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პროგრამის აღწერა

1. პროგრამის დასახელება - განგრძობითი განათლება

2. პროგრამის ნომერი - CPD/GFAAFM/2022

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
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 დისკუსია-დებატები
 წარმოდგენილი სტანდარტების ახსნა-განმარტებები და მათი პრაქტიკული გამოყენების 

მეთოდი
 ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება.

 
  ლექცია  განხორციელდება დისტანციურად, ონლაინ რეჟიმში, საკომუნიკაციო ტექნოლოგიის Microsoft 
Teams-ის დახმარებით. Microsoft Teams არის კომუნიკაციისა და თანამშრომლობის ერთიანი 
პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს სამუშაო ადგილზე მუდმივი ჩათის, 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.

  კურსის მონიტორინგი განხორცილედება ადმინისტრატორების მიერ, რომლებიც აღრიცხავენ 
მსენელების დასწრებას, უზრუნველყოფენ სასწავლო მასალების მიწოდებას და ტექნიკური ხარვეზების 
აღმოფხვრას.     

  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. ლექტორი ვალდებულია აწარმოოს მსმენელთა დასწრების 
აღრიცხვა, რომელიც მოხდება ელექტრონულად.

12. განგრძობითი სწავლების სტრუქტურა:

# სასწავლო პროგრამა ნომერი საათები

1
პროფესიონალი ბუღალტრის ეთიკის 
კოდექსი;აუდიტის და ხარისხის მართვის 
საერთაშორისო სტანდარტები

CPD/GFAAFM/2022/01 9

2
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური 
ანგარიშგების სტანდარტები CPD/GFAAFM/2022/02 15

3
საგადასახადო კანონმდებლობის სიახლეები და 
ბიზნესკანონმდებლობა CPD/GFAAFM/2022/03 6
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განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის სილაბუსი

პროფესიონალი ბუღალტრის ეთიკის კოდექსი;აუდიტის და ხარისხის მართვის საერთაშორისო 
სტანდარტები

სასწავლო პროგრამის 
დასახელება

პროფესიონალი ბუღალტრის ეთიკის 
კოდექსი;აუდიტის და ხარისხის 

მართვის  საერთაშორისო 
სტანდარტები

პროგრამის ნომერი- 
CPD/GFAAFM/2022/01

სასწავლო კურსის თემატიკა

თემები: პროფესიონალი ბუღალტრის ეთიკის კოდექსი; ხარისხის მართვის,აუდიტის 
და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტები: 

1. პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსი(მათ შორის კოდექსში 
შესული ცვლილებები);

2. აუდიტის ხარისხის მართვა(ISQM1, ISQM2); 
3. ასს 220- ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხარისხის კონტროლი;
4. ასს 540(გადასინჯული)- სააღრიცხვო შეფასებებისა და შესაბამისი 

განმარტებითი შენიშვნების აუდიტი.

9

საათი

  სათაური/ ხანგრძლივობა

ცვლილებები პროფესიონალი ბუღალტრის ეთიკის კოდექსში, ხარისხის 
მართვის,აუდიტის და მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო 
სტანდარტებში: 9

1.პროფესიონალი ბუღალტრების ეთიკის კოდექსი(მათ შორის 
დამოუკიდებლობის საერთაშორისო სტანდარტები):

 ეთიკის კოდექსში შემავალი ცვლილებები და შედარება წინა 
პერიოდის გამოცემასთან, მათ შორის დამოუკიდებლობის 
საერთაშორისო სტანდარტები;

 კოდექსის, ძირითადი პრინციპებისა და კონცეპტუალური 
მიდგომის დაცვა.

3

2.აუდიტის ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტების-ხმსს 1-ის 
და ხმსს 2-ის (ISQM 1 და ISQM 2) მიმოხილვა:
აუდიტის ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი (ISQM 2):

 შესაფერისი მოთხოვნების გამოყენება და შესრულება;
 გარიგების ხარისხის მიმომხილველის დანიშვნა და 

კრიტერიუმები გარიგების ხარისხის მიმომხილველის როლის 
შესრულების უფლებამოსილებისთვის;

 გარიგების ხარისხის მიმოხილვის ჩატარება;
 დოკუმენტაცია. 3

3. ასს 220-ის ძირითადი მოთხოვნები
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ხარისხის კონტროლის საერთაშორისო 
სტანდარტი (ასს 220); 1

4. ასს 540 (გადასინჯული)- სააღრიცხვო შეფასებებისა და შესაბამისი 
განმარტებითი შენიშვნების აუდიტი. 2

https://saras.gov.ge/ka/FinAudit/Pdf/739
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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 აუდიტის  საერთაშორისო სტანდარტების უკეთ 
აღქმაში;
- მსმენელებმა ხარისხის მართვის სტანდარტის მიმოხილვის შედეგად 
წინასწარ გაითვალისწინონ ის რისკები,რომელიც აუდიტის საერთაშორისო 
სტანდარტების პრაქტიკაში გამოყენებას ახლავს.

სასწავლო
კურსის შედეგები

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

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

სწავლის ერთეულის ოდენობა

თეორიული ნაწილი (ლექცია)

პრაქტიკული მაგალითები

კითხვა-პასუხის რეჟიმი

6 სთ

2 სთ

1 სთ

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

სულ საათების რაოდენობა  9 სთ

სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი 

ძირითადი ლიტერატურა

1. ეთიკის საერთაშორისო კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალი 
ბუღალტრებისთვის (მათ შორის დამოუკიდებლობის საერთაშორისო სტანდარტები)- 
2021 წლის გამოცემა;

2. აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტები;
3. ხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტები (ISQM 1 და ISQM 2):

 - ხარისხის მართვა ფირმებისთვის, რომლებიც ახორციელებენ ფინანსური 
ანგარიშგების აუდიტს, ან მიმოხილვას ან სხვა სახის მარწმუნებელი ან დაკავშირებული 
მომსახურების გარიგებებს;
-გარიგების ხარისხის მიმოხილვა.
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სწავლების ენა ქართული

ინფორმაცია კურსის ლექტორის შესახებ

სახელი, გვარი ანნა ხმალაძე

უმაღლესი განათლება

თავისუფალი უნივერსიტეტი, ESM-თბილისი 
ადმინისტრირების  ბაკალავრის ხარისხის მფლობელი.

ბადენ-ვიუტენბერგის პროფესიული აკადემია, გერმანია

ადმინისტრირების  ბაკალავრის ხარისხის მფლობელი.

პრაქტიკული გამოცდილება

ანნა ხმალაძეს აქვს 13 წლიანი გამოცლიდება ფინანსებში, 
მათ შორის სხვადასხვა ადგილობრივი და უცხოური 
კომპანიების ფინანსური ანგარიშგებების აუდიტის 
განხორციელების და კონსულტაციის, აუდიტის 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;

ანნა არის სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა 
ასოციაციის (ACCA, Glasgow, UK) მიერ სერტიფიცირებული, 
პროფესიონალი ბუღალტერი და ACCA-ს წევრი. 

ანნას აქვს აუდიტის ჩატარების გამოცდილება შემდეგ 
სექტორებში: წარმოება, სამედიცინო, უძრავი ქონება, 
ნავიგაცია, განათლება, საცალო და საბითუმო გაყიდვები, IT 
და სხვა.

საკონტაქტო ინფორმაცია მობ: 595 33 98 07;    e-mail: akhmaladze@bdo.ge

განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის სილაბუსი

                    ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების  სტანდარტები

სასწავლო პროგრამის 
დასახელება

ბუღალტრული აღრიცხვისა და 
ფინანსური ანგარიშგების  სტანდარტები

პროგრამის ნომერი- 
CPD/GFAAFM/2022/02

სასწავლო კურსის თემატიკა

თემები: ბუღალტრული აღრიცხვისა და ფინანსური ანგარიშგების  სტანდარტები:

1.მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტების 
მიმოხილვა;

2.ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების  ცვლილებები (ბასს 37, 
ბასს 16, ფასს 3);

3.ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მიმოხილვა ( ფასს10,ბასს7).

15 
საათი

  სათაური/ ხანგრძლივობა

mailto:akhmaladze@bdo.ge
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1.მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური ანგარიშგების 
სტანდარტების მიმოხილვა: 6

 მცირე და საშუალო საწარმოთა ფინანსური აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების (მსს ფასს) სტრუქტურისა, 
აღრიცხვის ძირითადი კონცეფციებისა და პრინციპების 
მიმოხილვა. სტანდარტის გამოყენების უპირატესობები მცირე და 
საშუალო საწარმოებისთვის;

2

 მსს ფინანსური ანგარიშგების პაკეტის სტრუქტურისა და 
სტანდარტის ძირითადი მოთხოვნების მიმოხილვა;

2

 მსს ფინანსური ანგარიშგების ელემენტების აღრიცხვის 
მნიშვნელოვანი ასპექტების განხილვა და სრულ ფასს - თან 
შედარება.

2

2.ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ცვლილებები 4

 ბასს 37 – ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი 
აქტივები: 
წამგებიანი ხელშეკრულებები - ხელშეკრულების შესრულების 
ღირებულება

1

 ბასს 16 - ძირითადი საშუალებები: 
შემოსავალი მიზნობრივ გამოყენებამდე

2

 ფასს 3 – საწარმოთა გაერთიანება:
კონცეპტუალური მიდგომა

1

3,ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები (მიმოხილვა) 5

 ფასს 10 - კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება ; 3

 ბასს 7- ფულადი ნაკადების ანგარიშგება ; 2

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 სტანდარტებით მოთხოვნილი 
არსებული სავალდებულო პროცედურების და დაგეგმილი 
ცვლილებების შესახებ.

მსმენელები შეიძენენ ცოდნას შესაბამისი სტანდარტების უახლეს 
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სასწავლო
კურსის შედეგები

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.  

სწავლის ერთეულის ოდენობა

თეორიული ნაწილი (ლექცია)

პრაქტიკული მაგალითები

კითხვა-პასუხის რეჟიმი

8 სთ

5 სთ

2 სთ

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

სულ საათების რაოდენობა  15სთ

სასწავლო ლიტერატურისა და სხვა რესურსების ჩამონათვალი 

ძირითადი ლიტერატურა:

1. მსს  ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები:
 საპრეზენტაციო მასალა.

2.ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები:
 ფასს 3-საწარმოთა გაერთიანება; 
 ბასს 37 – ანარიცხები, პირობითი ვალდებულებები და პირობითი აქტივები;
 ბასს 16 – ძირითადი საშუალებები;
 ფასს 3 - საწარმოთა გაერთიანება;
 ფასს 10 - კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგება;
 ბასს 7 - ფულადი ნაკადების ანგარიშგება

           3.საქართველოს კანონი ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ.

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ

სახელი, გვარი ნინო გვენეტაძე

უმაღლესი განათლება

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტი :

2007-2009 წ.მაგისტრი ბიზნესის ადმინისტრირების 
მიმართულებით.ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტი: 2002-2006 წ. ბაკალავრიატი 
ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის მიმართულებით.

პრაქტიკული გამოცდილება
ნინო გვენეტაძეს აქვს 16 წლიანი გამოცდილება 
ბუღალტრულ აღრიცხვასა და ფინანსებში, მათ შორის 
სხვადასხვა ადგილობრივი და უცხოური კომპანიების 
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ფინანსური აღრიცხვის წარმოებაში ფინანსური აღრიცხვის 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;

ნინო გვენეტაძე არის სერტიფიცირებულ ნაფიც 
ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA, Glasgow, UK) მიერ 
სერტიფიცირებული, პროფესიონალი ბუღალტერი და 
ACCA-ს წევრი. 

საკონტაქტო ინფორმაცია მობ: 595 21 12 95;    e-mail: gvenetadzenino@gmail.com

ინფორმაცია ლექტორის შესახებ

სახელი, გვარი ანნა ხმალაძე

უმაღლესი განათლება

თავისუფალი უნივერსიტეტი, ESM-თბილისი 
ადმინისტრირების  ბაკალავრის ხარისხის მფლობელი.

ბადენ-ვიუტენბერგის პროფესიული აკადემია, გერმანია

ადმინისტრირების  ბაკალავრის ხარისხის მფლობელი.

პრაქტიკული გამოცდილება

ანნა ხმალაძეს აქვს 13 წლიანი გამოცლიდება ფინანსებში, 
მათ შორის სხვადასხვა ადგილობრივი და უცხოური 
კომპანიების ფინანსური ანგარიშგებების აუდიტის 
განხორციელების და კონსულტაციის, აუდიტის 
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად;

ანნა არის სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა 
ასოციაციის (ACCA, Glasgow, UK) მიერ სერტიფიცირებული, 
პროფესიონალი ბუღალტერი და ACCA-ს წევრი. 

ანნას აქვს აუდიტის ჩატარების გამოცდილება შემდეგ 
სექტორებში: წარმოება, სამედიცინო, უძრავი ქონება, 
ნავიგაცია, განათლება, საცალო და საბითუმო გაყიდვები, IT 
და სხვა.

საკონტაქტო ინფორმაცია მობ: 595 33 98 07;    e-mail: akhmaladze@bdo.ge

                                  

                                         განგრძობითი განათლების სასწავლო კურსის სილაბუსი

საგადასახადო  საკანონმდებლო ცვლილებები და 
ბიზნესკანონმდებლობა

სასწავლო პროგრამის 
დასახელება

საგადასახადო  საკანონმდებლო 
ცვლილებები და ბიზნესკანონმდებლობა

პროგრამის ნომერი
CPD/GFAAFM/2022/03

პროგრმის
ნომერი 006

სასწავლო კურსის თემატიკა

mailto:akhmaladze@bdo.ge
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თემა: 2021-2022 წლებში განხორციელებული საგადასახადო  საკანონმდებლო 
ცვლილებები და ბიზნესკანონმდებლობა საქართველოში.

  სათაური/ ხანგრძლივობა

საგადასახადო საკანონმდებლო  ცვლილებები და  
ბიზნესკანონმდებლობა 6 საათი

 დამატებული ღირებულების გადასახადის რეფორმა (დღგ-ის 
კარი ყველა მნიშვნელოვანი ცვლილებით და საილუსტრაციო 
მაგალითებით);

 მოგების ძველ მოდელზე გადასული საწარმოს მოგების 
გადასახადით დაბეგვრა;

 უძრავი ქონების მიწოდების დღგ-ისგან გათავისუფლება;
 არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის და 

ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გამოყენების 
სპეციალური წესი;

 სავარაუდო დარიცხვა (დღგ, საშემოსავლო და მოგების 
გადასახადები);

 არაარსებითი სასურსათო დანაკარგების დანაკლისად 
განუხილველობა;

 აზარტული თამაშობებიდან მიღებული შემოსავლის დაბეგვრა;
 ქონების გადასახადისგან გათავისუფლება.       3

ბიზნესკანონმდებლობა 3

 საქართველოს შრომის კოდექსის ძირითადი საკითხები 1

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

0,5

 მეწარმეთა შესახებ კანონის ცვლილების მიმოხილვა 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.
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სასწავლო 
კურსის 
მიზანი

მსმენელთა ინფორმირება 2021-2022 წლებში  საგადასახადო  საკანონმდებლო 
მიმართულებით განხორციელებული ცვლილებების თაობაზე,აგრეთვე 
ბიზნესკანონმდებლობის  შესახებ შემდეგ საკითხებზე:

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

შესახებ;
 საქართველოს შრომის კოდექსის კუთხით;
 “მეწარმეთა შესახებ” ცვლილებების მიმოხილვა.

ლექციის მიზანია  დამსწრე აუდიტორიას გააცნოს  საგადასახადო დაბეგვრისა 
და ბიზნესკანონმდებლონის 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 ლიტერატურა
 ცვლილებები „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის # 996 ბრძანებაში;
 ცვლილებები საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ;     
 საქართველოს შრომის კოდექსი;
 საქართველოს კანონი „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების 

აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“;
 საქართველოს კანონი „მეწარმეთა შესახებ.“

დამხმარე ლიტერატურა და მასალები

 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;
 „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

2010 წლის 31 დეკემბრის # 996 ბრძანება;
 ლექციის საპრეზენტაციო მასალები;     
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სწავლების ენა ქართული

ინფორმაცია ლექტორის 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

13 წლიანი 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.

პრაქტიკული 
გამოცდილება

რვაწლიანი 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



13


