
I. სასწავლო კურსის დასახელება  - საგადასახადო დეკლარაციების შევსება 
 

ტრენერი _ კონსტანტინე გორბატკოვი _ ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი,დოცენტი. 

ექსპერტი საგადასახადო საკითხებში 

სასწავლო კურსის მიზანი - სასწავლო ამოცანების საფუძველზე საგადასახადო 

დეკლარაციების შევსების ტექნიკის შესწავლა 

სასწავლო კურსის საფასური - 190 ლარი 

სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა - 3 კვირა ( 6 ლექცია - 18 საათი) 

სასწავლო კურსის განრიგი - ოთხშაბათი 19:00 – 22:00 სთ/ შაბათი 11:00 – 13:00 სთ 

სასწავლო კურსის თემატიკა : 

 საშემოსავლო გადასახადი - 5 საათი 

ა) დაქირავებულის ერთობლივი შემოსავლის განსაზღვრის, საპენსიო სააგენტოში 

ანარიცხების,საშემოსავლო გადასახადის გაანგარიშების და გადახდის წყაროსთან 

დაკავებული გადასახადის დეკლარაციის შევსების თეორიული საკითხების შესწავლა. 
ბ) პრაქტიკული სასწავლო ამოცანის მონაცემების საფუძველზე  გადახდის წყაროსთან 

დაკავებული გადასახადის დეკლარაციის შევსება 
 

 მოგების გადასახადის ესტონური მოდელი - 5 საათი 

ა)მოგების გადასახადის ესტონური მოდელის თეორიული საკითხების,მოგების 

გაანგარიშების სხვადასხვა მეთოდების (ფინანსური მოგება,საგადასახადო 

მოგება,ესტონური მოდელით განსაზღვრული მოგება) შესწავლა. მოგების 

გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის შევსების თეორიული საკითხების 

შესწავლა 
ბ)პრაქტიკული სასწავლო ამოცანების მონაცემების საფუძველზე მოგების 

გადასახადის ყოველთვიური დეკლარაციის შევსება. 
 

 დამატებული ღირებულების გადასახადი - 5 საათი 

ა)დღგ-ს ძირითადი თეორიული საკითხების განხილვა. დღგ-ს დეკლარაციის 

შევსების თეორიული საკითხების შესწავლა. 
ბ)პრაქტიკული სასწავლო ამოცანის მონაცემების საფუძველზე დღგ-ს დეკლარაციის 

შევსება 
 

 საწარმოთა ქონების გადასახადი - 3 საათი 

ა)საწარმოთა ქონების გადასახადის თეორიული საკითხების განხილვა 
ქონების გადასახადის დეკლარაციის შევსების თეორიული საკითხების შესწავლა 

ბ)პრაქტიკული სასწავლო ამაოცანის მონაცემების საფუძველზე ქონების გადასახადის 

დეკლარაციის შევსება 



II. სასწავლო კურსის დასახელება - საგადასახადო კოდექსი პროფესიონალი 

ბუღალტრებისთვის 

 

ტრენერი _ კონსტანტინე გორბატკოვი _ ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატი,დოცენტი. 

ექსპერტი საგადასახადო საკითხებში 

სასწავლო კურსის მიზანი - კურსის მიზანია მსმენელებს შეასწავლოს საქართველოს 

საგადასახადო კანონმდებლობა და საერთაშორისო დაბეგვრის წესები. 

სასწავლო კურსის საფასური - 450 ლარი 

სასწავლო კურსის ხანგრძლივობა - 2 თვე (16 ლექცია- 48/50 საათი) 

სასწავლო კურსის განრიგი - სამშაბათი 19:00 – 22:00 სთ/ პარასკევი 19:00-22:00 სთ 

სასწავლო კურსის თემატიკა: 

 გადასახადის ცნება, გადასახადის ელემენტები,სტრუქტურა და კლასიფიკაცია, 
ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვა - 5 საათი 

 საერთაშორისო დაბეგვრის წესები - 6 საათი 

 საგადასახადო კოდექსში გამოყენებული ტერმინები და ცნებები, საგადასახადო 

ვალდებულება და მისი შესრულების წესები  

 საშემოსავლო გადასახადი,საპენსიო ანარიცხების აღრიცხვის თავისებურებანი, 

საშემოსავლო გადასახადის  სპეციალური რეჟიმები - 9 საათი 

 აქციზი - 1 საათი 

 იმპორტის გადასახადი - 1 საათი 

 ქონების გადასახადი - 2 საათი 

 საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადაადგილების ზოგადი წესები, სასაქონლო 

ოპერაციები - 1 საათი 

 საგადასახადო სამართალდარღვევა და პასუხისმგებლობა - 1 საათი 

 საგადასახადო დავა და საგადასახადო შეთანხმება - 1 საათი 
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