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   ECONOMIC NEWS 

ekonomikuri qronika

შეხვედრა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლებთან 
 
 

 
 
2015-03-02 

მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები და საქართველოს მთავრობის მიერ დაგეგმილი
კონკრეტული ღონისძიებები განიხილეს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილისა და
საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანალიტიკური მისიის წარმომადგენლების შეხვედრაზე.
მხარეებმა იმსჯელეს რეგიონში არსებულ მდგომარეობაზე და იმ ძირითად ფაქტორებზე,
რომლებმაც ზეგავლენა მოახდინეს რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკებზე. 

 
აღინიშნა, რომ მისიის ფარგლებში, მთავრობასა და ეროვნულ ბანკთან ერთად, მოხდება
საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესებისა დამაკროეკონომიკური პარამეტრების
შეფასება და რისკების ანალიზი. 
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საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანალიტიკური მისიის წარმომადგენლებთან
შეხვედრას ქართული მხრიდან ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების
მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური და ფინანსთა
მინისტრის მოადგილეები დაესწრნენ. 

პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური 

დაინტერესებული კომპანიები ანაკლიის მომავალი პორტის 
ადგილმდებარეობას ეცნობიან 

 

 
 
4 მარტი, 2015 
 
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 აგვისტოს №1375 განკარგულების შესაბამისად, 

 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ საქართველოს მთავრობის 
სახელით გამოაცხადა მოწვევა ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობისა და 
განვითარების პროექტზე ინტერესთა გამოხატვის შესახებ. პროექტთან დაკავშირებით ინტერესი 
ოფიციალურად გამოხატა თორმეტმა კომპანიამ.  სამთავრობო კომისიის გადაწყვეტილებით, 
მათგან  7 კომპანია შევიდა ე.წ. "მოკლე სიაში,”   რომლებმაც 2015 წლის  16 აპრილს უნდა 
წარმოადგინონ თავიანთი ტექნიკური და ფინანსური წინადადებები (RFP) პროექტთან 
დაკავშირებით. 

ტექნიკური და ფინანსური წინადადებების სათანადოდ მომზადების მიზნით, მიმდინარეობს 
ყველა კანდიდატი კომპანიის წარმომადგენლების მიერ ნავსადგურის ადგილმდებარეობის 
დათვალიერება და განმარტებითი შეხვედრები საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტროსა და სხვა შესაბამის კომპეტენტურ უწყებებთან.  
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4 მარტს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის 
სამმართველოს უფროსი დავით ჯავახაძე, რეგიონის  რწმუნებულ-გუბერნატორი ლევან შონია, 
ასევე ჰიდროგრაფიის სამსახურისა და ქონების მართვის ეროვნული სააგენტოს 
წარმომადგენლები კომპანია JSC ANAKLIA DEVELOPMENT CONSORTIUM-ის დელეგაციას 
შეხვდნენ და ერთობლივად დაათვალიერეს პორტის მშენებლობისთვის განკუთვნილი 
ტერიტორია. 

მსგავსი ხასიათის ვიზიტები და შეხვედრები უკვე შედგა სამ კანდიდატ კომპანიასთან: 28-29 
იანვარს - კომპანია BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS S.A-ს წარმომადგენლებთან, 26-27 თებერვალს 
-  ANAKLIA PORT AND INDUSTRIAL ECO PARK (GEORGIA)-სთან,  ხოლო 4-5 მარტს -  JSC 
ANAKLIA DEVELOPMENT CONSORTIUM-ის წარმომადგენლებთან. 

ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი, 2015 წელი 

Heritage Foundation „ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსი“ 2015-ის მიხედვით, 
საქართველოს სარეიტინგო ქულა 0.4 პუნქტით გაუმჯობესდა წინა წელთან შედარებით და 
73.0 ქულა შეადგინა. 

საქართველო მსოფლიოს 178 ქვეყანას შორის კვლავ 22-ე პოზიციაზეა „უმეტესად 
თავისუფალი“ სტატუსით. 2014 წელს, საქართველო 22-ე ადგილს იკავებდა 72.6 ქულით. 

2015 წლის შეფასებით, საქართველო, ევროპის რეგიონში 43 ქვეყანას შორის 1 ადგილით 
დაწინაურდა და მე-11 ადგილს იკავებს. 

საქართველოს რეიტინგი ინდექსის 10-დან 7 კომპონენტშია გაუმჯობესებული, ხოლო 4 
კომპონენტში გაუმჯობესდა როგორც სარეიტინგო ქულა, ასევე პოზიციები. 

საქართველოს რეიტინგი გაუმჯობესებულია შემდეგ 7 კომპონენტში: კორუფციისგან 
თავისუფლება - 55, ფისკალური თავისუფლება - 34, მთავრობის დანახარჯები - 74, ბიზნესის 
თავისუფლება - 16, მონეტარული თავისუფლება - 60, ვაჭრობის თავისუფლება - 7 და 
ფინანსური თავისუფლება - 39. 

საქართველოს ქულები (ისევე როგორც რეიტინგი) გაუმჯობესებულია შემდეგ 4 
კომპონენტში: კორუფციისგან თავისუფლება - ქულა 49.0 (55-ე ადგილი), მთავრობის 
დანახარჯები - ქულა 73.8 (74-ე ადგილი), ბიზნესის თავისუფლება - ქულა 88.6 (მე-16 
ადგილი) და მონეტარული თავისუფლება - ქულა 82.7 (22-ე ადგილი). 

კვლევის მიხედვით, საქართველოს სარეიტინგო მდგომარეობა მხოლოდ 1 კომპონენტში -
შრომის თავისუფლება 11.3 ქულით შემცირდა და მე-5-დან 24-ე ადგილზე გადაინაცვლა (79.9 
ქულა). 

2015 წლის ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში საქართველო ვაჭრობის 
თვისუფლების კომპონენტში, 178 ქვეყანას შორის პირველ ათეულშია და მე-7 ადგილს 
იკავებს. 

ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს სარეიტინგო ქულა 2.6-ით გაუმჯობესდა, 
ხოლო ინდექსის 5 კომპონენტში - კორუფციისგან თავისუფლება, სამთავრობო ხარჯების 
კონტროლი, ბიზნესის თავისუფლება, მონეტარული თავისუფლება და საინვესტიციო 
თავისუფლება საქართველოს მდგომარეობა სტაბილურად უმჯობესდება. 
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ინფლაცია საქართველოში, 2015 წლის იანვარი 
2015 წლის იანვარში წინა თვესთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონემ 0,2 

პროცენტი შეადგინა. 
მოცემულ პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია 

ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: 
სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ფასები გაიზარდა 1,2 პროცენტით, რაც თვის 

ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0,38 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასების 
მნიშვნელოვანი მატება დაფიქსირდა ქვეჯგუფებზე: ბოსტნეული და ბაღჩეული (7,5 
პროცენტი), ხილი და ყურძენი (4,2 პროცენტი) და რძე, ყველი და კვერცხი (1,3 პროცენტი); 

ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ფასები გაიზარდა 4,5 პროცენტით, რამაც ინფლაციის 
მთლიან მაჩვენებელზე 0,23 პროცენტული პუნქტით მოახდინა გავლენა. ჯგუფზე ფასების 
ზრდა განაპირობა თამბაქოს ნაწარმზე ფასების 7,6-პროცენტიანმა მატებამ; 

ტრანსპორტი: აღნიშნულ პერიოდში დაფიქსირდა ფასების 3,7-პროცენტიანი კლება, რაც 
თვის ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე -0,44 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასების 
კლება დაფიქსირდა საწვავ-საპოხ მასალებზე (-7,3 პროცენტი). 

2015 წლის იანვარში 2014 წლის იანვართან შედარებით ინფლაციის დონემ 
საქართველოში 1,4 პროცენტი შეადგინა. 

წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ 
შემდეგ ჯგუფებზე: 

ჯანმრთელობის დაცვა: მოცემულ პერიოდში ფასები გაიზარდა 7,3 პროცენტით, რამაც 
თვის ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0,75 პროცენტული პუნქტით მოახდინა გავლენა. 
ფასები გაიზარდა სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურისა და მოწყობილობების ქვეჯგუფზე 
(15,8 პროცენტი); 

სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ფასები გაიზარდა 1,7 პროცენტით, შესაბამისად 
ჯგუფის წვლილმა წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0,53 პროცენტული პუნქტი 
შეადგინა. ფასების ზრდა დაფიქსირდა შემდეგ ქვეჯგუფებზე: ხილი და ყურძენი (20,9 
პროცენტი), ხორცი და ხორცის პროდუქტები (3,6 პროცენტი), თევზეული (3,1 
პროცენტი). ამასთან ფასები შემცირდა ბოსტნეულსა და ბაღჩეულზე (-4,6 პროცენტი); 

ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: მოცემულ ჯგუფში ფასები გაიზარდა 6,6 
პროცენტით, რაც წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0,34 პროცენტული პუნქტით 
აისახა. 

ფასები მნიშვნელოვნად გაიზარდა თამბაქოს ნაწარმზე (9,3 პროცენტი); 
ტრანსპორტი: ჯგუფში ფასები შემცირდა 5,9 პროცენტით, რაც წლიურ ინფლაციაზე -0,71 

პროცენტული პუნქტით აისახა. აღსანიშნავია ფასების კლება საწვავ-საპოხ მასალებზე (-12,3 
პროცენტი). 
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დეპოზიტების მიმდინარე ტენდენციების შესახებ 
 

25.02.2015    

საბანკო სექტორში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 2015 წლის 
პირველი თებერვლისათვის 11.9 მლრდ ლარი შეადგინა, რაც 277.6 მლნ ლარით  ანუ 2.4 
პროცენტით მეტია პირველი იანვრისათვის არსებულ მაჩვენებელზე. იანვარში, წინა თვესთან 
შედარებით, ადგილი ჰქონდა მოთხოვნამდე დეპოზიტების შემცირებას 202.0 მლნ ლარით 
ანუ 3.9 პროცენტით და ვადიანი დეპოზიტების ზრდას 479.7 მლნ ლარით ანუ 7.5 
პროცენტით. 

დეპოზიტების დოლარიზაციის კოეფიციენტმა მიმდინარე წლის პირველი 
 თებერვლისათვის 63.98 პროცენტი შეადგინა - 3.83 პროცენტული პუნქტით მეტი პირველი 
იანვრის მდგომარეობასთან შედარებით. 

ვადიან დეპოზიტებზე საშუალო წლიურმა შეწონილმა საპროცენტო განაკვეთმა 6.2 
პროცენტი შეადგენა, მათ შორის ეროვნული ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე - 8.9 
პროცენტი, ხოლო უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებზე - 4.6 პროცენტი. 

უცხოური ვალუტით განთავსებულ დეპოზიტებში აშშ დოლარის წილმა 81.9 პროცენტი, 
ხოლო ევროს წილმა 15.5 პროცენტი შეადგინა. 

კომერციული ბანკების აქტივების მდგომარეობა 
 
25.02.2015    

2015 წლის 1 თებერვლის მდგომარეობით, საქართველოს საბანკო სექტორი 20 
კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი; მათ შორის 16 - საწესდებო კაპიტალში უცხოური 
კაპიტალის მონაწილეობით და 2 - უცხოური ბანკის ფილიალით. წინა თვესთან შედარებით, 
საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები (მიმდინარე ფასებში) 0.6 მლრდ 
ლარით, ანუ 2.8 პროცენტით გაიზარდა და 21.2 მლრდ ლარი შეადგინა. საბანკო სექტორის 
საკუთარი სახსრები 3.5 მლრდ ლარს შეადგენს, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი 
აქტივების 16.7 პროცენტია. 

უცხოური კაპიტალის მონაწილეობამ ბანკების მთლიან განაღდებულ საწესდებო 
კაპიტალში 69.6 პროცენტი შეადგინა. 

გასული თვე საბანკო სექტორმა მოგებით დაამთავრა. იანვრის თვის წმინდა მოგებამ  15.8 
მლნ ლარი შეადგინა. 

ხუთი უმსხვილესი აქტივების მქონე ბანკის წილმა საბანკო სექტორის მთლიან აქტივებში 
77.5 პროცენტი  შეადგინა. 
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კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების შესახებ 
 
25.02.2015    

კომერციული ბანკების საკრედიტო დაბანდების მოცულობა (არარეზიდენტებზე 
გაცემული სესხების ჩათვლით), 2015 წლის იანვარში, წინა თვესთან შედარებით 743.4 მლნ 
ლარით (5.7 პროცენტით) გაიზარდა და 2015 წლის 1 თებერვლისათვის 13.7 მლრდ ლარი 
შეადგინა. ამავე პერიოდში, ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 3.5 მლნ 
ლარით (0.1 პროცენტით), ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 739.9 
მლნ ლარით (9.4 პროცენტით) გაიზარდა. 

რეზიდენტი იურიდიული პირებისათვის 2015 წლის იანვრის ბოლოს კომერციულ 
ბანკებს ეროვნული ვალუტით გაცემული ჰქონდათ 1.4 მლრდ ლარის (წინა თვესთან 
შედარებით 5.1 პროცენტით ანუ 78.2 მლნ ლარით ნაკლები), ხოლო უცხოური ვალუტით - 5.2 
მლრდ ლარის (შესაბამისად, 8.3 პროცენტით ანუ 402.5 მლნ ლარით მეტი) მოცულობის სესხი. 

იურიდიული პირების დაკრედიტების მთლიან მოცულობაში ყველაზე დიდი ხვედრითი 
წილი - 30.4 პროცენტი ვაჭრობის სფეროზე მოდის. 2014 წლის დეკემბერთან შედარებით, 
იანვარში ვაჭრობის სფეროზე გაცემული სესხების მოცულობა 4.0 პროცენტით ანუ 77.5 მლნ 
ლარით გაიზარდა და პირველი თებერვლისათვის 2.0 მლრდ ლარს გადააჭარბა.  

მრეწველობაზე გაცემული სესხების წილმა იურიდიულ პირებზე გაცემული ვადიანი 
სესხების საერთო მოცულობაში 24.9 პროცენტი შეადგინა, რაც 2015 წლის პირველი 
თებერვლისათვის 1.7 მლრდ ლარით განისაზღვრა (4.6 პროცენტით ანუ 73.1 მლნ ლარით 
მეტი პირველი იანვრის მდგომარეობასთან შედარებით); 7.0 პროცენტი მოდის 
მშენებლობაზე, რაც 469.6 მლნ ლარია (10.9 პროცენტით, ანუ 46.3 მლნ ლარით მეტი, 
შესაბამისად). ამდენად, იურიდიული პირების დაკრედიტების საერთო მოცულობის 62.3 
პროცენტი მხოლოდ სამ დარგზე - მრეწველობაზე, მშენებლობასა და ვაჭრობაზე მოდის. 

2015 წლის იანვრის განმავლობაში 3.8 პროცენტით ანუ 233.0 მლნ ლარით გაიზარდა 
რეზიდენტი ფიზიკური პირების დაკრედიტების მოცულობა და მიმდინარე წლის პირველი 
თებერვლისათვის 6.4 მლრდ ლარს მიაღწია. 
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საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულების 
აუქციონის შედეგი 

 

04.03.2015    

2015 წლის 4 მარტს, ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე 40 
000 000 ლარის ნომინალური ღირებულების 350-დღიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები 
გაიყიდა. 

აუქციონში მონაწილეობა მიიღო ოთხმა კომერციულმა ბანკმა. მოთხოვნამ შეადგინა 43 500 
000 ლარი. მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 5.950 პროცენტით, მაქსიმალური 6.479 
პროცენტით, ხოლო საშუალო შეწონილი  6.249 პროცენტით განისაზღვრა. 

auqcioni
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ  

УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Татьяна Владимировна Бочуля,
канд. экон. наук, доц.,

докторант кафедры бухгалтерского учета и аудита,
Харьковский государственный университет питания и торговли

(61051, Украина, Харьков, ул. Клочковская, 333)
E-mail: bochulya@i.ua

УДК 658.14.011.1 

Ключевые слова: учетно-аналитическое обеспечение управления, синергетический 

подход, информация, время, результат, эффект 

Keywords: accounting and analytical support of management, synergetic approach, 

information, time, result, effect 

Искусство управления хозяйством (экономика) в настоящее время характеризуется

новыми факторами, средствами, условиями, категориями и отношениями. Приоритет в

регулировании экономического развития менялся по мере формулирования иных

требований к его результатам, что стало основой для становления новой эры экономики

и управления. Новизна характеризуется использованием высшего ресурса – интеллекта,

с которого начинаются инновации, технологии, знания и прочее. То, о чем писали

фантасты и развивали ученые, получило сегодня широкое применение в новых условиях,

когда знаний человека оказалось достаточно для восприятия идей, предложений и

инноваций . Время должно прийти , чтобы идея была реализована. Это

перефразированное высказывание известного французского писателя В.М. Гюго, что

свидетельствует о необходимости учитывать все аспекты в развитии общества и

экономики. Новаторами, чьи выводы стали достоянием научной фантастики, но во время

их разработки не имели реального применения, были Р.Д. Брэдбери, Р. Желязны, А. Кларк,

mecniereba: Teoria, meTodologia, meTodika, praqtika
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Г.Д. Уэллс, Н. Тесла, Р. Хайнлайн и другие. Их исследования частично получили

практическое воплощение в настоящее время, но большая их  часть осталась

нереализованной из-за неподготовленности общества и экономики. Знаний для развития

уже недостаточно, нужна фантазия, нестандартная воображение, другое нетрадиционное

видение общественной и экономической реальности. Профессор теоретической физики

М. Каку основательно описал, как фантазии человечества будут реализованы через научно-

технический прогресс, а фантазии останутся только интересной познавательной

информации  для общего развития [4]. Ученый отдает приоритет  в будущем

искусственному интеллекту, управлению мыслью и нанотехнологиям. Наряду с

инновационными ресурсами развития, первенство остается у традиционного ресурса,

которым пользуется человечество в разных видах и формах на протяжении многих

тысячелетий – информации. Использование информации априори предполагает

получение эффекта, выраженного в получении разного результата. Повысить

эффективность информации можно разными способами, для чего нужны соответствующие

затраты ресурсов и времени, комбинация которых составляет диапазон эффекта. Получить

«дополнительный бонус» от использования ресурсов стало возможным при открытии

синергии, понятие которой ввел в науку управления И. Ансофф, раскрыв новые

возможности в получении «дополнительной» выгоды от обычных ресурсов. Синергия

характерна не только для получения выгоды от материальных ресурсов – особое значение

получила синергия информации. Информация бывает разная и в бизнесе используется

вся ее релевантная часть, не ограничиваясь только задокументированными показателями.

Следует отметить, что разные подходы к организации информационного обеспечения

управления предприятием определили направление комбинации методов, принципов

и процедур, в результате чего приоритетным для системы управления определено учетно-

аналитическое обеспечение, ориентированное на комплексное использование функций

систем бухгалтерского учета и управления с выходом на удовлетворение запросов разных

групп пользователей.

Исследование синергетического подхода к информации, в частности учетной

информации, пока не является приоритетным направлением научных исследований, что
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связано с преодолением стереотипов,

характерных для теории, методологии и

практики системы бухгалтерского учета.

Среди украинских ученых следует назвать

С.А. Кузнецову, которая стала основателем

нового направления в мировой науке –

синергетическое развитие бухгалтерского

учета, финансов и бизнеса в условиях

хаотичного структурирования экономики.

После успешной презентации разработок к

развитию этого вопроса присоединились и

другие исследователи, в частности Л.Д.

Водянка, О.П. Кундря-Висоцкая, В.А.

Осмятченко, В.З. Семанюк, Е.В. Фомина,

И.В. Яскал, которые с разных точек зрения

подошли к решению вопроса синергии.

Принимая во внимание новизну вопроса и

начальную стадию научной разработки,

считаем возможным присоединиться к

исследованиям и развить синергетический

подход в контексте формирования учетно-

аналитического обеспечения управления

предприятием.

Целью написания статьи является

выявление направлений развития

синергетического подхода и разработка

предложений  по оптимизации

формирования учетно-аналитического

обеспечения управления предприятием на

его основе. Достижение поставленной

цели предполагает рассмотрение сути

подходов к информационному

обеспечению предприятия, проекции

синергии в информационном обеспечении

бизнеса и применения инноваций развития

экономики в части формирования учетно-

аналитического обеспечения управления

предприятием.

Синергию как явление объяснить

можно простым путем – это «+1» к

результату, полученному от определенных

действий с использованием определенных

ресурсов. Синергия воспринимается наряду

с эффективностью  и положительно

характеризует принятое решение в любом

аспекте общественно-экономических

отношений. Эффект предполагает наличие

реального результата или следствия, что

характеризует обоснованность самого

процесса и постановку конкретной цели.

Отсутствие эффекта отрицательно

характеризует действие и подтверждает

необоснованную (бессмысленную) трату

времени и ресурсов. Смысл характеризует

информацию  о предмете, которую

постигает рациональный  разум и

способствует его развитию. Широко

известно выражение: «Отрицательный
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результат  – это тоже результат». Это

означает заимствование опыта и

недопущение сложившейся ситуации в

будущем. Подобным образом предприятие

получает возможность предвидеть при

ранее полученных знаниях о процессах и

затратах. Возвращаясь к синергии, в научной

литературе нет однозначного мнения о

«положительности» этого явления,

поскольку, выделяют также отрицательную

(переоцененную) синергию, описывая

формулой «2+2=2,5». Гуру синергии И.

Ансофф придерживался линии

положительного  эффекта синергии (в

качественных характеристиках) [15].

Подобного мнения придерживается

разработчик авторского специального курса

для подготовки студентом в соответствии

с последними тенденциями  развития

международной экономической науки    С.А.

Кузнецова, определяя синергию как «новую

продуктивную  силу» [8, с. 11].

Придерживаемся позиции «положительной

стороны» синергии, в контексте

информационного обеспечения управления

рассматриваем ее как повышение

качественных характеристик информации в

связи с оптимизированными процессами

обработки, передачи и хранения данных

вследствие их переориентации  на

новейшие технологии с использованием

интеллектуальной основы. Повышение

качества информации, используемой в

управлении, может быть достигнуто: во-

первых, развитием определенных

принципов  формирования учетной

информации , которые соответствуют

рыночной экономике; во-вторых,

усовершенствованием механизма

регулирования качества учетной

информации; в-третьих, обеспечением

адекватной системы показателей качества

учетной информации  и методики  их

расчета [14, с. 79]. Качество информации

является категорией субъективной  и

оценивается пользователем с

использованием  разных критериев.

Главное условие – информация должна

приносить пользу, что включает в себя

целый спектр ее свойств – от

достоверности до новизны . Новая

информация (ради которой создается

сообщение) – это та, которая, по мнению

ее автора, способна внести изменения в

структуру общественного и

индивидуального  тезаурусов (суммы

знаний) [11, с. 21]. В информационном

обеспечении управления предприятием
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следует соблюдать баланс между известной (релевантной) и новой информацией.

Достигнуть баланса стало возможным путем эволюции, изначально научных, а после

практических подходов к бухгалтерскому учету, организация которого предполагает

формирование целостной системы для обслуживания учетного процесса, что в конечном

итоге предполагает подготовку своевременной, достоверной и релевантной информации,

характеризующей хозяйственную деятельность предприятия и удовлетворяющей запросы

разных групп пользователей. Баланс информации во времени, требованиях процесса

управления и компромиссе между разными группами пользователей достичь очень тяжело

вследствие разновекторных факторов, которые влияют на информационную систему

(время, запросы, политика конфиденциальности  и прочее). На рис. 1 показано

соотношение указанных факторов и возникновение синергетического эффекта при

формировании учетно-аналитического обеспечения управления предприятием.

время 

Информационные потребности пользователей  

Учетная информация 

Существующие Вероятностные  

Реальные данные  

Бесконечность 
информации 

t0 

tn 

t1 

f p 

Экономически 
важные данные  

Внутренние пользователи  

Внешние пользователи  

es 

md 

f 
p 

Информационная 
наполненность  Управленческая 

наполненность  

Учетно-аналитическое обеспечение 

es 

md 
t0 

t1 

tn 

отрезок времени жизнедеятельности 
предприятия  
будущий отрезок времени  

управленческое решение 
фактическая информация 
предсказательная информация 
синергетический эффект 

Экономически 
важные данные  

 

Рис. 1. Комбинация факторов времени и информации для достижения синергетического
эффекта в учетно-аналитическом обеспечении управления
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На рис. 1 выделено формирование учетно-аналитического обеспечение управления, что, 

по нашему мнению, является выражением синергетического эффекта относительно 

информационной системы в целом. Информация, которая формируется предприятием, 

удовлетворяет 2 уровня запросов разных групп пользователей. Учетная информация на 

рис. 1 разделена на 2 блока – фактическая информация (финансовая отчетность) и 

предсказательная информация (к ней относим управленческую отчетность). Первый блок 

предназначен для широкого использования и не ограничивает внешних пользователей, 

одинаково обеспечивая существующие информационные потребности. Второй блок имеет 

закрытый характер и направлен на обеспечения процесса управления с удовлетворением 

вероятностных информационных запросов. Процесс управления обеспечивается также 

прочими экономически важными данными, что в интеграции с учетной информацией 

способствует достижению синергетического эффекта, поскольку формируется комплекс 

информационных ресурсов, прошедших предварительную обработку в соответствии с 

заложенными алгоритмами для получения информационного результата. Во временном 

отрезке в части учетной информации преимущественно используются данные за прошлый 

или нынешний период. Принятие решений осуществляется на будущий период, поэтому 

система управления ориентируется на данные будущих периодов (прогнозируемые 

показатели), получить которые при сегодняшнем уровне развития технологий и 

организованных баз данных не составляет труда.  

Учетная отчетность – это готовый продукт, использование которого

предусматривает уверенность в принятом решении, определяющего социально-

экономическую состоятельность бизнеса и показатель деловой репутации во внешнем

экономическом окружении. Качественное наполнение учетной информации получило

существенное развитие – постепенно от «неэффективных» ретроспективных данных

система учета перешла на информацию, позволяющую предвидеть. Спрос рождает

предложение – это утверждение аксиоматическое в том числе для бухгалтерского учета.

Ряд концепций, по которым развивается система бухгалтерского учета, отвечает

запросам информационной аудитории, включающей разные группы пользователей.

Предоставление выбора пользователю вызывает дополнительные сложности в его
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идентификации информации на предмет

необходимости и целесообразности для

выполнения поставленной задачи. Среди

управленцев главной  проблемой

становится информационная перегрузка,

поскольку существенно увеличилось

количество альтернативных источников

информации , из которых  формируют

конечный информационный  продукт.

Отличительная черта учетной информации

(гарантированная правдивость) со

временем стала восприниматься как

данность, то есть то, что должен получить

пользователь без дополнительных затрат

средств и времени. Сейчас правдивость и

надежность учетной информации перестала

быть «крайней точкой» ее развития, и

предусмотрена ориентация на разные

группы пользователей при подготовке

учетной отчетности. Определений учетной

отчетности предложено достаточное

количество, среди которых следует

выделить определение С.А. Кузнецовой, в

рамках развитии концепции синергии

учетной отчетности предложившей

ключевую ее характеристику –

удовлетворение информационных

потребностей внутренних  и внешних

пользователей при принятии решений [7,

с. 158]. Это следствие предыдущих научных

исследований ученых , не только

обосновавших многоцелевой характер

системы бухгалтерского учета [3], но и

выделивших  отдельные модули,

генерирующих информацию о заданных

объектах и направления деятельности [6, с.

38-41]. Сейчас только многоцелевым

характером информации  сложно

удовлетворить все запросы целевой

аудитории, что требует новых поисков в

стратегии улучшения качественных

характеристик и свойств учетной

информации. Гуру маркетинга Д. Траут

одной фразой, ставшей законом бизнеса и

названием книги [12], определил основную

стратегию развития «Дифференцируйся или

умирай». Предложил дифференцировать

товар для получения безусловных

конкурентных  преимуществ, которые

позволят покорить рынок и стать его

безраздельным лидером. Д. Траут связал

успех и лидерство бизнеса с первенством,

приведя аргументы в пользу

исключительности идеи, благодаря которой

компания получает безусловные

преимущества и долгое время удерживает

их за счет положительного восприятия

потребителей. Проецируя позицию

всемирно известного маркетолога на

информацию, получаем похожую «картину»

mecniereba: Teoria, meTodologia, meTodika, praqtika

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

http://www.pdffactory.com


------------   gadasaxadebi  # 2    2015   --------------

19

лидерства и предпочтений, связанную с

восприятием и первоначальным

смысловым наполнением. Учетная

информация одновременно заняла

лидерские позиции  в восприятии

пользователей и  одновременно была

минимизирована  ее качественная

характеристика вследствие позицио-

нирования учетных показателей

исключительно как ретроспективных,

отражающих прошлое, на которое

невозможно  повлиять . Учетная

информация не нуждается в «рекламе», что

объясняется естественной потребностью

пользователей в надежных экономически

важных показателях. Тем не менее, в

ориентации  на учетную информацию

прослеживается ментальная оценка

показателей , сформированных  на

основании методов, принципов и процедур

бухгалтерского учета, что выражается в

преимуществах для пользователя, которые

являются решающими при обосновании и

принятии решений. Учетная отчетность –

это примером синергии в контексте

интеграции  методов, принципов  и

процедур бухгалтерского учета, комбинация

которых  способствовала выбору

направления организации  учета и

составления отчетности.

Методология  и организация

информационного  обеспечения

управления предприятием базируется на

разных подходах, выбор одного из которых

определяет информационную политику

предприятия и направление развития

информационной деятельности (табл. 1) [8,

с. 21-22; 9; 10, с. 99; 14, с. 76-77]. В табл. 1

предложено использовать  при

формировании информационного

обеспечения управления предприятием

комбинационный подход.
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Таблица 1 

Подходы к организации информационного обеспечения управления 

Подход Характеристика  
Организация 

информационного 
обеспечения 

Функциональный 
подход 

Исследование объекта не с позиции его 
внутреннего строения, особенностей 
субстратной основы, совокупности 
элементов системы и их синергических 
связей, а с позиции функционирования 
объекта, его взаимосвязей с 
окружающей средой 

Систему рассматривают 
исключительно с позиции ее 
внешнего аспекта, отношений 
системы как целого с другими, 
которые находятся за ее 
пределами, т.е. с окружающей 
средой 

Процессный 
подход 

Предусматривает рассмотрение 
определенной деятельности, в 
частности информационной, как 
набора процессов 

Организовывается как 
совокупность действий, которые 
составляют содержание 
целенаправленного действия 
информационной деятельности 

Корпоративний 
(об’єднавчий 
підхід) 

Знания, полученные из разных 
дисциплин, связанных с бухгалтерским 
учетом, служат исходным материалом, 
который можно использовать в 
построении новых методологических 
конструкций учета 

Организовывается как система 
информационных отношений для 
достижения единой цели при 
согласовании и баланса интересов 
разных групп пользователей 

Продолжение табл. 1 

Подход Характеристика  Организация информационного 
обеспечения 

Целевой подход Система методов и методических 
приемов, обеспечивающих 
постоянную ориентацию 
управленческой деятельности на 
конечные результаты, с учетом 
социально-экономических 
характеристик, которые постоянно 
меняются 

В организации информационного 
обеспечения цели являются 
ограничивающим фактором 

Системный 
(кибернетический) 
подход 

Конструирование сложно 
организованных объектов с входом, 
выходом, связью с внешним 
окружением 

Информационное обеспечение 
управления формируется как учетно-
аналитическая система, 
интегрированная с планированием и 
контролем 

Синергетический 
подход 

Комплексный учет разных видов и 
форм между элементами системы, 
развитие которых усиливает их 
целостность и эффективность  

Осуществляется с учетом 
внутренних тенденций процесса 
управления и внешних изменений 
при обеспечении многовариантного 
развития с учетом вероятностных и 
динамичных законов и 
закономерностей  

Комбинационный 
подход 

Интеграция методов, принципов и 
процедур, комбинируя их в 
зависимости от отличительных 
характеристик бизнеса и 
доступных ресурсов 

Гибкость в достижении 
многовариантности обеспечения 
информационных запросов разных 
групп пользователей 
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Предложенный в табл. 1

комбинационный подход к формированию

информационного  обеспечения

управления предприятием предполагает

развитие системного подхода и создание

прочной  базы для синергетического

подхода. Синергетический подход является

развитой формой системного подхода,

который  предполагает исследование

объекта как целостной системы, в которой

интегрированы его элементы и налажены

тесные взаимосвязи на микро- и

макроуровнях. Каждая составная часть

целого ориентирована на достижение

общей цели, но также следует собственным

ориентирам. Абстрагируясь от экономики,

примером сложности целей можно назвать

человечество – каждый человек является

микросистемой со своими идеалами,

предпочтениями, целями, убеждениями и

мотивацией, но при этом миллионы и

миллиарды индивидуальностей

составляют единое целое с единой целью.

Индивидуальности  объединяют  свои

усилия, характеры и  знания  для

достижения  общей цели, в которой

заложена часть индивидуальной цели. При

применении комбинационного подхода

методы, принципы  и процедуры в

формировании учетно-аналитического

обеспечения управления предприятием

используются в разных комбинациях ,

исходя из цели  предприятия , его

характеристик, доступных  ресурсов,

влияния условий внешнего окружения и

прочего. При изменении  одного из

факторов, комбинация может меняться, что

адаптирует ее к реальным требованиям и

условиям процесса управления. Благодаря

этому возможно повышение суммарного

результата и повышения качества

информации для принятия решений на всех

уровнях  ведения хозяйственной

деятельности. Комбинационный подход

находится между системным и

синергетическим подходом, обеспечивая

повышение эффективности  инфор-

мационного обеспечения управления путем

выборочной (комбинационной)

интеграции отдельных составляющих

информационного процесса в единой

системе с достижением баланса

информационных интересов пользователей

и эффективности процесса управления.

На практике  руководителей

компаний  интересует получение

суммарного эффекта вследствие

синергетического подхода, что
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предполагает выбор набора элементов и их

интеграции, используя прогрессивные

формы организация , обеспечивая

увеличение потенциала всей системы (и ее

составляющих) [1, с. 8]. В организации

бизнеса важным элементом достижения

поставленной цели  и максимального

эффекта являются ценности. По Э. де Боно

ценности определяются в определенной

иерархии, что регулирует формирование

бизнес-модели и на ее основе учетно-

аналитического обеспечения управления

[13]: человеческие ценности, ценности для

общества; ценности для организации;

ценности  качества; инновационные

ценности; экологические ценности;

ценности для восприятия. Разные

варианты интеграции  предложенных

уровней ценностей определяют стратегию

бизнеса и характеризуют риски, присущие

деятельности предприятия. Указанные

ценности являются основой для синергии,

поскольку именно человек с его ресурсами,

потенциалом и мотивациями способен

продвигать бизнес и  способствовать

наращиванию его ключевых конкурентных

преимуществ. Управление предприятием

базируется на людях, на их знаниях ,

компетенциях, опыте и заинтересованности

в реализации цели деятельности

предприятия . За последнее время

активизировались  поиски решений,

направленных на достижение высшей

точки эффективности  бизнеса, что

предполагает смену «системы координат»,

под которой понимают парадигму.

Подобный тезис высказал специалист по

вопросам руководства С. Кови, предложив

новый взгляд на эффективное

использование  человека через

культивирование парадигмы принцип-

центричного  лидерства и формулу

положительной синергии: вовлечение +

терпение = преданность [5]. Человек в

общественно-экономических отношениях

является «пятым элементом», т.е.

квинтэссенцией развития мира. На каждом

этапе развития общества и экономики

использовались разные стороны человека

с их развитием в зависимости от «точек

влияния». С. Кови выделил новый уровень

управления человеком и капитализации его

«высших» ресурсов через управление

целостностью личности (которую автор

называет «дух»). В таком управлении

заложен синергетический  эффект от

использования  всех возможностей и

мотиваций человека, а не только его
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социально-экономических и психоло-

гических характеристик. Информация

является результатом обработки данных,

которую осуществляют не только машины,

а прежде всего человек, таким образом,

перенося «дух» на информацию.

Синергия предполагает

расширение в количественных  и

качественных формах  выражение

результата. Возможно, именно о синергии

говорил известный ученый Н. Тесла,

расширив возможности человека: «Все

слышали выражение «Нельзя прыгнуть

выше головы». Но человек способен на

все». Проектируя эту мысль на все области

жизнедеятельности человека, получаем

обоснование возможности большего

эффекта в экономической, социальной,

технологической, информационной ,

социальной  стратегии развития.

Синергетические процессы связаны с

«расшивкой узких мест», которые имеют

реальное воплощение в практике [1, с. 9].

Это выход на новый, прогрессивный

уровень развития, когда деятельность

предприятия  и его бизнес-проекты

оправданы в контексте обеспечения

микро- и макроуровня развития.

Синергетический  подход  в

формировании учетно-аналитического

обеспечения управления предприятием

проявляется в предложении разных групп

пользователей универсальной инфор-

мации, на основании которой формируется

новое знание для достижения

поставленной цели. Анализируя

концепцию  оптимизации  паттерна

(шаблона, системы) решений, применяемой

к модернизации  бизнес-модели,

предлагаем позаимствовать идею К.

Гиротра, С. Нетесина [2] для достижения

большей  эффективности  учетно-

аналитического обеспечения в контексте

синергетического подхода (рис. 2).
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Эталонный уровень эффективности (синергия) 

Что  
(вид 

информации) 

Когда  
(время 

информации) 

Граничный уровень эффективности  

Кто 
(производитель 
информации) 

Кому 
(назначение 
информации) 

Почему 
(цель 

информации) 

Информационный 
риск Информационная 

асимметрия Информационная 
перенасыщенность Информационный 

дефицит 

 

Рис. 2. Комплекс факторов, определяющих эталонный уровень эффективности

учетно-аналитического обеспечения управления

В информационной и управленческой политике важно определить, какую

информацию необходимо формировать, а именно «что» должно отвечать первоначально

построенной бизнес-модели и сформулированной концепции бизнеса. Следует

урегулировать обеспечение информацией с моментом формулирования и принятия

решения (фактор «когда»). Информация должна быть не только своевременной, а

отвечающей времени и проблеме запроса. Необходимо дополнительно учитывать

готовность восприятия такой информации пользователями и ее последующую реализацию

в решениях. Подобная авторская позиция основывается на одном из требований

относительно группировки учетной информации в системе управления – понятность

(однозначное толкование пользователями определенных видов информации при условии

достаточности знаний) [8, с. 26]. Информация формируется человеком («кто»), поэтому
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следует заранее сформировать команду

специалистов, которые благодаря своим

знаниям, опыту, профессиональным

компетенциям способны обеспечить

максимальный уровень эффективности

информации для процесса управления и

удовлетворения информационных

интересов разных групп пользователей.

Информация также должна иметь целевую

направленность («почему»), т.е. ее

подготовка должна иметь смысловое

наполнение . Информация является

ресурсом для управления, производство

которого предполагает несение расходов и

получение выгоды. Необоснованность

формирования информационного ресурса

приведет к неэффективным расходам, что

отразится на суммарных результатах

деятельности предприятия . К

определенным К. Гиротра, С. Нетесина

факторам развития бизнес-модели,

предлагаем в контексте достижения

эталонной  эффективности  учетно-

аналитического обеспечения управления

использовать пятый фактор («кому»), чтобы

определить целевую группу пользователей

и оптимизировать  под них  инфор-

мационную деятельность предприятия.

Заблаговременное определение адресата

позволяет эффективно организовать первые

4W и получить от них  максимально

положительный результат.

Подводя итоги проведенного

исследования, отметим, что формирование

учетно-аналитического обеспечения

управления предприятием в сегодняшних

сложных общественно-экономических

отношениях требует ориентации на новую

«систему координат» и применение

синергетического подхода. В статье

предложено комбинировать  факторы

времени и информации для достижения

синергетического эффекта в учетно-

аналитическом обеспечении управления. В

развитие существующих подходов к

формированию информационного

обеспечения предприятия  предложен

комбинационный подход как переход между

системным и синергетическим подходом.

Его применение предполагает повышение

эффективности  интеграции  методов,

принципов и процедур в формировании

учетно-аналитического обеспечения

управления  предприятием. Инфор-

мационное обеспечение предприятия

формируется на «определенных столбах»,

которые в статье заимствованы из

концепции  ведущих мировых
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исследований, которые разрабатывают вопрос усовершенствования бизнес-модели

предприятия и системы принятия управленческих решений. В развитие их концепции

для достижения эталонного уровня эффективности учетно-аналитического обеспечения

управления предприятием предложен «пятый элемент» (5W), который является

основанием для развития  базовых  факторов и определяет вектор развития

информационной и управленческой политики предприятия. Обобщая результаты

проведенного исследования, отметим, что в статье предложена для рассмотрения

заинтересованными читателями первая часть научной разработки, поскольку выбранная

тема является сложной и недостаточно развитой, что обосновывает дальнейшие

разработки для формулирования выводов и предложений.
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Резюме 
 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ УЧЕТНО-

АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Татьяна Владимировна Бочуля,
канд. экон. наук, доц.,

докторант кафедры бухгалтерского учета и аудита,
Харьковский государственный университет питания и торговли

(61051, Украина, Харьков, ул. Клочковская, 333)
E-mail: bochulya@i.ua

 
Процессы глобализации и информатизации общества и экономики определили 

новое направление их развития, на котором особое значение имеет информация как 
важный ресурс управления предприятием. Бизнес зависит от эффективности 
организации информационного обеспечения управления, для чего затребованы новые 
подходы и выводы, которые способствуют развитию науки и практики. Таким образом, 
актуальным является вопрос усовершенствования эталонного подхода к формированию 
учетно-аналитического обеспечения управления предприятием.  

Целью статьи является выявление направлений развития синергетического 
подхода и разработка предложений по оптимизации формирования учетно-
аналитического обеспечения управления предприятием на его основе. 

Рассмотрен синергетический подход к формированию учетно-аналитического 
обеспечения управления предприятием. Исследованы существующие подходы к 
формированию информационного обеспечения предприятия. Предложен комбинационный 
подход к формированию учетно-аналитического обеспечения управления и баланс 
факторов времени и информации для достижения синергетического эффекта. Развивая 
предыдущие исследования известных ученых в части оптимизации бизнес-модели 
предприятия, предложен комплекс факторов, определяющих эталонный уровень 
эффективности учетно-аналитического обеспечения управления. 

Для достижения эффективности деятельности предприятия необходимо 
сформировать соответствующее учетно-аналитическое обеспечение управления 
предприятием как основы для оптимизации процесса управления. На практике 
используют разные подходы к формированию информационного обеспечения 
предприятия, что предполагает получение разных результатов. Среди существующих 
подходов инновационный характер присущ синергетическому подходу, развитие которого 
находится на начальной стадии. Предложенный комбинационный подход к 
формированию учетно-аналитического обеспечения управления предприятием является 
основой для актуализации синергетического подхода. Рекомендованная комбинация 
факторов времени и информации направлена на достижение синергетического эффекта 
в учетно-аналитическом обеспечении управления. 
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Summary 

 
SYNERGETIC APPROACH TO FORMATION OF ACCOUNTING AND 

ANALYTICAL SUPPORT OF ENTERPRISE MANAGEMENT 

Tetiana Bochulia,
PhD (Economic), Assistant Professor,

Doctoral Student of Accounting and Auditing Department, 
Kharkiv State University of Food Technology and Trade

61051, Kharkov, 333 Klochkovskaya st.
E-mail: bochulya@i.ua

The processes of globalization and informatization of society and economy have identified 
a new direction of their development, on which the information as an important resource of 
enterprise management has a particular meaning. The business depends on efficiency 
organization of information support of management, for what needed new approaches and 
conclusions that promote to the development of science and practice. Thus, the question of 
improvement of reference approach to the formation of accounting and analytical support of 
enterprise management is relevant.  

The aim of the research is to identification of directions of development of the synergetic 
approach and proposals on optimization of formation of accounting and analytical support of 
enterprise management based on it. 

Synergetic approach of formation of accounting and analytical support of enterprise 
management has been reviewed. The existing approaches to the formation of an information 
support of enterprise have been investigated. Combinational approach to the formation of 
accounting and analytical support of management and balance the factors of time and 
information to achieve synergistic effect has been proposed. By developing previous studies of 
famous scientists at optimization of the business model of enterprise was proposed complex of 
factors that determine the reference level of efficiency of accounting and analytical support of 
management. 

To achieve the effectiveness of enterprise activity is necessary to form corresponding
accounting and analytical support of enterprise management as the foundation for optimization 
of management process. In the practice are used different approaches to formation of 
information support of enterprise, what involves obtaining different results. Among the existing 
approaches innovative character is inherent to synergistic approach, the development of which is 
at the initial stage. Proposed combinational approach to the formation of accounting and 
analytical support of enterprise management is the foundation for actualization of the synergetic 
approach. Recommended combination of factors of time and information is aimed at achieving 
synergetic effect in accounting and analytical support of management.  
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საქართველოს კანონი 

„სახელმწიფო  შესყიდვების  შესახებ“  საქართველოს  კანონში  

ცვლილების  შეტანის თაობაზე 

მუხლი 1.  

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს
საკანონმდებლო მაცნე, №22, 18.05.2005, მუხ. 151) პირველი მუხლის 3 1  პუნქტის „ა“ 

ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„ა) „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის
შესაბამისად საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ფულად-საკრედიტო და სავალუტო
პოლიტიკის განხორციელებასთან და ნაღდი ფულით ქვეყნის ეკონომიკის
უზრუნველყოფასთან დაკავშირებულ სახელმწიფო შესყიდვებზე, აგრეთვე საქართველოს
ეროვნული ბანკის ანგარიშგების გარე აუდიტის განსახორციელებლად აუდიტორული
ფირმის მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე. საქართველოს ეროვნული ბანკის საბჭოს
მიერ დამტკიცებული ადმინისტრაციული და კაპიტალური ხარჯების ბიუჯეტიდან
გამომდინარე შესყიდვები, გარდა არამატერიალურ აქტივებთან, ოქროს ზოდებთან, 

საკოლექციო ან/და სხვა საჭიროებისათვის განკუთვნილ ლარის ბანკნოტებსა და მონეტებთან, 

აგრეთვე ლარის ბანკნოტებისა და მონეტების რეპროდუცირებასთან დაკავშირებული
სახელმწიფო შესყიდვებისა, რეგულირდება ამ კანონით;“. 

 მუხლი 2.  

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.  

 

საქართველოს პრეზიდენტი  

გიორგი მარგველაშვილი      

ქუთაისი, 4 თებერვალი 2015 წ.  

N3018-IIს 
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საქართველოს კანონი 

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში  

ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 მუხლი 1.  

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის (საქართველოს საკანონმდებლო
მაცნე (www.matsne.gov.ge), 03.01.2014, სარეგისტრაციო კოდი: 310150000.05.001.017312) 62-ე
მუხლის მე-5 და მე-6 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

„5. ამ კანონის მე-11 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ გზისთვის
ვარგისობაზე ტესტირებას საქართველოს ტერიტორიაზე ექსპლუატაციაში არსებული და
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით რეგისტრირებული
ავტოსატრანსპორტო საშუალება, გარდა ტვირთის გადასაზიდად განკუთვნილი იმ
ავტოსატრანსპორტო საშუალებისა, რომლის სრული მასა 3 500 კგ-ს აღემატება, მგზავრთა
გადასაყვანად განკუთვნილი იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებისა, რომლის დასასხდომი
ადგილების რაოდენობა, გარდა მძღოლის ადგილისა, 8-ს აღემატება, და იმ
ავტოსატრანსპორტო საშუალებისა, რომლითაც გადაიზიდება „საავტომობილო
ტრანსპორტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი მუხლის მე-20 პუნქტით
გათვალისწინებული სახიფათო ტვირთი, დაექვემდებაროს 2017 წლის 31 დეკემბრიდან.  

6. გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება 2017 წლის 31 დეკემბრამდე შეიძლება
ნებაყოფლობით ჩაუტარდეს იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალებას, რომელიც, ამ მუხლის მე-5 

პუნქტის თანახმად, გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირებას ექვემდებარება 2017 წლის 31 

დეკემბრიდან.“.  

 მუხლი 2.  

ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.  

 

საქართველოს პრეზიდენტი  

გიორგი მარგველაშვილი      

ქუთაისი, 19 თებერვალი 2015 წ.  

N3093-IIს 
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საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

ბრძანება №62 

2015 წლის 25 თებერევალი, ქ. თბილისი 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის N1226 ბრძანებაში 

ცვლილების შეტანის შესახებ 

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის 

შესაბამისად, ვბრძანებ: 

მუხლი 1 

„ბიუჯეტის შემოსულობების სახაზინო კოდების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს 

ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 22 ნოემბრის №1226 ბრძანებაში (სსმ III, 29.11.2007წ., №169, 

მუხლი 1871) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

1. ბრძანებით დამტკიცებულ დანართ №2-ში: 

ა) ამოღებულ იქნეს შემდეგი ბიუჯეტის განმკარგველი: 

468 4108 ა(ა)იპ - ზუგდიდდასუფთავება 
 

ბ) №674 ბიუჯეტის განმკარგველის - „4314“-ის (ა(ა)იპ - ეროვნული სკრინინგ - ცენტრის 

მიერ გაწეული მომსახურების საფასური) შემდეგ დაემატოს შემდეგი ბიუჯეტის 

განმკარგველები: 

„675 4315 
ა(ა)იპ - „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის მერიის კეთილმოწყობის 
სამსახური“ 

676 4316 ქ. ქუთაისის ააიპ - „სპეციალური სერვისები“ 

677 4317 
ა(ა)იპ - „ქ. გორის მუნიციპალიტეტის სასაფლაოების და მოვლა-
პატრონობის 

678 4318 ა(ა)იპ - ქ. თელავის სპორტული კლუბთა გაერთიანება „თელავი“ 
679 4319 ა(ა)იპ - ქალაქ ახალციხის „სათნოების სახლი“ 
680 4320 ა(ა)იპ - „თბილისელების ადვოკატი“. 
 

2. ბრძანებით დამტკიცებულ დანართ №3-ში (ბიუჯეტის შემოსულობების სახის 

განმსაზღვრელი სახაზინო 
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კოდები): 

ა) სახაზინო კოდი - „3460“-ის (წინა წელს გამოუყენებელი საბიუჯეტო სახსრები) შემდეგ 

დაემატოს შემდეგი შინაარსის სახაზინო კოდი: 

მიზნობრივი გრანტი 7000 
 

ბ) სახაზინო კოდი - „7520“-ის (ხელშეკრულების  პირობების  დარღვევისათვის 

დაკისრებული პირგასამტეხლო) შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის სახაზინო კოდები: 

შემოსულობა სსიპ/ააიპ-ს საკუთრებაში არსებული სხვა კულტივირებული 
აქტივების გაყიდვიდან 

7620 

შემოსულობა სსიპ/ააიპ-ს საკუთრებაში არსებული სხვა არამატერიალური 
ძირითადი აქტივების გაყიდვიდან 

7630 

 

გ) ამოღებულ იქნეს სახაზინო კოდები: 

სსიპ - საქართველოს ნოტარიუსთა პალატას მიერ გაწეული მომსახურების 
საფასური 

7077 

სსიპ - რეფორმების და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მიერ გაწეული 
მომსახურების საფასური 

7141 

საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიერ გაწეული მომსახურების საფასური 7142 
სასწავლო ცენტრების მიერ გაწეული მომსახურების საფასური 7147 
საგანმანათლებლო (პროფესიული და უმაღლესი) დაწესებულებების მიერ 
გაწეული მომსახურების საფასური 

7251 

 

მუხლი 2 

ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

ფინანსთა მინისტრი  

ნოდარ ხადური 
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საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

ბრძანება №56 

2015 წლის 24 თებერვალი, 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
შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 

წლის 26 ივლისის №290 ბრძანებით (ვებგვერდი, 31/07/2012, სარეგისტრაციო კოდი: 

230210000.22.033.016424) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება: 

1. მე-18 მუხლის მე-3 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„გ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის „დ.დ” და „დ.ე” ქვეპუნქტებით
გათვალისწინებული საქონელი (საქონელთა ჯგუფი) (გარდა ავტოსატრანსპორტო
საშუალებისა);“. 

2. მე-20 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-9−მე-11 პუნქტები: 

„9. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის „დ.დ” ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული შეღავათი გავრცელდება იმ საქონელზეც, რომელიც გადაადგილდება
სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებით და დეკლარირდება სხვადასხვა საბაჟო
დეკლარაციით, თუ საქონლის საერთო რაოდენობა და ღირებულება არ აღემატება
აღნიშნული ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ რაოდენობასა და ღირებულებას, ხოლო მისი
შემოტანა და საბაჟო დეკლარაციების წარდგენა განხორციელდა საქართველოს საბაჟო
ტერიტორიაზე პირის შემოსვლის დღიდან 90 კალენდარული დღის განმავლობაში. 

10. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის „დ.ე” ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული შეღავათის მისაღებად არაეკონომიკური საქმიანობისათვის
განკუთვნილ იმ საქონელზე, რომელიც: 

ა) საქართველოში მუდმივად ცხოვრების უფლების მიღების შემდგომ პირის
საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოსვლისას (მაგრამ არა უგვიანეს საქართველოში
მუდმივად ცხოვრების უფლების მიღების დღიდან 30 კალენდარული დღისა) მასთან ერთად
არ გადაადგილდება, პირი საბაჟო გამშვებ პუნქტში შევსებულ „ფიზიკური პირის საბაჟო
დეკლარაციაში“ აცხადებს ასეთი საქონლის შემოტანის განზრახვის თაობაზე, ხოლო საბაჟო
დეკლარაციისა და საქონლის წარდგენა ხორციელდება საქართველოში მუდმივად ცხოვრების
უფლების მიღების დღიდან არა უგვიანეს 90 კალენდარული დღისა; 
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ბ) შეღავათით სარგებლობის უფლების მქონე პირისათვის იგზავნება მის მიერ
საქართველოს საბაჟო ტერიტორიის გადაკვეთის გარეშე, პირი საქართველოში მუდმივად
ცხოვრების უფლების მიღების დღიდან: 

ბ.ა) არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა საგადასახადო ორგანოში წარადგენს
„საქართველოში მუდმივად ცხოვრების უფლების მქონე/მაძიებელი პირის განაცხადს
საქართველოში შემოსატანი საქონლის შესახებ“ (დანართი №IV-06); 

ბ.ბ) არა უგვიანეს 90 კალენდარული დღისა წარადგენს საბაჟო დეკლარაციას და
საქონელს; 

გ) საქართველოში მუდმივად ცხოვრების უფლების მაძიებელი პირის საქართველოს
საბაჟო ტერიტორიაზე შემოსვლისას (მაგრამ არაუგვიანეს უფლებამოსილ ორგანოში
საქართველოში მუდმივად ცხოვრების უფლების მოსაპოვებლად განაცხადის წარდგენის
დღიდან 30 კალენდარული დღისა) მასთან ერთად არ გადაადგილდება, პირი საბაჟო გამშვებ
პუნქტში შევსებულ „ფიზიკური პირის საბაჟო დეკლარაციაში“ აცხადებს ასეთი საქონლის
შემოტანის განზრახვის თაობაზე, ხოლო საბაჟო დეკლარაციისა და საქონლის წარდგენა
ხორციელდება საქართველოში მუდმივად ცხოვრების უფლების მოსაპოვებლად განაცხადის
წარდგენის დღიდან არა უგვიანეს 90 კალენდარული დღისა; 

დ) საქართველოში მუდმივად ცხოვრების უფლების მაძიებელი პირისათვის იგზავნება
მის მიერ საქართველოს საბაჟო ტერიტორიის გადაკვეთის გარეშე, პირი უფლებამოსილ
ორგანოში საქართველოში მუდმივად ცხოვრების უფლების მოსაპოვებლად განაცხადის
წარდგენის დღიდან: 

დ.ა) არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა საგადასახადო ორგანოში წარადგენს
„საქართველოში მუდმივად ცხოვრების უფლების მქონე/მაძიებელი პირის განაცხადს
საქართველოში შემოსატანი საქონლის შესახებ“ (დანართი №IV-06); 

დ.ბ) არაუგვიანეს 90 კალენდარული დღისა წარადგენს საბაჟო დეკლარაციას და
საქონელს; 

11. ამ მუხლის მე-10 პუნქტით გათვალისწინებული შეღავათი გავრცელდება იმ
საქონელზეც, რომელიც გადაადგილდება სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებით და
დეკლარირდება სხვადასხვა საბაჟო დეკლარაციით, თუ ამ საქონლის საბაჟო ორგანოსათვის
წარდგენა განხორციელდა საქართველოში მუდმივად ცხოვრების უფლების მიღების ან
საქართველოში მუდმივად ცხოვრების უფლების მოსაპოვებლად განაცხადის წარდგენის
დღიდან 90 კალენდარული დღის განმავლობაში.“. 

3. დანართი №IV-05-ის შემდეგ დაემატოს დანართი №IV-06 თანდართული რედაქციით. 
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დანართი №IV-06 

საქართველოში მუდმივად ცხოვრების უფლების მქონე/მაძიებელი პირის განაცხადი 

საქართველოში შემოსატანი საქონლის შესახებ 

  

I. ინფორმაცია პირის შესახებ: 

1. სახელი 

2. გვარი 

3. საცხოვრებელი ადგილი (ქვეყანა, მისამართი)..................................... 

4. მოქალაქეობა..................................................................... 

5. სამგზავრო დოკუმენტის №.......................... პირადი № .................................. 

6. დაბადების თარიღი ................................................................................. 

7. ქვეყანა, საიდანაც ჩამობრძანდით…............................................................... 

 II. ინფორმაცია საქონლის შესახებ: 

   
№ 

საქონლის დასახელება რაოდენობა (კგ., ცალი) 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
    

  შენიშვნა: ავტოსატრანსპორტო საშუალების შემთხვევაში მიეთითება მანქანის მარკა, 

მოდელი, VIN კოდი, შასის ნომერი, გამოშვების წელი. 

 თარიღი „.......” .............................. 20 ..... წელი 

ფიზიკური პირის ხელმოწერა ............................ 
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4. 45-ე მუხლის: 

ა) მე-13 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

„13. საქართველოში მუდმივად საცხოვრებლად შემომსვლელი პირის მიერ საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის „დ.ე” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საქონლის
დეკლარირებისას, როდესაც საქართველოში მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის
დამადასტურებელი საბუთი არ არის წარდგენილი ან წარდგენილია ხარვეზით, საქონლის
გაშვება შესაძლებელია განხორციელდეს თავდებობის ხელშეკრულების წარდგენისას. 

ამასთან, ხარვეზის გამოსწორების ვადა შეადგენს უფლებამოსილ ორგანოში საქართველოში
მუდმივად ცხოვრების უფლების მოსაპოვებლად განაცხადის წარდგენის დღიდან 90 დღეს.“. 

ბ) მე-14 პუნქტი ამოღებულ იქნეს. 

5. დანართი №XI-01 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით. 

დანართი №XI-01

ფიზიკური პირის საბაჟო დეკლარაცია 

  

I. გადაადგილების მიზანი 

1. საქართველოში შემოსვლა 

2. ტრანზიტი 

3. საქართველოდან გასვლა 

II. ინფორმაცია პირის შესახებ 

1. სახელი 

2. გვარი 

3. საცხოვრებელი ადგილი (ქვეყანა, მისამართი)..................................... 

4. მოქალაქეობა..................................................................... 

5. სამგზავრო დოკუმენტის №.......................... პირადი № .................................. 

6. დაბადების თარიღი ................................................................................. 

7. ქვეყანა, საიდანაც ჩამობრძანდით…............................................................... 

8. ქვეყანა, სადაც მიემგზავრებით ................................................................ 

9. თან მიმაქვს ბარგი/ხელბარგი ........................... ერთეული 

10. ჩემგან დამოუკიდებლად იგზავნება ბარგი ......................... ერთეული 
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III. ინფორმაცია საქონლის შესახებ 

1. თან მაქვს ან ბარგით/ხელბარგით გადავაადგილებ შემდეგ საქონელს: 

ა) ნაღდი ფული (ეროვნული უცხოური ვალუტა), ჩეკები ან/და სხვა ფასიანი ქაღალდები, 

რომელთა ჯამური 

ნომინალური ღირებულებაც აღემატება 30 000 ლარს, ან მის ეკვივალენტს სხვა ვალუტაში 

 დიახ              არა 

ბ) იარაღი ან ასაფეთქებელი მასალა 

 დიახ              არა 

გ) ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული ნივთიერება 

 დიახ              არა 

დ) ანტიკვარული ან ხელოვნების ნიმუში 

 დიახ              არა 

ე) მომწამვლელი ნივთიერება ან მედიკამენტი 

 დიახ              არა 

ვ) მცენარე ან/და ცხოველი, მათი ნაწილები ან მათგან მიღებული პროდუქტი 

 დიახ              არა 

ზ) მაღალი სიხშირის რადიოელექტრონული მოწყობილობა, კავშირგაბმულობის საშუალება 

 დიახ              არა 

თ) რადიოაქტიური მასალა 

 დიახ              არა 

ი) ეკონომიკური საქმიანობისათვის განკუთვნილი ან/და იმპორტის გადასახდელებით
დაუბეგრავ რაოდენობასა და ღირებულებაზე მეტი საქონელი 

 დიახ              არა 

კ) საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან გასატანი 15 000 ლარზე ნაკლები საბაჟო
ღირებულების საქონელი (გრაფა ივსება პირის სურვილის შემთხვევაში) 

     დიახ 
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ლ) საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე დროებითი შემოტანის სასაქონლო ოპერაციაში 

(იმპორტის გადასახდელებისაგან სრულად გათავისუფლებით) მოსაქცევი, ბარგით ან 

ხელბარგით გადაადგილებული საქონელი 

 დიახ              არა 

2. საქართველოში შემოვდივარ მუდმივად საცხოვრებლად და განზრახული მაქვს 

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის „დ.ე” ქვეპუნქტით 

გათვალისწინებული საქონლის შემოტანა, რომელიც ჩემთან ერთად არ გადაადგილდება 

     დიახ 

3. თუ ამ ნაწილის პირველი პუნქტის „ა”–“თ” ქვეპუნქტებში ან მე-2 პუნქტში აირჩიეთ 

დადებითი პასუხი, შეავსეთ ცხრილი: 

 
№ 

საქონლის დასახელება რაოდენობა (კგ., ცალი) 
 

   

   
   

   

   

   

   

   

   
      

შენიშვნა: ავტოსატრანსპორტო საშუალების შემთხვევაში მიეთითება მანქანის მარკა, 

მოდელი, VIN კოდი, შასის ნომერი, გამოშვების წელი. 

4. თუ ამ ნაწილის პირველი პუნქტის „ი” ქვეპუნქტში აირჩიეთ დადებითი პასუხი (როგორც 

საქონლის საქართველოში შემოტანის, ასევე ტრანზიტით გადაადგილების დროს), შეავსეთ 

„დეკლარირებას დაქვემდებარებული საქონლის ნუსხა”, გარდა ამ საქონელზე 

გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციის ან ფიზიკური პირის საქონლის საბაჟო დეკლარაციის 

წარდგენის შემთხვევისა. 

5. თუ ამ ნაწილის პირველი პუნქტის „კ” ქვეპუნქტში აირჩიეთ დადებითი პასუხი, თქვენი 

სურვილისამებრ, შეგიძლიათ შეავსოთ „დეკლარირებას დაქვემდებარებული საქონლის 

ნუსხა” ან წარადგინოთ გამარტივებული საბაჟო დეკლარაცია, ან განახორციელოთ 

დეკლარირება სასაქონლო ზედნადების წარდგენით. 
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6. თუ ამ ნაწილის პირველი პუნქტის „ლ” ქვეპუნქტში აირჩიეთ დადებითი პასუხი, შეავსეთ
„დეკლარირებას დაქვემდებარებული საქონლის ნუსხა”. 

თარიღი „.......” .............................. 20 ..... წელი 

ფიზიკური პირის ხელმოწერა ............................ 

  

საბაჟო გამშვები პუნქტის თანამშრომლის ხელმოწერა ........................ ბ.ა. 

         

(მეორე გვერდი) 

მოგესალმებათ შემოსავლების სამსახური ! ! ! 

შემოსავლების სამსახური ვალდებულია, აღკვეთოს აკრძალული ნივთების ქვეყანაში
შემოტანა. საბაჟო გამშვები პუნქტის თანამშრომელი უფლებამოსილია დაგისვათ შეკითხვები, 

შეამოწმოს თქვენი პირადი ბარგი და ხელბარგი. თუ თქვენ შეგარჩიეს შემოწმებისათვის, 

საბაჟო გამშვები პუნქტის თანამშრომლები მოგეპყრობიან თავაზიანად, პროფესიონალურად
და დაიცავენ თქვენს უფლებებს. საბაჟო გამშვები პუნქტის თანამშრომლები უპასუხებენ
თქვენს შეკითხვებს. 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია: 

1. ნებისმიერი ოდენობით ვალუტის საქართველოში შემოტანა და მისი გატანა
თავისუფლდება გადასახდელებისაგან, თუმცა, პირის მიერ ნაღდი ფულის (ეროვნული
უცხოური ვალუტა), ჩეკების სხვა ფასიანი ქაღალდების, რომელთა ჯამური ნომინალური
ღირებულებაც აღემატება 30 000 ლარს ან მის ეკვივალენტს სხვა ვალუტაში, საზღვარზე
გადაადგილება ექვემდებარება სავალდებულო დეკლარირებას. 

2. იმ შემთხვევაში, თუ პირი არ განახორციელებს სავალდებულო დეკლარირებას
დაქვემდებარებული საქონლის დეკლარირებას, მის მიმართ გატარდება მოქმედი
კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის შესაბამისი ღონისძიებები. 

3. იმპორტისას გადასახდელებისაგან თავისუფლდება ფიზიკური პირის მიერ: 

ა) კალენდარულ დღეში ერთხელ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო
ნომენკლატურის 02, 04, 06–12, 15–21 ჯგუფებისა და 0302-0307, 2201-2202 სასაქონლო
პოზიციების შესაბამისი ჯამური თანხით 500 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო
წონის კვების პროდუქტების იმპორტი (მათ შორის, საფოსტო გზავნილის შემთხვევაში), 

რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის; 
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ბ) 30 კალენდარულ დღეში ერთხელ საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო
ნომენკლატურის 28–97 ჯგუფების შესაბამისი 500 ლარამდე ღირებულების, 30 კგ-მდე საერთო
წონის საქონლის იმპორტი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური
საქმიანობისათვის; 

გ) საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანის შემთხვევაში ერთი კალენდარული დღის, ხოლო
სხვა შემთხვევაში – 30 კალენდარული დღის განმავლობაში 400 ღერი სიგარეტის ან 50 

სიგარის ან 50 სიგარილას ან 250 გრამი თამბაქოს სხვა ნაწარმის (გარდა თამბაქოს
ნედლეულისა) ან ამ ზღვრული ოდენობის ფარგლებში თამბაქოს ამ ქვეპუნქტში
დასახელებული ნაწარმის საერთო წონით 250 გრამის იმპორტი; ასევე 4 ლიტრი ყველა სახის
ალკოჰოლიანი სასმელის იმპორტი; 

დ) საჰაერო ტრანსპორტით შემოტანის შემთხვევაში საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის
სასაქონლო ნომენკლატურის 28–97 ჯგუფების შესაბამისი 3000 ლარამდე ღირებულების, 30 

კგ-მდე საერთო წონის საქონლის იმპორტი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური
საქმიანობისათვის. 

4. თუ თქვენ მიერ საქართველოში შემოტანილი საქონლის პარამეტრები აღემატება
„მნიშვნელოვანი ინფორმაციის” მე-3 პუნქტში აღნიშნულს ან/და საქონლის შემოტანისათვის
საჭიროა ნებართვა-ლიცენზია და მას არ ადეკლარირებთ ამ დეკლარაციით, თქვენ
ვალდებული ხართ მოახდინოთ საქონლის დეკლარირება ფიზიკური პირის საქონლის საბაჟო
დეკლარაციით ან გამარტივებული საბაჟო დეკლარაციით ან საბაჟო დეკლარაციის
წარდგენით, რისთვისაც თქვენ შეგიძლიათ: 

ა) საქონელი დროებით დაასაწყობოთ საგადასახადო ორგანოსთან შეთანხმებულ საბაჟო
საწყობში ან საბაჟო ტერმინალში და წარადგინოთ შესაბამისი განაცხადი, ან 

ბ) საქონელი თქვენ მიერ მითითებულ გაფორმების ადგილამდე გადააადგილოთ
„საქონლისა და სატრანსპორტო საშუალების აღრიცხვის მოწმობით“ ან საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს მონაცემთა ავტომატიზებულ ბაზაში ინფორმაციის ასახვით. 

5. თუ თქვენ მიერ საქართველოდან გასატანი საქონლის საბაჟო ღირებულება შეადგენს 15 

000 ლარს და მეტს, ან/და საქონლის გატანისათვის საჭიროა ნებართვა-ლიცენზია და მას არ
ადეკლარირებთ ამ დეკლარაციით, თქვენ ვალდებული ხართ მოახდინოთ საქონლის
დეკლარირება საბაჟო დეკლარაციით ან სასაქონლო ზედნადების წარდგენით. 

6. თუ თქვენ საქართველოში დროებით შემოგაქვთ იმპორტის გადასახდელებისაგან
სრულად გათავისუფლებული საქონელი, შეგიძლიათ დაადეკლარიროთ ამ დეკლარაციით. 

7. თუ თქვენ საქართველოში შემოდიხართ მუდმივად საცხოვრებლად და განზრახული
გაქვთ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 199-ე მუხლის „დ.ე” ქვეპუნქტით
გათვალისწინებული საქონლის შემოტანა (რომელიც თქვენთან ერთად არ გადაადგილდება), 

აღნიშნული მუხლით გათვალისწინებული შეღავათის მისაღებად უნდა შეავსოთ ეს
დეკლარაცია, ხოლო სასაქონლო ოპერაციაში საქონლის მოსაქცევად საბაჟო დეკლარაციისა
და საქონლის წარდგენა განახორციელოთ საქართველოში მუდმივად ცხოვრების უფლების
მიღების დღიდან ან საქართველოში მუდმივად ცხოვრების უფლების მოსაპოვებლად
განაცხადის წარდგენის დღიდან 90 კალენდარული დღის განმავლობაში.“. 
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მუხლი 2 

ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

ფინანსთა მინისტრი  

ნოდარ ხადური 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

ბრძანება №54 

2015 წლის 24 თებერვალი, ქ. თბილისი 

„საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი პირის შერჩევისა და 

საგადასახადო კონტროლის განხორციელების, მიმდინარე კონტროლის 

პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, 

საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების 

განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების 
თაობაზე” საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

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

მუხლი 1 

 „საგადასახადო კონტროლის განმახორციელებელი პირის შერჩევისა და საგადასახადო
კონტროლის განხორციელების, მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, 

სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, საგადასახადო დავალიანების
გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, 

სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე” საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 ბრძანებით (სსმ III, 31.12.2010, №172, 

მუხლი 2552) დამტკიცებულ  წესში  შეტანილ  იქნეს  შემდეგი  ცვლილება: 

1.28-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,დ) სმფ-ების შენახვაზე პასუხისმგებელი პირისგან მიიღოს ხელწერილი, რომ
ფაქტობრივი აღრიცხვის დაწყებამდე ყველა შემოსავლისა და გასავლის დოკუმენტი
ჩაბარებულია ბუღალტერიაში, ყველა მიღებული ფასეულობა  აღებულია  შემოსავალში,  

ხოლო  გაცემული ჩამოწერილია გასავალში. ამასთან, გადასახადის გადამხდელისგან მიიღოს
ხელწერილი, რომ ზედმეტობის ან/და დანაკლისის შესახებ ინფორმაცია (ასეთის არსებობის
შემთხვევაში) ასახა საგადასახადო ანგარიშგებაში ან/და მიაწოდა საგადასახადო ორგანოს
ინვენტარიზაციის დაწყებამდე. აგრეთვე, გადასახადის გადამხდელისგან დანართი  №19-ის  II 

ცხრილის შესაბამისად მიიღოს ინფორმაცია ინვენტარიზაციის დაწყებამდე ბოლო
საანგარიშო პერიოდ(ებ)ში (რომლის მიხედვით დეკლარირების ვადა არ არის
დამდგარი/გასული) მიწოდებული სმფ-ების შესახებ;“.  
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2.30-ე მუხლის მე-9 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,9. საინვენტარიზაციო კომისიის მიერ დანართი №19-ის დადგენილ ვადებში
შეუვსებლობის ან არასრულად შევსების შემთხვევაში საგადასახადო ორგანოს
უფლებამოსილი პირი უფლებამოსილია შეავსოს დანართი №19 (მისი დანართის გარეშე) 

საგადასახადო ორგანოში აღნიშნული გადასახადის გადამხდელის შესახებ არსებული
მონაცემების საფუძველზე. ასეთ შემთხვევაში, დანართი №20 არ ივსება და სმფ-ების
სააღრიცხვო დოკუმენტებში აღრიცხული და ფაქტობრივი აღრიცხვის მონაცემების
შედარების შედეგად აღურიცხველი სმფ-ების გამოვლენის მიზნით, 5 კალენდარულ დღეში
საინვენტარიზაციო კომისია ადგენს ოქმს „ფაქტობრივად აღწერილი აღურიცხავი
სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების გამოვლენის შესახებ” (დანართი №21).“. 

3. 82-ე მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,2.  საგადასახადო  ორგანოები  ადმინისტრაციულ  სამართალდარღვევათა  შესახებ
ოქმებს  ადგენენ საქართველოს  ადმინისტრაციულ  სამართალდარღვევათა  კოდექსის 444, 

912, 99-ე, 1271 მუხლის მე-2 ნაწილით, 1291, 153-ე, 1531, 1541, 1542, 1551-1556, 157-ე, 1571-1573, 

158-ე, 1581, 1594, 163-ე, 164-ე, 1644, 165-ე-1653, 16510, 178-ე, 1793, 194-ე და 195-ე მუხლებით
გათვალისწინებულ სამართალდარღვევებზე.“. 

4. 83-ე მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,1. საგადასახადო ორგანო განიხილავს იმ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა
საქმეებს, რომლებიც გათვალისწინებულია საქართველოს ადმინისტრაციულ
სამართალდარღვევათა კოდექსის 1271 მუხლის მე-2 ნაწილით, 1291, 157-ე, 165-ე, 16510, 1793,

194-ე და 195-ე მუხლებით.“. 

მუხლი 2 

ამ ბრძანების ამოქმედებამდე დაწყებული ინვენტარიზაციები დასრულდეს ამ ბრძანების
ამოქმედებამდე არსებული რედაქციით განსაზღვრული წესით. 

მუხლი 3 

ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს. 

ფინანსთა მინისტრი  

ნოდარ ხადური 
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i n s t r u q c i a

i n s t r u q c i a

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

ბრძანება №55 

2015 წლის 24 თებერვალი, ქ. თბილისი 

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

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

მუხლი 1 

„გადასახადების  ადმინისტრირების  შესახებ“  საქართველოს  ფინანსთა მინისტრის 2010 

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი 060111, 3.01.2011წ.) დამტკიცებული
ინსტრუქციის 83-ე მუხლის: 

1.მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,5. საქონლის ჩამორთმევისას საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი მოვალეა იმ
პირს, რომლისგანაც ხდება საქონლის ჩამორთმევა, წარუდგინოს თავისი უფლებამოსილების
დამადასტურებელი დოკუმენტები (საგადასახადო ორგანოს უფროსის ბრძანება და
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი).“.  

2.მე-10 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,10. საქონლის ჩამორთმევის (ამოღების) დროს საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი
პირი ამოიღებს მხოლოდ იმ საქონელს, რომელიც არანიშანდებულია ან ნიშანდებულია
დადგენილი წესის მოთხოვნათა დარღვევით.“. 

3.მე-12 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

,,12. ჩამორთმეულ საქონელს საგადასახადო ორგანოს წარმომადგენლები დროებით
შესანახად აბარებენ შემოსავლების სამსახურის უფროსის/მოადგილის მიერ გამოყოფილ
პასუხისმგებელ პირს, რომელიც აღნიშნულ საქონელს აბარებს საქართველოს ფინანსთა
სამინისტროს მიერ შერჩეულ საწყობებში ჩამორთმევის განხორციელებიდან 5 დღის
განმავლობაში. საქონლის გადაცემის ორივე ეტაპზე დგება მიღება-ჩაბარების აქტები, 

რომლებიც შეიცავს შემდეგ რეკვიზიტებს: 
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ა) აქტის შედგენის ადგილი და თარიღი; 

ბ) აქტის შემდგენი პირების თანამდებობა, სახელი და გვარი; 

გ) ჩამორთმევის პროცედურაში მონაწილეთა (როგორც პროცედურის განმახორციელებელ
პირთა, ისე მათი, ვის მიმართაც იგი განხორციელდა) სრული რეკვიზიტები; 

დ) ჩამორთმევის პროცედურის დრო; 

ე) ჩამორთმეული საქონლის დასახელება და რაოდენობა.“. 

მუხლი 2 

ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.  

ფინანსთა მინისტრი  

ნოდარ ხადური 

i n s t r u q c i a
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შემოსავლების სამსახურის კომენტარი საქართველოს საგადასახადო 
კოდექსის 206-ე მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტზე 

 
მიმოსვლის გზების, ელექტროგადამცემი ხაზების, ელექტრონული 

საკომუნიკაციო ქსელების საკაბელო ხაზების ქონების 
გადასახადისაგან გათავისუფლება 

 
 შესაბამისი დაბეგვრის ობიექტის მიხედვით ქონების გადასახადისაგან 

გათავისუფლებულია მიმოსვლის გზები, ელექტროგადამცემი ხაზები, აგრეთვე 
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების საკაბელო ხაზები. 

 
აღნიშნული პუნქტის მიხედვით, ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლებულია: 
 
1. მიმოსვლის გზები 
2. ელექტროგადამცემი ხაზები 
3. ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების საკაბელო ხაზები 
 

  ანალიზი ა: 

მიმოსვლის გზებში უნდა ვიგულისხმოთ: 
 
ა) საავტომობილო გზა 
ბ) საჰაერო-საბაგირო გზა 
გ) რკინიგზა 
 
საავტომობილო გზა – ხაზობრივი ნაგებობა, რომლის დანიშნულებაა უზრუნველყოს 

ავტოტრანსპორტისა და სხვა თვითმავალი საშუალებების უსაფრთხო და მოხერხებული 
მოძრაობა დადგენილი ნორმატიული სიჩქარეებით, ღერძული დატვირთებით და 
გაბარიტებით და დატანილი იქნება საკადასტრო ნახაზებზე ან რეგისტრირებული იქნება
უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში. 

  
საავტომობილო გზის ცნებაში, როგორც მისი შემადგენელი ნაწილები, 

გაერთიანებულია:  
 
ა) მიწის ვაკისი სავალი ნაწილი, ხიდები, გვირაბები, ესტაკადები, სატრანსპორტო 

კვანძები, წყალგატარი ნაგებობები, საყრდენი კედლები, გზის გასწვრივ მდებარე 
საველოსიპედო და საცალფეხო ბილიკები, ასევე განსხვისების ზოლები და მის 
ფარგლებში არსებული სხვა საგზაო ნაგებობანი;  
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ბ) მოძრაობის მართვისა და რეგულირების, ტექნოლოგიური კავშირის, განათების 
მოწყობილობათა ელემენტები და სხვა ნაგებობანი, მათ შორის, სპეციალური 
დანიშნულების სატელეფონო კავშირები, რომლებიც საჭიროა საავტომობილო გზების 
ნორმალური მოვლა-შენახვისა და ფუნქციონირებისათვის;  

გ) საავტომობილო გზების ზედა საჰაერო სივრცე სატრანსპორტო საშუალებებისათვის 
დადგენილი გაბარიტების ფარგლებში;  

დ) თოვლდამცავი და ხმაურდამხშობი მოწყობილობანი, სატყეო თოვლდამცავი 
ზოლები, ზვავსაწინაღმდეგო, ღვარცოფსაწინაღმდეგო და წყალამრიდი ნაგებობანი, 
გასაჩერებელი და დასასვენებელი მოედნები და ავარიის საწინაღმდეგო ჯიბეები, 
რომლებიც შეიძლება განლაგებული იყოს განსხვისების ზოლის გარეთ;  

ე) საგზაო-საექსპლუატაციო სამსახურის შენობა-ნაგებობანი.  
   
 ფაქტობრივი გარემოება I: 
საწარმო X-მა გადაწყვიტა საწარმოს ტერიტორიაზე დაეგო საავტომობილო გზა, რაზეც 

მომსახურების ხელშეკრულება გაუფორმა საწარმო Y-ს და გადაუხადა 100 000 ლარი. 
სამუშაოების დამთავრების შემდეგ საწარმო X-მა გზა, როგორც ხაზობრივი ნაგებობა, 

დაარეგისტრირა უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრში.  
 შედეგი: 
 აღნიშნული საავტომობილო გზა, როგორც მიმოსვლის გზა, გათავისუფლებულია 

ქონების გადასახადისგან.  
   
საჰაერო-საბაგირო გზა – ხაზობრივი ნაგებობა, რომელიც საბაგირო გზისთვის 

არსებული ინფრასტრუქტურით უზრუნველყოფს მოქალაქეთა გადაადგილებას ერთი 
პუნქტიდან მეორე პუნქტამდე. 

  
ფაქტობრივი გარემოება II: 
 
საწარმო X-მა 2011 წელს განახორციელა საჰაერო-საბაგირო გზის მშენებლობა. 

მოცემული საბაგირო გზა ექსპლუატაციაში შეიყვანა 2012 წელს. 
 შედეგი: 
 აღნიშნული საბაგირო გზა, როგორც მიმოსვლის გზა, გათავისუფლებულია 

ქონების გადასახადისგან. 
 
 რკინიგზა 
  
 ხაზობრივი ნაგებობა, რომელიც მოიცავს მიწის ვაკისზე განლაგებულ სარკინიგზო 

ლიანდაგებს და მის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებულ ხიდებს, გვირაბებს, ლიანდაგის 
დამცავ ნაგებობებს. 

 
ანალიზი ბ: 

ელექტროგადამცემ ხაზებს უნდა მივაკუთნოთ საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზები და 
საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზები. 
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საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი არის ღია ცის ქვეშ განთავსებული მოწყობილობა, 
რომლის დანიშნულებაა ანძებზე ან საინჟინრო ნაგებობებზე იზოლატორებითა და 
არმატურით დამაგრებული სადენებით ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) 
გადაცემა/გადატანა; 

საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზი არის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) 
გადაცემისათვის/გადატანისათვის განკუთვნილი იზოლირებული სადენი (სადენები), 
რომელიც შედგება ერთი ან რამდენიმე პარალელური შტოსაგან, შეერთებისათვის საჭირო 
აქსესუარებით (ქუროები, მომჭერები და სხვა არმატურა). 

 
ანალიზი გ: 

ელექტრონულ საკომუნიკაციო ქსელებს მიეკუთვნება გამოძახებებისა და სხვადასხვა 
საინფორმაციო სიგნალების ელექტრონული დამუშავების, დამისამართების (კომუტაციის), 
გატარების და გადაცემის ტექნოლოგიური სისტემა, რომელიც მოიცავს სადენიან (მათ შორის, 
ოპტიკურ-ბოჭკოვან), თანამგზავრულ, რადიოსიხშირულ ან ოპტიკურ აღჭურვილობას, სხვა 
ტექნოლოგიურ საშუალებებს და საოპერაციო ტექნიკურ რესურსებს, მათ შორის, 
ფიქსირებული (არხული და პაკეტური კომუტაციის, მათ შორის, ინტერნეტის) და მობილური 
კომუნიკაციების, ციფრული მაუწყებლობის, საეთერო და საკაბელო ქსელებს.  

საგადასახადო კოდექსით ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლებულია ელექტრონული 
საკომუნიკაციო ქსელის მხოლოდ საკაბელო საკომუნიკაციო ხაზი, ანუ ხილული, სადენიანი 
(მათ შორის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი) ხაზი. 

 
ფაქტობრივი გარემოება III: 
 
საწარმო X-ს, რომელიც ახორციელებს ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებას, საკუთრებაში 

გააჩნია: 
 ოპტიკური ქსელი – (Fiber optical Network) - კაბელი, ODF, სპლიტერი, ტერმინალური 

კოლოფი. 
შედეგი: 
ზემოთ აღნიშნული ჩამონათვალიდან ქონების გადასახადისგან გათავისუფლებულია 

კაბელები, როგორც საკაბელო საკომუნიკაციო ხაზები. 
 
ფაქტობრივი გარემოება IV: 
საწარმო X-ს, რომელიც ახორციელებს მობილურ საკომუნიკაციო მომსახურებას, 

საკუთრებაში გააჩნია საბაზო სადგურები. 
შედეგი: 
საწარმო X-ის საკუთრებაში არსებული საბაზო სადგურები არ თავისუფლდება ქონების 

გადასახადისაგან, რადგან იგი წარმოადგენს საჰაერო საკომუნიკაციო ხაზის ელემენტს და არ 
მიეკუთვნება საკაბელო საკომუნიკაციო ხაზს. 
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valutis kursi

valutis kursi

Jurnali ~gadasaxadebis~ redaqcia

gTavazobT
konsultaciebs sagadasaxado, buRaltruli aRricxvisa da

sabuRaltro programa ~oris-buRalteria~-sTan dakavSirebul

sakiTxebze.

konsultaciebi Catardeba winaswar SeTanxmebul droSi.

Cveni sakontaqto telefonebia: 230-78-51, 5-93-79-10-77

buRaltruli aRricxvisa da sabuRaltro programa

`oris-buRalteria~ SemswavlelTa

s a y u r a d R e b o d

Jurnali `gadasaxadebis~ redaqcia gTavazobT buRaltruli aRricxvisa

da sabuRaltro programa `oris-buRalteria~ Seswavlis daCqarebul kurss.

calkeuli jgufebis dakompleqteba moxdeba msmenelTa Sesabamisi doneebis

gaTvaliswinebiT.

saswavlo process warmarTaven am dargis cnobili specialistebi.

msmenelTa miReba dawyebulia. mecadineobebi Catardeba TqvenTvis

sasurvel droSi da pirobebSi.

Cveni sakontaqto telefonebia:  230-78-51,  5-93-79-10-77

 aSS dolari 2.1740  0.0000 

 evro 2.3844  0.0000 

 girvanqa 
sterlingi 

3.3010  0.0000 
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