EY საქართველო გიწვევთ ტრენინგზე
„საგადასახადო კოდექსის თეორიული
და პრაქტიკული კურსი“
“

რას გთავაზობთ EY აკადემია?

ტრენინგის კოორდინატორი

ტრენინგზე განვიხილავთ შემდეგ საკითხებს:

თათა ვაჩნაძე
Tamar.Vachnadze@ge.ey.com

საშემოსავლო გადასახადი
u გადასახადის გადამხდელების განსაზღვრა;
შპს „EY საქართველო“
u რეზიდენტობის განსაზღვრის კრიტერიუმები;
კოტე აფხაზის ქუჩა N44
u გადასახადის გადახდის ადმინისტრირება;
ტელ: +995 (32) 215-88-11
u დაბეგვრის ობიექტი რეზიდენტების შემთხვევაში (მეწარმე და არა
მეწარმე ფიზიკური პირი);
u დაქირავებით მუშაობიდან მიღებული შემოსავლის დაბეგვრა;
u გადასახადის გადახდის ადმინისტრირება;
u დაბეგვრის ობიექტი არარეზიდენტი ფიზიკური პირების შემთხვევაში,
u გადასახადის გადახდის ადმინისტრირება;
u სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები;
u გადასახადისგან გათავისუფლებები.
მოგების გადასახადი:
u მოგების გადასახადის ძველი მოდელი;
u მოგების გადასახადის ახალი მოდელის სუბიექტები და ობიექტები;
u მოგების განაწილება;
u უსასყიდლოდ მიწოდება;
u გაწეული ხარჯი ან სხვა გადახდა, რომელიც არ არის დაკავშირებული ეკონომიკურ საქმიანობასთან;
u შეღავათიანი დაბეგვრის მქონე ქვეყნებში/მოგების გადასახადისგან გათავისუფლებულ პირებთან
ტრანსაქციები;
u წარმომადგენლობითი ხარჯების დაბეგვრა;
u მოგების გადასახადის ჩათვლა;
u გადასახადის წყაროსთან დაკავება;
u მუდმივი დაწესებულება.
დამატებითი ღირებულების გადასახადი
u გადასახადის სუბიექტი და ობიექტი;
u დასაბეგრი ოპერაცია;
u დღგ-ის ჩათვლა;
u უკუდაბეგვრა;
u ოპერაციები რომელიც არ წარმოადგენს დაბეგვრის ობიექტს;
u დღგ -ის გადასახადიდან გათავისუფლებები.
აქციზი, იმპორტის გადასახდელები და საბაჟო საკითხები
u აქციზი;
u იმპორტის გადასახდელები და საბაჟო საკითხები.
პროცედურული საკითხები:
u უზრუნველყოფის ღონისძიებები;
u საგადასახადო შემოწმება;
u საგადასახადო სამართალდარღვევა და საგადახადო დავა.

როგორ დავრეგისტრირდე? შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა და გამოაგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:
Tamar.Vachnadze@ge.ey.com

კურსის განრიგი და ფასი
კურსი შედგება თორმეტ დღიანი ტრენინგისგან და ერთი შემაჯამებელი ტესტისგან (ჯამში 32 საათი). ჩატარდება
თბილისში, EY საქართველოს ოფისში.
კურსის ფასი შეადგენს 750 ლარს + 18% დღგ.

თარიღი

ხანგრძლივობა

განსახილველი თემა

სპეციალურ 10%-იან ფასდაკლებას
შევთავაზებთ იმ კომპანიებს, საიდანაც
სატრენინგო პროგრამას ორი ან მეტი
მონაწილე დაესწრება.

6/25/2018

18:30 - 21:30

წინასწარი ტესტი, საშემოსავლო
გადასახადი

6/27/2018

19:00 - 21:30

საშემოსავლო გადასახადი

6/28/2018

19:00 - 21:30

მოგების გადასახადი

7/2/2018

19:00 - 21:30

მოგების გადასახადი

7/4/2018

19:00 - 21:30

მოგების გადასახადი

7/5/2018

19:00 - 21:30

მოგების გადასახადი

7/9/2018

19:00 - 21:30

მოგების გადასახადი

7/11/2018

19:00 - 21:30

7/12/2018

19:00 - 21:30

7/16/2018

19:00 - 21:30

7/18/2018

19:00 - 21:30

7/19/2018

19:00 - 21:30

პროცედურული საკითხები

7/23/2018

19:00 - 20:30

შემაჯამებელი ტესტი

u ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, პროგრამა

u
u
u

u

გადავდოთ შემდეგი სატრენინგო
სეზონისთვის, თუ დარეგისტრირებული
მონაწილეების რაოდენობა არ
გადააჭარბებს დაწესებულ ზღვარს.
ენა: ქართული
იქნება ნახევარ საათიანი შესვენება,
რომელზეც EY გიმასპინძლებთ ყავაზე.
კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა
მონაწილეობის და წარმატებით ჩაბარების
დამადასტურებელი სერტიფიკატი
სამიზნე აუდიტორია: დამწყები და
კვალიფიციური ბუღალტრები,
აუდიტორები, ფინანსისტები და სხვა
დაინტერესებული მხარე

დამატებული ღირებულების
გადასახადი
დამატებული ღირებულების
გადასახადი
დამატებული ღირებულების
გადასახადი
აქციზი, იმპორტის
გადასახდელები და საბაჟო
საკითხები

კურსს გაუძღვება:
u

სალომე ქარჩხაძე - EY საქართველოს საგადასახადო განყოფილების მენეჯერი

სარეგისტრაციო ფორმა
„

სახელი და გვარი:

„

კომპანია:

„

მისამართი:

„

ტელეფონის ნომერი:

„

ელექტრონული ფოსტა:

o ვადასტურებ დასწრებას სატრენინგო კურსზე „საგადასახადო კოდექსის თეორიული და
პრაქტიკული კურსი“

როგორ დავრეგისტრირდე? შეავსეთ სარეგისტრაციო ფორმა და გამოაგზავნეთ შემდეგ მისამართზე:
Tamar.Vachnadze@ge.ey.com

