თავი 2.2 ბიზნესის რეგისტრაციის პროცედურები
თავის შინაარსი:
 ბიზნესის
რეგისტრაციის
წესი;
 ბიზნესის
სარეგისტრაციო
დოკუმენტები;
 პარტნიორები
და
მათი
წილობრივი
მონაწილეობა
ბიზნესში;
 ბიზნესის სახელწოდება;
 ბიზნესის
სარეგისტრაციო
მონაცემები;
 კითხვები თვითშემოწმებისათვის;
სავარჯიშ
ოები.2.2.1

რეგისტრაცია

ბიზნესის რეგისტრაციის წესი

არის

იურიდიული

მნიშვნელობის ფაქტებისა და

მოვლენების შეტანა სპეციალურ სახელმწიფო რეესტრში. ბიზნესის სუბიექტის
რეგისტრაციას

ახორციელებს

საქართველოს

იუსტიციის

სამინისტროს

მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საჯარო

რეესტრის

ეროვნული

სააგენტო.

კანონმდებლობა

ერთმანეთისაგან

განასხვავებს ორი სახის რეგისტრაციას:
საწარმოს რეგისტრაცია და საწარმოს საქმიანობასთან დაკავშირებული ფაქტებისა
და მოვლენების რეგისტრაცია.
რეგისტრაციის პირველ სახეს განსაზღვრავს იმპერატიული ნორმა: საწარმოს
რეგისტრაცია სავალდებულოა. საწარმო, როგორც კანონით გათვალისწინებული
უფლებებისა და მოვალეობების სუბიექტი, წარმოიშობა მხოლოდ სათანადო
რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან ანუ ბიზნესის სუბიექტი წარმოშობილად
ითვლება

რეესტრში

რეგისტრაციის

მომენტიდან.

ბიზნესის

სუბიექტის

რეგისტრაცია მოიცავს როგორც სახელმწიფო, ისე საგადასახადო რეგისტრაციას.
რეგისტრაციის

შესახებ

მარეგისტრირებელი
მომავალმა

გადაწყვეტილება გამოქვეყნებულად

ორგანოს

პარტნიორებმა

ვებგვერდზე
შეიძლება

განთავსებით.

მისი

რეგისტრაციისას

განახორციელონ

ჩამოსაყალიბებლად აუცილებელი ყველა მოქმედება:
მოაწერონ ხელი და ა. შ.

ითვლება

საწარმოს

მოამზადონ წესდება,

და დაარეგისტრირონ სათანადო

რეესტრში. მეწარმე

სუბიექტი რეგისტრირდება მის მიერ განცხადებული მისამართის მიხედვით.
დაინტერესებულმა

პირმა

იურიდიულ
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მისამართად

უნდა

მიუთითოს

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული მისამართი,
რომელზედაც

შესაძლებელი

იქნება

წერილობითი

შეტყობინების

(კორესპონდენციის) გაგზავნა. რეგისტრირებულ მისამართზე გაგზავნის შემდეგ
წერილობითი

შეტყობინება

(კორესპონდენცია)

ითვლება

ოფიციალურად

გაგზავნილ

შეტყობინებად

(კორესპონდენციად).

მეწარმეთა

არასამეწარმეო

(არაკომერციული)

იურიდიული

პირების

რეგისტრირებული

და

რეესტრში

მეწარმე

სუბიექტი

უფლებამოსილია

ჰქონდეს

რეგისტრირებული

ტელეფონის

ნომერი

ან/და ელექტრონული ფოსტის მისამართი,
რომელზედაც/რომლებზედაც შესაძლებელი
იქნება ელექტრონული შეტყობინების გაგზავნა. რეგისტრირებულ ტელეფონის
ნომერზე ან/და ელექტრონული ფოსტის მისამართზე გაგზავნილი ელექტრონული
შეტყობინება

ითვლება

შესაბამისი

პირისათვის

ოფიციალურად

ჩაბარებულ

შეტყობინებად.
რეგისტრაციის
მესამე

ძირითადი

პირები და

შეუძლია

ფუნქციაა

კრედიტორები.

გაეცნოს

რეესტრის

ე.ი.

საჯაროობის
ყველა

მასალებს

და

გზით

დაიცვას

დაინტერესებულ
გაიგოს,

თუ

რა

პირს

ქონების

მესაკუთრეა ფირმა.
Fფირმის სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაცია
ერთდროულად,
რეესტრში

სამეწარმეო

სათანადო

ჩანაწერებით,

საიდენტიფიკაციო
მინიჭებით,

ხორციელდება

ნომრის

სახელმწიფო

საგადასახადო
მოწმობის

და

რეგისტრაციის
(ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი

აქტის)

გაცემის

საფუძველზე.
კერძო
სანამ
სხვა
მის

პირი თუ საწარმო,

ხელშეკრულებას
ფირმასთან,
შესახებ

დადებდეს

შეუძლია

სრული

მიიღოს

ინფორმაცია,

საზოგადოების პარტნიორები,
წარმომადგენელი, რამდენი

ვინ

კერძოდ,
არის

თუ

დირექტორი

ვინ
ან

აქვს საწესდებო კაპიტალი და ა.შ.
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არიან
სავაჭრო

თუ იმ საქმიანობისათვის, რომლის განხორციელებასაც აპირებს იურიდიული პირი,
მოითხოვება ლიცენზია,

იგი მას აიღებს, როგორც უკვე არსებული სუბიექტი.

მხოლოდ ამის შემდეგ შეუძლია მას მიიღოს ნებართვა - სავალდებულო საქმიანობის
განხორციელების უფლება. იმ შემთხვევაში, თუ ბიზნესსაქმიანობა უკავშირდება
სურსათის/ცხოველის

საკვების

წარმოებასთან,

დისტრიბუციასთან,

ასევე

პირველად

დარეგისტრირდეს

სურსათის/ცხოველის

გადამუშავებასთან

წარმოებასთან,
საკვების

ის

ან

ვალდებულია

ბიზნესოპერატორად

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესისა და პირობების შესაბამისად:
-

ბიზნესოპერატორად რეგისტრაცია ხორციელდება საქართველოს იუსტიციის

სამინისტროს

-

საჯარო

რეესტრის

საქართველოს

ტერიტორიაზე

არსებულ

ნებისმიერ სერვის ცენტრში;
-

ბიზნესოპერატორად

რეგისტრაციისას

სავალდებულოა,ზუსტად

იყოს

მითითებული საქმიანობის სფერო;
-

კანონის "სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და

მცენარეთა დაცვის კოდექსის" თანახმად, პირი, რომელიც ეწევა

საქმიანობას

ბიზნესოპერატორად რეგისტრაციის გარეშე, ჯარიმდება 300 ლარის ოდენობით.

2.2.2 ბიზნესის სარეგისტრაციო დოკუმენტები
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, „მეწარმეთა

შესახებ“ საქართველოს

კანონის

მიხედვით აუცილებელია საწარმოს სახელმწიფო და საგადასახადო რეგისტრაცია.
რეგისტრაციისთვის
სარეგისტრაციო

საჭიროა

განცხადება,

რომელიც

შეიცავს:
 საწარმოს საფირმო სახელწოდებას;
 საწარმოს სამართლებრივ ფორმას;
 საწარმოს იურიდიულ მისამართს;
 საწარმოს დამფუძნებელი
პარტნიორის (პარტნიორების),
ხელმძღვანელობასა და
წარმომადგენლობაზე
უფლებამოსილი პირის (პირების)
სახელს, საცხოვრებელი ადგილის
მისამართს, პირად ნომერს და
ხელმოწერას;
 თუ პარტნიორი იურიდიული პირია - მის საფირმო სახელწოდებას და
რეგისტრაციის

მონაცემებს,
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იურიდიულ

მისამართს,

იმ

ორგანოს

დასახელებას, რომელმაც რეგისტრაციაში გაატარა იურიდიული პირი,
რეგისტრაციის თარიღს და საიდენტიფიკაციო კოდს, მონაცემებს მისი
წარმომადგენლების შესახებ;
 საწარმოს საქმიანობის ხანგრძლივობას (ვადიანი საწარმოს შემთხვევაში
ვადა უნდა მიეთითოს წლებით);
 თუ საწარმოს ჰყავს წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი რამდენიმე
პირი, აღნიშვნას - ისინი ერთად წარმოადგენენ საწარმოს თუ ცალ-ცალკე;
 კომანდიტური საზოგადოების შემთხვევაში
აღნიშვნას
რომელი პარტნიორია
შეზღუდული და რომელი - სრული;
 განცხადების სარეგისტრაციოდ წარდგენის
თარიღს.
საწარმოს რეგისტრაციისათვის სარეგისტრაციო
განცხადებასთან
საწარმოს

ერთად წარდგენილი

ხელმძღვანელობაზე

პირის (პირების)

ხელმოწერის

უნდა

იყოს

უფლებამოსილი

ნიმუში

(ნიმუშები),

რომელიც უნდა დამოწმდეს ნოტარიუსთან ან უნდა
შესრულდეს მარეგისტრირებელ ორგანოში, რეგისტრაციაზე უფლებამოსილი
პირის თანდასწრებით.
განცხადების

შესავსებად

პარტნიორს

უფლება

აქვს

გამოიყენოს

საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემული სარეგისტრაციო განცხადების ფორმა ან
მისი ასლი.
ფიზიკური

პირი

ინდივიდუალურ

მარეგისტრირებელ ორგანოში წარადგენს
დამადასტურებელ

მოწმობას,

ხოლო

მეწარმედ

რეგისტრაციისათვის

განცხადებას

განცხადების

და

პირადობის

დაზღვეული წერილით

გაგზავნის ან წარმომადგენლის მეშვეობით წარდგენის შემთხვევაში - კანონით
დადგენილი წესით დამოწმებულ პირადობის მოწმობის ასლს.
ინდივიდუალური მეწარმის სარეგისტრაციო განცხადება უნდა შეიცავდეს:
1. განცხადებლის სახელს;
2.

განმცხადებლის

საცხოვრებელი

ადგილის

მისამართს;
3. განმცხადებლის პირად ნომერს;
4. განცხადების შევსების თარიღს;
5. განმცხადებლის ხელმოწერას.
სამეწარმეო ამხანაგობის განცხადება უნდა შეიცავდეს:
1. ყველა მონაწილის სახელს; იურიდიული პირის
შემთხვევაში - საფირმო სახელწოდებას;
2. ყველა მონაწილის საცხოვრებელი ადგილის მისამართს; იურიდიული
პირის შემთხვევაში - იურიდიულ მისამართს;
3. ყველა მონაწილის პირად ნომერს; იურიდიული პირის შემთხვევაში 136

რეგისტრაციის ნომერს;
4. საქმიანობის ხანგრძლივობას;
5. განცხადების შევსების თარიღს;
6. განმცხადებლების ხელმოწერას; იურიდიული პირის შემთხვევაში - მისი
წარმომადგენლის ხელმოწერას;
7. სამეწარმეო ამხანაგობის მონაწილე უცხო ქვეყნის იურიდიული პირის
შემთხვევაში

- აპოსტილით

დამოწმებულ

ან

ლეგალიზებულ,

იურიდიულ

პირად რეგისტრაციის დამადასტურებელ დოკუმენტებს.
ინდივიდუალური მეწარმის და სამეწარმეო ამხანაგობის სახელმწიფო და
საგადასახადო

რეგისტრაცია

ხორციელდება

სარეგისტრაციო

განცხადების

წარდგენისთანავე.
შეზღუდული

პასუხისმგებლობის

საზოგადოებისათვის,
საზოგადოებისა

და

ზემოთხსენებულის

სააქციო
კოოპერატივისათვის
გარდა

განცხადებაში

დამატებით საჭიროა მიეთითოს:
- საწესდებო კაპიტალის ოდენობა და
საბუთი შესრულებული შენატანის შესახებ;
- საწარმოს

ხელმძღვანელის (ყოველი

დირექტორის) სახელი, გვარი, საცხოვრებელი
ადგილი,

მოქალაქეობა,

დამადასტურებელი

პირადობის
დოკუმენტის

სახელწოდება, ნომერი, პირადი ნომერი.
შეზღუდული

პასუხისმგებლობის

საზოგადოებაში

წილის

გირავნობის

სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი უნდა იქნეს:
- დამგირავებლისა და მოგირავნის მიერ შედგენილი განცხადება;
- სანოტარო წესით დამოწმებული წილის
გირავნობის ხელშეკრულება;
- საზოგადოების ან პარტნიორთა თანხმობა,
თუ

ეს

გათვალისწინებულია საზოგადოების

წესდებით.
განცხადებას ერთვის შემდეგი დოკუმენტები:
- საზოგადოების წესდება (2 ეგზემპლარი);
- არაფულადი

შესატანით

დაფუძნებისას -

შესატანის შეფასების დამადასტურებელი საბუთი;
სააქციო

საზოგადოებებისათვის

შეზღუდული

პასუხისმგებლობისა

და

დოკუმენტები დირექტორების დანიშვნის

შესახებ;
- სარეგისტრაციო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
პირები,

რომლებმაც

უნდა
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წარმოადგინონ

საზოგადოება,

ვალდებული

არიან, წარადგინონ

ხელმოწერის

ის

ნიმუშები,

რომლებსაც

საქმიან

ურთიერთობებში გამოიყენებენ.
ფირმის

რეგისტრაციისთვის

უფლებამოსილების

პირის

წარსადგენი

ხელმოწერის

ნიმუში,

ხელმძღვანელობითი
აგრეთვე

თანდართული

დოკუმენტები ან მათი ასლები მოითხოვს ნოტარიულ დამოწმებას.
საზოგადოების

წესდება

მუშავდება

მისი

დამფუძნებლის

მიერ

და

მტკიცდება დამფუძნებელთა კრებაზე.
წესდებაში

მოცემულია

საწარმოს

სახელწოდება,

ორგანიზაციულ-

სამართლებრივი ფორმა, ადგილმდებარეობა,
საქმიანობის
მართვის

მიმართულებები

ფორმა,

და საგანი,

ფინანსური

რესურსების

შექმნის წყაროები. წესდებაში უნდა აისახოს
საწარმოს რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის
პირობები და ა.შ.
ფირმის წესდებით გათვალისწინებული
მიზნებისა

და

ამოცანების

განხორციელებისათვის საჭიროა საწესდებო
კაპიტალი. მისი ძირითადი დანიშნულებაა
ფინანსურად

და

მატერიალურად

უზრუნველყოს საწარმოს საქმიანობა საწყის
ეტაპზე. საწესდებო კაპიტალი

საზოგადოების მიერ

სამეწარმეო საქმიანობის

განხორციელების უფლება და წინა პირობაა.
საწესდებო

კაპიტალი,

რომლის

ფორმირება

საპაიო

შენატანებით

ან

აქციების რეალიზაციით ხდება, დროთა განმავლობაში შეიძლება გაიზარდოს ან
შემცირდეს, მაგრამ
დაბლა.

არა

კანონმდებლობით

ზრდა საზოგადოების

საწესდებო

გათვალისწინებულ
კაპიტალზე

მოგების

მინიმუმზე
მიმატებით

ხდება. საწესდებო კაპიტალის 50% შეტანილ უნდა იქნეს ბანკში გახსნილ
დროებით

ანგარიშზე წესდების

შესრულდეს
წიგნში

ხელმოწერისთანავე.

ნებისმიერი ვალუტით,

თანხა

ოღონდ

შესატანი

საზოგადოების

შეიძლება

საბუღალტრო

აღირიცხება ეროვნული ვალუტით. შესატანის ოდენობა

თითოეული პარტნიორისათვის შეიძლება განსხვავებულად განისაზღვროს, მაგრამ
იგი ათზე უნაშთოდ უნდა იყოფოდეს.

საწესდებო
კაპიტალი
დამფუძნებელთა
(პარტნიორთა)
შენატანების ხარჯზე ივსება, იგი განსაზღვრავს პარტნიორთა წილს საწესდებო
კაპიტალში, საზოგადოებრივ ქონებაში და მოგების განაწილებაში.
ვინაიდან

სამეწარმეო

რეესტრში

ფირმის

რეგისტრაციის

შემდეგ

მას

აქვს

რეგისტრაციის მოწმობა (კოდი-ნომერი). ამის შემდეგ უნდა გაიხსნას შერჩეულ
ბანკში ანგარიშსწორების ანგარიში.
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მეწარმე სუბიექტები

ინდივიდუალური
მეწარმე

რეგისტრაციის ღირებულება
და ვადები
ჩვეულებრივი დაჩქარებული
(ერთ
(იმავე
სამუშაო
სამუშაო
დღეში)
დღეში)

20 ლარი

50 ლარი

სოლიდარული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება (სპს)

100 ლარი

კომანდიტური
საზოგადოება (კს)

100 ლარი

200 ლარი

შეზღუდული
პასუხისმგებლობის
საზოგადოება (შპს)
სააქციო
საზოგადოება (სს,
კორპორაცია)

100 ლარი

200 ლარი

100 ლარი

200 ლარი

100 ლარი

200 ლარი

კოოპერატივი

200 ლარი

ქონებრივი
პასუხისმგებლობა

სამეწარმეო
საქმიანობიდან
წარმოშობილი
ვალდებულებისთვის
კრედიტორების წინაშე
პასუხს აგებს პირადად,
მთელი თავისი ქონებით
პარტნიორები
საზოგადოების
ვალდებულებე-ბისათვის
კრედიტორების წინაშე
პასუხს აგებენ
საზოგადოების
პარტნიორთა ნაწილი კომანდიტები საზოგადოების
ვალდებულებებისთვის
პასუხს აგებენ
პარტნიორთა
პასუხისმგებლობა
შემოიფარგლება
საზოგადოების
კაპიტალში
განხორციელებული
შენატანის
პროპორციულად

2.2.3. პარტნიორები და მათი წილობრივი
მონაწილეობა ბიზნესში
მეწარმე, რომელიც ისწრაფვის ბიზნესიდან მიიღოს რაღაც უფრო მეტი, ვიდრე
არსებობისათვის

საჭირო

სახსრებია,

განსაკუთრებული

ყურადღებით

უნდა

შეარჩიოს პარტნიორი. პარტნიორი ეს არის ფირმის თანამფლობელი, რომლის

მონაწილეობაც უზრუნველყოფს ფირმის ზრდისათვის საჭირო მოგებას. პარტნიორი
შეიძლება იყოს როგორც ფიზიკური პირი, ისე კომპანია (ფირმა). ფირმის შერჩევას
საწარმოს მფლობელი ძალიან სერიოზულად და გონივრულად უნდა მიუდგეს, თუ
სურს, რომ მიაღწიოს მასთან ურთიერთობას და მისი დახმარებით ესწრაფოდეს
წარმატებას. სრულიად სხვადასხვა ფირმები ხდებიან საწარმოთა მფლობელების
პარტნიორები. იმ შემთხვევაში, თუ ფირმის პარტიორი იურიდიული პირია, მაშინ
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სასურველია:
 პირველ რიგში დარწმუნდეთ იმაში, რომ ფირმა, რომელზეც თქვენ გინდათ
შეაჩეროთ თქვენი არჩევანი, რამდენად იღებს მოგებას დამოუკიდებლად და ამ
საქმეში აქვს თუ არა დიდი გამოცდილება. ბევრი ფირმა, როგორც წესი, თავის
სასარგებლოდ

არც

თუ

პატარა

სარგებელს იღებს, მაგრამ ეს იმას არ
ნიშნავს,

რომ

დაფინანსებული
საქმეებიც

ასევე

მათ

მიერ

მცირე

საწარმოს

კარგად

მიდის.

ამიტომ შედარებული უნდა იქნეს
მცირე

საწარმოსა

და

დამფინანსებელი

მათი

ვენჩურული

ფირმის შემოსავლები;
 დარწმუნდეთ, რომ ფირმას
პარტნიორი ეს არის
ფირმის
თანამფლობელი,
რომლის
მონაწილეობაც
უზრუნველყოფს
ფირმის ზრდისათვის
საჭირო მოგებას.

ჰყავს

სპეციალური

პერსონალი,

რომელიც

საშტატო
თქვენთან

იმუშავებს და რომ ეს მუშაობა მისთვის სასარგებლოა (იმისაგან განსხვავებით, თუ
რას ფიქრობენ ინვესტორები). ფული თავისით არასოდეს არ ამუშავდება. ფული
შეგვიძლია შევადაროთ სასუქს, რომელიც ხელს უწყობს მცენარის ზრდას და ზეთს,
რომელიც აუცილებელია მანქანის დაზეთვისათვის. იმისათვის, რომ ფულს
სარგებელი მოჰქონდეს, საჭიროა არსებობდეს განსაზღვრული პირობები. ფირმის
გამგებლობაში უნდა იყოს საშუალებები (როგორც წესი, მუშაკები), რომელთაც
უნარი აქვთ მეწარმეებს აღმოუჩინონ აუცილებელი დახმარება. თუ ფირმას თვითონ
არა აქვს შემოსავალი და მისი ინვესტიციები მას არ აძლევს მოგების მიღების
საშუალებას, მაშინ თვითონ ვერ შეძლებს მოემსახუროს მეწარმეს;
 გაითვალისიწნოთ,

რომ

ზემოაღნიშნული
ადამიანებს

ბიზნესით

თავიანთი

დასაქმებულ

ინტერესი

აქვთ

–

წარმატებას მიაღწიონ მათ მიერ დაფინანსებულ
მცირე

საწარმოში. მეწარმეს

მიმართოს

რჩევისათვის

უფლება

თავის

აქვს,

ინვესტორს,

როდესაც ასეთი აუცილებლობა წარმოიშობა. თუ
ინვესტორები ჭკვიანურად არიან შერჩეული,
მათ ყოველთვის გამოეძებნებათ შესაძლებლობა
დაეხმარონ
გამოიყენებენ

მეწარმეს,

ან

იმისათვის,

ყველა

ძალას

რომ

ასეთი

შესაძლებლობა გაუჩნდეთ. გარდა ამისა, ისინი
დარწმუნებული არიან იმაში, რომ აღმოუჩენენ
რა დახმარებას მეწარმეს, თვითონ შეძლებენ თავიანთთვის სარგებლის მიღებას;
გახსოვდეთ,

რომ

მცირე

მეწარმე

პრინციპულად

უნდა

იღებდეს

თავისი

საქმიანობიდან შემოსავლის დიდ ნაწილს. პრაქტიკაში არის ისეთი შემთხვევები,
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როდესაც აქციონერი ინვესტორები მეწარმეებს კაბალურ პირობებს სთავაზობენ არა
კაპიტალის პირველი დაბანდების დროს, არამედ შემდეგ, როდესაც მცირე საწარმოს
მფლობელი

მეორედ

მიმართავს

აქციონერი

ფინანსური

ინვესტორი

საკუთრების

დამატებით

მხარდაჭერისათვის.

ამ

მოსთხოვს

ხვედრით

წილს.

დროს

მეწარმეს

აღნიშნული,

როგორც

ვხედავთ,

ეწინააღმდეგება აქ ჩამოყალიბებულ დებულებას. სწორი იქნება, თუ აქციონერი –
ინვესტორები

მეწარმეებს

კაპიტალის

პირველსავე

დაბანდების

დროს

შეუთანხმდებიან საკუთრების წილზე. მაგრამ, თუ თქვენი პარტნიორი ფიზიკური
პირია, მაშინ:
 უნდა გაიაზროთ, რომ მას აქვს სრული უფლება წამოწიოს ახალი იდეები და
აკონტროლოს ფირმის რესურსები. თუმცა ასევე უნდა დარწმუნდეთ იმაში, რომ ამ
ურთიერთობებს საბოლო ჯამში შეუძლია იმაზე მეტი სარგებლის მოტანა ვიდრე
თქვენ თმობთ;
 დარწმუნდით რომ თქვენ გაქვთ საერთო მოლოდინები და ხედავთ ბიზნესის
განვითარების გზას 5-10 წლის მაშტაბით. შესაძლოა თქვენს პარტნიორს ქონდეს
სწრაფი ფულის კეთების სურვილი, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს უთანხმოება ან
სხვა;
 გააფორმეთ იურიდიული დოკუმენტი თქვენს ბიზნეს პარტნიორებთან. რა
მოხდება თუ ვინმე დატოვებს საქმიანობას;
 მოერიდეთ ბიზნესის წამოწყებას მეგობრებთან თუ ოჯახის წევრებთან
ერთად. რადგან თუ საქმიანობა არ შედგა, შესაძლოა ამან სერიოზული ემოციური
გავლენა იქონიოს ურთიერთობაზე. ბუნებრივია ეს ყოველთვის ასე არ არის,
შესაძლოა უფრო მჭირდო კავშირები ჩამოყალიბეს, მაგრამ მაინც გირჩევთ იყოთ
ფრთხილად.

2.2.4 ბიზნესის სახელწოდება
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაწილი ბიზნესის დაწყებისას არის სახელის
შერჩევა.
მომგებიანი

ბიზნეს-სახელი

დასამახსოვრებელი და
მომხმარებლებმა
უნდა

და

უნდა

იყოს

მარტივი. პოტენციურმა
კლიენტებმა

ადვილად

ბიზნესის

სახელი,

დაიმახსოვრონ

რომელიც

უნდა

იყოს

უნიკალური,

მაგრამ

ადვილად გამოსათქმელი.
მომგებიან
ვიზუალური

ბიზნეს-სახელს
ელემენტები.

სჭირდება

სახელი

უნდა

აკავშირებდეს მომხმარებლის გონებას რაღაც
ვიზუალთან. ეს ვიზუალური ელემენტები უნდა
დასამახსოვრებელი საშუალება.
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იყოს

თქვენი

ბიზნესის

მომგებიან
არსებობს

ბიზნეს-სახელს

სახელები,

უნდა

რომელთა

ჰქონდეს

პატარა

პოზიტიური

ცვლილებამაც

ქვეტექსტი.

კი

შეიძლება

მომხმარებლის ემოციური დამოკიდებულება საგრძნობლად შეცვალოს.
მომგებიანი ბიზნეს-სახელი უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას შენი ბიზნესის
შესახებ. სახელი უნდა შეიცავდეს ისეთ ელემენტს, რომელიც მომხმარებელს
მიაწვდის ინფორმაციას ბიზნესის საქმიანობის შესახებ ასევე უნდა იფიქროთ,
რომ თქვენი ბიზნესი შეიძლება გახდეს საერთაშორისო, ამიტომ სახელი უნდა
აარჩიოთ ისე, რომ ადვილად ითარგმნოს სხვა ენაზე და ამავე დროს არ
დაკარგოს მნიშვნელობა.
მომგებიანი
ფაქტორია,

ბიზნეს-სახელი

იმისთვის

მომხმარებლისთვის,

რომ

უნდა

სახელი

გარდა

იყოს

ადვილად

ამისა,

მოკლე.

ეს

მნიშვნელოვანი

დასამახსოვრებელი

დაგეხმარებათ,

რომ

იგი

გახდეს
კარგად

გამოიყურებოდეს ბიზნეს ბარათზე, საიტზე, ბილბორდზე და ა.შ
მეწარმე
საფირმო

და

არასამეწარმეო

სახელწოდების

ქართულ

ენაზე,

(არაკომერციული)

განსაზღვრა

ქართული

იურიდიული

პირის

ხდება
ანბანის

გამოყენებით.
თქვენ
საფირმო
სახელწოდება, ანუ
ფირმა არის
სახელი, რომლითაც
საქმიანობს მეწარმე
სუბიექტი.

ასევე

განსაზღვროთ

შეგიძლიათ

ენაზეც

სახელწოდება.

ამ

შემთხვევაში, მთავარი პირობა არის ის,

რომ

საფირმო

საფირმო

სხვა

სახელწოდება

შეიცავდეს

ქართული

ანბანით შედგენილ კომპონენტებს;
ყურადღება არ მიექცევა სიტყვის ეტიმოლოგიურ მნიშვნელობას და იმას,
არის თუ არა საფირმო სახელწოდებაში შემავალი სიტყვა ქართული;
მაგალითად: მისაღებია შემდეგი საფირმო სახელწოდება: შპს ანა – LTD ANA.
საფირმო სახელწოდების შერჩევისას არ შეიძლება ისეთი გრაფიკული
სიმბოლოების გამოყენება, რომელთაც არ აქვთ ენობრივი ნორმებით დადგენილი
ბგერითი ან სიტყვიერი შესატყვისი. საფირმო სახელწოდებას არ უნდა ერთოდეს
რაიმე ისეთი დამატება, რომელმაც შეიძლება შეცდომაში შეიყვანოს მესამე პირი
ან/და გამოიწვიოს შეცდომა ან/და გაუგებრობა მეწარმე სუბიექტის ფორმისა თუ
საქმიანობის მოცულობის ან/და პარტნიორთა ურთიერთობის გამო.

საფირმო სახელწოდება, ანუ ფირმა არის სახელი, რომლითაც საქმიანობს
მეწარმე სუბიექტი.
სამეწარმეო სუბიექტის ორგანიზაციულ - სამართლებრივი ფორმის მიხედვით
საფირმო სახელწოდება უნდა განისაზღვროს შემდეგნაირად:
ინდივიდუალური მეწარმე საქმიან ურთიერთობებში გამოდის საკუთარი
სახელით. დამატებები დაიშვება კანონმდებლობით გათვალისწინებული
პირობების დაცვით.
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოების საფირმო სახელწოდება
უნდა შეიცავდეს სულ ცოტა ერთი პარტნიორის სახელს „სპს“-ის დამატებით.
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კომანდიტური საზოგადოების საფირმო სახელწოდება უნდა შეიცავდეს სულ
ცოტა ერთი სრული პარტნიორის სახელს „კს“-ის დამატებით. თუ სპს-ში ან კს-ში
გაერთიანებული არიან მხოლოდ იურიდიული პირები, მისი სახელწოდება უნდა
შეიცავდეს ერთ-ერთი მათგანის საფირმო სახელწოდებას ამ მუხლში აღნიშნული
შესაბამისი დამატებით.
პარტნიორის სახელის გამოყენების შესაძლებლობის გარდა, შეზღუდული
პასუხისმგებლობის

საზოგადოებას,

სააქციო

საზოგადოებას,

კოოპერატივს

შეუძლია საფირმო სახელწოდება შეარჩიოს თავისი საქმიანობის საგნის მიხედვით,
ან შეიძლება ეს სახელწოდება იყოს ფანტაზიის ნაყოფი. საფირმო სახელწოდება
უნდა შეიცავდეს: სააქციო საზოგადოების შემთხვევაში – დამატებას „სააქციო
საზოგადოება“

ან

„სს“;

შეზღუდული

პასუხისმგებლობის

საზოგადოების

შემთხვევაში – დამატებას „შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება“ ან
„შპს“; კოოპერატივის შემთხვევაში – დამატებას „რეგისტრირებული კოოპერატივი“
ან „რკ“.

2.2.5 ბიზნესის სარეგისტრაციო მონაცემები
მეწარმეთა

და

არასამეწარმეო

(არაკომერციულ)

იურიდიულ

პირთა

რეესტრში რეგისტრირდება:
• ინდივიდუალური მეწარმე
• შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
• სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
• კომანდიტური საზოგადოება
• სააქციო საზოგადოება
• კოოპერატივი
• არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი
• სსიპ რელიგიური გაერთიანება
• უცხო

ქვეყნის

საწარმოს

და

არასამეწარმეო

(არაკომერციული)

იურიდიული პირის ფილიალი (წარმომადგენლობა, მუდმივი დაწესებულება)
მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრის მონაცემები
საჯაროა

და

ხელმისაწვდომია
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ნებისმიერი

პირისათვის.

საჯაროა

ასევე

რეგისტრაციის

საფუძვლად

გამოყენებული

დოკუმენტაცია,

გარდა

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შემთხვევებისა.
მეწარმე სუბიექტი, არასამეწარმეო იურიდიული პირი ან უცხო ქვეყნის
საწარმოსა

და

არასამეწარმეო

(წარმომადგენლობა,

მუდმივი

იურიდიული

დაწესებულება)

პირის

ფილიალი

წარმოშობილად

ითვლება

რეესტრში რეგისტრაციის მომენტიდან. ამ სუბიექტების არსებობა დგინდება
მხოლოდ ამონაწერით აღნიშნული რეესტრიდან.
გადაწყვეტილებას რეგისტრაციის შესახებ

თან ერთვის ამონაწერი (გარდა

იმ შემთხვევისა, როდესაც გადაწყვეტილება შეეხება რეგისტრაციის გაუქმებას).
რეგისტრირებული მონაცემების არსებობისას ამონაწერი გაიცემა შესაბამისი
მოთხოვნის დროს, ნებისმიერ პირზე.
მეწარმეთა

და

არასამეწარმეო

იურიდიული

პირების

რეესტრიდან

ამონაწერი არა მარტო მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიული პირების
რეესტრის მონაცემებს ასახავს, არამედ საჯარო-სამართლებრივი შეზღუდვის,
საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის, მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ
ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა და მოვალეთა რეესტრების საფუძველზე და ამ
რეესტრებში არსებულ ძალაში მყოფ მონაცემებსაც მოიცავს.
შპს
შეიცავს

და

კომანდიტური

ინფორმაციას

საზოგადოების

პარტნიორთა

შემთხვევაში,

წილებზე,

ამონაწერი

საკუთრების

ასევე

უფლების

შეზღუდვასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესახებ.
მეწარმეთა

და

არასამეწარმეო

იურიდიული

პირების

რეესტრიდან

ამონაწერი მზადდება ქართულ ენაზე, მოთხოვნის შემთხვევაში − ინგლისურ
ენაზეც.

ინგლისურ

ენაზე

ამონაწერის

ქართულ ენაზე მომზადებაც.
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მიღებისას

სავალდებულოა

მისი

კითხვები თვითშემოწმებისათვის!
უპასუხეთ კითხვებს:
1. რას ნიშნავს ბიზნესის
რეგისტრაცია?
2. რეგისტრაციის რამდენ სახეს
იცნობთ? ჩამოთვალეთ.
3. რა შემთხვევაშია აუცილებელი
ბიზნესოპერატორად
რეგისტრაცია?
4. რა სავალდებულო ინფორმაციას
უნდა შეიცავდეს სარეგისტრაციო
განცხადება?
5. ორგანიზაციულსამართლებრივი ფორმის
მიხედვით ჩამოთვალეთ
სარეგისტრაციო დოკუმენტები;
6. ორგანიზაციულსამართლებრივი ფორმის
მიხედვით ჩამოთვალეთ
ქონებრივი პასუხისმგებლობის
სახეები;

7. ვინ არის პარტნიორი და რა
კრიტერიუმეებით უნდა
შეარიოთ იგი?
8. პარტნიორობის რამდენ სახეს
იცნობთ?
9. რა მნიშვნელობა აქვს
ბიზნესისათვის სახელს და
როგორ უნდა შევარჩიოთ იგი?
10. ჩამოთვალეთ ორგანიზაციულსამართლებრივი ფორმის
მიხედვით ბიზნესის
სახელწოდების ნიმუშები;
11. სად ხდება ბიზნესის
რეგისტრაცია?
12. რა დოკუმენტით დასტურდება
ბიზნესის რეგიტრაცია?

სავარჯიშოები:
1. თქვენი ბიზნესისათვის შეადგინეთ წესდების პროექტი;
2. მოიწვიეთ პარტნიორთა კრება, დაამტკიცეთ წესდება და აირჩიეთ
ორგანიზაციის დირექტორი;
3. დაწერეთ ბრძანება სამუშაო ფორმების დამტკიცეის შესახებ;
4. შეაგროვეთ თქვენი ბიზნესის სარეგისტრაციო დოკუმენტები.
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