუზიარებს 
აუცილებელ ინფორმაციას. ლექციის მიმდინარეობისას თეორიულ 
საკითხებთან ერთად განხილული იქნება პრაქტიკული მაგალითებიც. 
ლექციის მსვლელობისას, მსენელთა აქტიურობის  გათვალისწინებით, 
დამატებითი დრო დაეთმობა კითხვა-პასუხის რეჟიმს.

სასწავლო
კურსის მიზანი

სასწავლო კურსის მიზანია:
- მსმენელთა  ინფორმირება პროფესიონალი ბუღალტრის ეთიკის კოდექსის 
და კოდექსში შესული უახლესი ცვლილებების შესახებ;
- მსმენელების ხელშეწყობა ხარისხის კონტროლის და აუდიტის  
საერთაშორისო სტანდარტების უკეთ აღქმაში;
- ახალი კორონავირუსის პანდემიის (COVID-19) გავლენის შედეგად 
შექმნილ ცვალებად გარემოში გასათვალისწინებელი პრიორიტეტული 
საკითხების შესახებ მსმენელთა  ინფორმირება.

სასწავლო
კურსის შედეგები

1. გაიზრდება მსმენელთა ინფორმირების დონე ეთიკის კოდექსში 
განხორციელებული ცვლილებების შესახებ;

2. ამაღლდება  მსმენელთა კვალიფიკაცია და ცოდნა ხარისხის 
კონტროლის და  აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების  
მოთხოვნებისა და დამკვიდრებული პრაქტიკის შესახებ;  

3. მსმენელები გაეცნობიან სახელმძღვანელო მითითებებს იმ 
სირთულეებთან დაკავშირებით, რომელთა წინაშეც შეიძლება 
აღმოჩნდნენ ახალი კორონავირუსის პანდემიის (COVID-19) 
ზეგავლენის შედეგად აუდიტორები და აუდიტორული ფირმები.   

სწავლის ერთეულის ოდენობა

თეორიული ნაწილი (ლექცია)

პრაქტიკული მაგალითები

კითხვა-პასუხის რეჟიმი

9 სთ

2სთ

1 სთ

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

სულ საათების რაოდენობა  12სთ
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სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი 

ძირითადი ლიტერალურა:

1. ეთიკის კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალი  ბუღალტრებისთვის - 2018 წლის 
გამოცემა;

2. აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები;
3. ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო სტანდარტი (ხკსს 1) - ხარისხის კონტროლი იმ 

აუდიტორული ფირმებისთვის, რომლებიც ახორციელებენ ფინანსური ანგარიშგების 
აუდიტს, მიმოხილვას და სხვა სახის მარწმუნებელი და დაკავშირებული მომსახურების 
გარიგებებს;

4. ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახური: IFAC-ს მიერ გამოცემული სახელმძღვანელო მითითებები 
აუდიტორებისათვის COVID-19-თან (ახალ კორონავირუსთან) დაკავშირებით.

სწავლების ენა ქართული

ინფორმაცია კურსის ლექტორის შესახებ:

სახელი, გვარი ივანე ჟუჟუნაშვილი

უმაღლესი განათლება

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ბაკალავრი და 
მენეჯმენტის და მიკროეკონომიკის მაგისტრი.

პრაქტიკული გამოცდილება

ივანე ჟუჟუნაშვილს აქვს 19 წლიანი გამოცდილება 
აუდიტორულ და ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურებაში;

სპეციალიზაციის სფეროები: დაზღვევა, წარმოება, 
ფინანსური სექტორი, უძრავი ქონება, კომუნიკაცია, ვაჭრობა, 
სატრანსპორტო მომსახურება, ბუნებრივი რესურსები და 
სხვა;

IFRS კომიტეტის წევრი - ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური;

ივანე, ასევე  არის სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა 
ასოციაციის (ACCA, Glasgow, UK) მიერ სერტიფიცირებული, 
პროფესიონალი ბუღალტერი. საქართველოს პროფესიონალ 
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის მიერ 
სერტიფიცირებული, პროფესიონალი ბუღალტერი;

საქართველოს პარლამენტთან არსებული აუდიტორული 
საქმიანობის საბჭოს მიერ სერტიფიცირებული აუდიტორი 
და პროფესიონალი ბუღალტერი. 

საკონტაქტო ინფორმაცია მობ: 599 977 702;    e-mail: VZhuzhunashvili@bdo.ge
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განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის სილაბუსი

ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები

სასწავლო პროგრამის 
დასახელება

ფინანსური ანგარიშგების 
საერთაშორისო სტანდარტები

პროგრამის ნომერი- 
CPD/GFAAFM/2020/02

სასწავლო კურსის თემატიკა

თემები: 

ფასს 3 - საწარმოთა გაერთიანება;

ფასს 7 - ფინანსური ინსტრუმენტები: განმარტებითი შენიშვნები ;

ფასს 16 - იჯარა;

ბასს 1-ში განხორციელებული ცვლილებები ;  

მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო 
სტანდარტების 2020 წლისთვის დაგეგმილი ცვლილებები;

ახალი კორონავირუსის პანდემიის (COVID-19) გავლენა ფინანსურ ანგარიშგებაზე და 
ბიზნეს საქმიანობაზე.

12 
საათი   სათაური/ ხანგრძლივობა

ფასს 3 - საწარმოთა გაერთიანება: 2

 საწარმოთა გაერთიანების იდენტიფიკაცია; 1

 შეფასების პრინციპი,პერიოდი. 1

ფასს 7 - ფინანსური ინსტრუმენტები: განმარტებითი შენიშვნები: 1

 ფინანსური ინსტრუმენტების მნიშვნელობა საწარმოს ფინანსური 
მდგომარეობისა და შედეგებისთვის;

1

ფასს 16 - იჯარა: 5

 იჯარის იდენტიფიკაცია; 2
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 იჯარის კლასიფიკაცია; 2

 უკუიჯარის პირობით გაყიდვის ოპერაციები. 1

ბასს 1-ში განხორციელებული ცვლილებები . 1

მცირე და საშუალო საწარმოების ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო 
სტანდარტების 2020 წლისთვის დაგეგმილი ცვლილებები: 1.5

 მსს ფასს-ის სტანდარტების 2020 წლის ცვლილებები, რომელიც 
ეხება მსს ფასს-ის მიახლოვებას სრულ ფასს-სთან;

1.5

ახალი კორონავირუსის პანდემიის (COVID-19) გავლენა ფინანსურ 
ანგარიშგებაზე და ბიზნეს საქმიანობაზე . 1.5

სასწავლო 

კურსის ფორმატი

სასწავლო კურსი წარიმართება ლექციის ფორმატში, რა დროსაც 
ლექტორი ზემოთ მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით მსმენელებს 
გაუზიარებს აუცილებელ ინფორმაციას. ლექციის მიმდინარეობისას 
თეორიულ საკითხებთან ერთად განხილული იქნება პრაქტიკული 
მაგალითებიც. ლექციის მსვლელობისას, მსენელთა აქტიურობის  
გათვალისწინებით, დამატებითი დრო დაეთმობა კითხვა-პასუხის 
რეჟიმს.

სასწავლო
კურსის მიზანი

 მსმენელების ინფორმირება განსახილველი სტანდარტების 
მნიშვნელოვანი ნაწილის თაობაზე და აღნიშნული 
სტანდარტების  ადაპტირებისთვის აუცილებელი 
პროცედურებისა და დანერგვის ტექნიკური მხარის შესახებ;

 მსმენელების ინფორმირება მცირე და საშუალო საწარმოების 
ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების 2020 
წლისთვის დაგეგმილი ცვლილებების შესახებ;

 ახალი კორონავირუსის პანდემიის (COVID-19) გავლენის 
შედეგად შექმნილ ცვალებად გარემოში გასათვალისწინებელი 
პრიორიტეტული საკითხების შესახებ მსმენელთა ინფორმირება.

სასწავლო
კურსის შედეგები

მსმენელები შეიძენენ ცოდნას შესაბამისი სტანდარტების უახლეს 
ცვლილებებთან დაკავშირებით და აღნიშნული ცვლილებების 
საფუძველზე  აღრიცხვაში განსახორციელებლი ცვლილებების 
თაობაზე. აღნიშნული კურსი მსმენელებს ხელს შეუწყობს შესაბამისი 
სტანდარტების უკეთ აღქმასა და ვალდებულებების, შემოსავლების და  
იჯარის სწორად აღრიცხვაში;მსმენელები გაეცნობიან მცირე და 
საშუალო საწარმოების ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო 
სტანდარტებში  დაგეგმილ ცვლილებებს,აგრეთვე გაეცნობიან 
საკონტროლო კითხვარს საწარმოს უწყვეტი ფუნქციონირების 
უზრუნველყოფად ახალი კორონავირუსის პანდემიის (COVID-19) 
პირობებში.
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სწავლის ერთეულის ოდენობა

თეორიული ნაწილი (ლექცია)

პრაქტიკული მაგალითები

კითხვა-პასუხის რეჟიმი

8 სთ

3 სთ

1 სთ

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

სულ საათების რაოდენობა  12 სთ

სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი 

ძირითადი ლიტერალურა:

1.ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები:
 ფასს 3 - საწარმოთა გაერთიანება;
 ფასს 7 - ფინანსური ინსტრუმენტები: განმარტებითი შენიშვნები;
 ფასს 16- იჯარა;
 ბასს 1;
 International Accounting Standards Board (IASB)-ის მიერ წარმოდგენილი 

ცვლილებები მსს ფასს-ში.
2.ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის 
სამსახური სახელმძღვანელო მითითებები: 
COVID-19-თან დაკავშირებით - გავლენა ფინანსურ და მმართველობის ანგარიშგებაზე.
3.IFAC-ს მიერ გამოცემული სახელმძღვანელო:  მცირე საწარმოს უწყვეტი 
ფუნქციონირების უზრუნველყოფის საკონტროლო კითხვარი - როგორ გადავრჩეთ და 
გავხდეთ წარმატებული კოვიდ-19-ის პანდემიის დასრულების შემდეგ.

სწავლების ენა ქართული

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ:

სახელი, გვარი დავით დარსაველიძე

უმაღლესი განათლება

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის 
ადმინისტრირების  ბაკალავრისა და მაგისტრის ხარისხის 
მფლობელი.

პრაქტიკული გამოცდილება

დავით დარსაველიძეს აქვს სხვადასხვა კომპანიების 
ფინანსური ანგარიშგებების აუდიტისა და მიმოხილვის 
განხორციელების 14 წლიანი გამოცდილება, აუდიტის 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;

დავითს, ასევე აქვს დიდი გამოცდილება ფინანსური 
ანგარიშგებების ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებით;
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დავითი არის სერტიფიცირებულ და ნაფიც ბუღალტერთა 
ასოციაციის წევრი;

დავითს აქვს აუდიტის ჩატარების გამოცდილება შემდეგ 
სექტორებში: წარმოება, მშენებლობა, ბუნებრივი რესურსები, 
სალიზინგო, საცალო და საბითუმო გაყიდვები, დაზღვევა, 
მიკროსაფინანსო, სამედიცინო, კომუნიკაცია და სხვა.

საკონტაქტო ინფორმაცია მობ: 595 301 024;    e-mail: ddarsavelidze@bdo.ge
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განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის სილაბუსი

საგადასახადო და საკანონმდებლო ცვლილებები

სასწავლო პროგრამის 
დასახელება

საგადასახადო და საკანონმდებლო 
ცვლილებები

პროგრამის ნომერი
CPD/GFAAFM/2020/03

პროგრმის
ნომერი 006

სასწავლო კურსის თემატიკა

თემა: 2019-2020 წლებში განხორციელებული საგადასახადო და სხვა 
საკანონმდებლო ცვლილებები საქართველოში.

  სათაური/ ხანგრძლივობა

საგადასახადო და სხვა საკანონმდებლო  ცვლილებები 6 საათი

  ცვლილებები საქართველოს საგადასახადო კოდექსში:

 სხვადასხვა ცვლილებები, რომლებიც დაკავშირებულია დღგ-
სთან, საშემოსავლო გადასახადთან, ქონების გადასახადთან, 
მოგების გადასახადთან და აქციზთან;

 დღგ-ის ევროკავშირის დირექტივებთან ასოცირების ფარგლებში 
დაგეგმილი ცვლილებები;

 Covid19-ის პანდემიის პირობებში განხორციელებული 
საგადასახადო კანონმდებლობის ცვლილებები. 1.5

ცვლილებები „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის #996 
ბრძანებაში. 1.5

„ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსებით აღკვეთის 
ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონი და დაკავშირებული 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტ(ებ)ი

2.5

 მარეგულირებელი კანონმდებლობა, მისი მიზანი და 
გამოყენების სფერო;

1

   პრევენციული ღონისძიებები, ანგარიშვალდებული პირები, პრ 
ევენციული ღონისძიებების განხორციელების საფუძვლები;

1

  ზედამხედველობა. 0.5

 „ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს კანონის ცვლილებები და 
სიახლეები. 0.5

  „ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს კანონის 
ცვლილებები და სიახლეები.

0.5

სასწავლო 
კურსის 
ფორმატი

სასწავლო კურსი წარიმართება ლექციის ფორმატში, რა დროსაც ლექტორი 
ზემოთ მოცემულ საკითხებთან დაკავშირებით მსმენელებს გაუზიარებს 
აუცილებელ ინფორმაციას. ლექციის მიმდინარეობისას თეორიულ 
საკითხებთან ერთად განხილული იქნება პრაქტიკული მაგალითებიც. ლექციის 
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მსვლელობისას, მსენელთა აქტიურობის  გათვალისწინებით, დამატებითი დრო 
დაეთმობა კითხვა-პასუხის რეჟიმს.

სასწავლო 
კურსის 
მიზანი

მსმენელთა ინფორმირება 2019-2020 წლებში  საგადასახადო და 
საკანონმდებლო მიმართულებით განხორციელებული ცვლილებების თაობაზე:

 დაბეგვრის ძირითადი პრინციპების და მიდგომების კუთხით;
 საგადასახადო ადმინისტრირების ფორმებსა და პრინციპების კუთხით;
 ძირითადი გადასახადების გაანგარიშების და აღრიცხვის მეთოდების 

შესახებ;
 „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსებით აღკვეთის 

ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონი და დაკავშირებული 
კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტ(ებ)ის შესახებ;

  „ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს კანონის ცვლილებების  
შესახებ.

ლექციის მიზანია  დამსწრე აუდიტორიას გააცნოს  საგადასახადო დაბეგვრისა 
და საკანონმდებლო პოლიტიკის მიმართულებით განხორციელებული 
ცვლილებები.

სწავლების 
შედეგები

გაიზრდება მსმენელთა  ინფორმირებულობის დონე საგადასახადო დაბეგვრისა 
და სამეწარმეო საქმიანობის სფეროში არსებულ საკითხებზე. მსმენელებს 
შესაძლებლობა მიეცემათ განაახლონ ცოდნა განხორციელებული 
საკანონმდებლო  ცვლილებების გათვალისწინებით.

სწავლის ერთეულის ოდენობა  

თეორიული ნაწილი (ლექცია)

პრაქტიკული მაგალითები

კითხვა-პასუხის რეჟიმი

4სთ

1 სთ

1სთ

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

სულ საათების რაოდენობა  6 სთ

სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი 

(ხელმისაწვდომი იქნება ინტერნეტბმულის მეშვეობით ელექტრონული სახით)

ძირითადი ლიტერალურა:
1. ცვლილებები „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის # 996 ბრძანებაში;
2. ცვლილებები საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ;     
3. ნორმები შესაბამისი სამართლებრივი აქტებიდან.

დამხმარე ლიტერატურა და მასალები:
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1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;
2. „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

2010 წლის 31 დეკემბრის # 996 ბრძანება;
3. ლექციის საპრეზენტაციო მასალები;     
4.  საქართველოს კანონი „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების 

აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“;
5.  საქართველოს კანონი „ეროვნული ბანკის შესახებ“.

სწავლების ენა ქართული

ინფორმაცია ლექტორების შესახებ:

სახელი, გვარი ვლადიმერ გიორგაძე

უმაღლესი 
განათლება

თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი  

2005-2009წ.ბაკალავრი ბიზნეს ადმინისტრირების მიმართულებით;

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

2009-2011წ.მაგისტრი ეკონომიკის მიმართულებით.

პრაქტიკული 
გამოცდილება

თერთმეტწლიანი გამოცდილება გადასახადებში, მათ შორის 3 წელი 
ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში. ამასთან, დამატებით 2012 წელს სსიპ 
შემოსავლების სამსახურის ადამიანური რესურსების დეპარტამენტში 
შტატგარეშე თანამშრომელი: მოვალეობა - ლექციების ჩატარება სსიპ 
შემოსავლების სამსახურის მომსახურების დეპარტამენტის პირადი 
საგადასახადო მრჩევლებისათვის;

საერთაშორისო აუდიტორული და ბიზნეს საკონსულტაციო ფირმა შპს 
„ბიდიოს“ მენეჯერი საგადასახადო განყოფილებაში, ამავე ფირმის 
თანამშრომელი 2012 წლიდან დღემდე;

სპეციალიზაციის სფეროები: სასტუმრო და სარესტორნო ბიზნესი, მძიმე 
მრეწველობა, საცალო და საბითუმო ვაჭრობა, საფინანსო ბიზნესი 
(საბანკო და მიკროსაფინანსო), სატრანსპორტო ბიზნესი, ენერგეტიკა, 
სამედიცინო სფერო და სხვა.

საკონტაქტო 
ინფორმაცია

ტელ: 555 407 733; e-mail: VGiorgadze@bdo.ge

სახელი, გვარი ზურაბ ნატროშვილი

უმაღლესი 
განათლება

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი2008 – 2012 ბაკალავრი იურიდიული 
მიმართულებით;ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი2012 – 2014მაგისტრი 
კერძო (ბიზნეს) სამართლის მიმართულებით; ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2015 - დღემდე 
დოქტორანტი იურიდიული მიმართულებით.
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პრაქტიკული 
გამოცდილება

შვიდწლიანი გამოცდილება იურიდილი მიმართულების სფეროში;
მოწვეული ლექტორი - შპს „ბიდიო აკადემიაში“ და ივანე ჯავახიშვილის 
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში;
საერთაშორისო აუდიტორული და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია შპს 
„ბიდიოს“ იურიდიული მიმართულების და რეგულაციებთან 
შესაბამისობის მენეჯერი; ამავე კომპანიის თანამშრომელი 2016 წლიდან 
დღემდე;
ფლობს ინგლისურ და რუსულ ენებს.

საკონტაქტო 
ინფორმაცია ტელ: 579 33 53 53; e-mail: ZNatroshvili@bdo.ge


