
ხაზინის ოპერაციების თანხლება 

სისტემაში არსებობს ხაზინის თანხლების შემდეგი ოპერაციები: 

1. ხაზინის ჩარიცხვების იმპორტი ექსელიდან. 

2. ხაზინის გადარიცხვების იმპორტი ექსელიდან. 

 

განვიხილოთ თითოეული ოპერაცია დეტალურად. 

ხაზინის ჩარიცხვების იმპორტი ექსელიდან 

სისტემაში შესაძლებელია ხაზინაში ჩარიცხვის ოპერაციების იმპორტი. 

ამისათვის ეკრანის მარცხენა მხარეს განთავსებული მენიუდან აირჩიეთ:  

ბუღალტერია/მაკრო ოპერაციები. გამოსულ ეკრანში  დააჭირეთ “ხაზინა“ -ს წინ 

არსებულ   „+“ ნიშანს  

 

აირჩიეთ „ჩარიცხვების იმპორტი ექსელიდან“. იხილავთ ეკრანს: 

 

ღილაკზე  „დავაფორმიროთ ხაზინის ჩარიცხვების ექსელი ფაილი“  დაჭერით 

შეიქმნება ექსელის შაბლონური ფაილი და ეკრანზე იხილავთ ფაილის მარშუტს.  



 

შაბლონური ფაილის ფორმირება დაგეხმარებათ წინასწარ ნახოთ თუ როგორ 

უნდა იყოს შევსებული მისაიმპორტებლად გამზადებული ექსელის ფაილი.  ვნახოთ 

მითითებულ მარშუტზე არსებული ფაილი. 

 

გაითვალისწინეთ, რომ ხაზინიდან გაექსპორტებული ფაილის შემცველობა, 

უნდა ემთხვეოდეს სისტემის მიერ დაფორმირებულ ექსელის ფაილს, წინააღმდეგ 

შემთხვევაში არ შესრულდება ჩარიცხვების იმპორტის ოპერაცია. იმ შემთხვევაში თუ 

ხაზინიდან გაექსპორტებული ჩარიცხვების ფაილი არ დაემთხვევა შაბლონურ ფაილს, 

შეგიძლიათ ხაზინის ფაილიდან გადმოაკოპიროთ მონაცემები სისტემის მიერ 

დაფორმირებულ ფაილში და შეასრულოთ ჩარიცხვების იმპორტის ოპერაცია. 

დახურეთ ფაილი და გავაგრძელოთ ოპერაცია. 

ველის „აირჩიეთ ხაზინის ჩარიცხვების ექსელის ფაილი“ გასწვრივ ღილაკით  

აირჩიეთ ხაზინიდან გაექსპორტებული ექსელის ფაილი. ამავე ეკრანში მიუთითეთ 

ღირებულების ცენტრი.  შესაბამის ველში აკრიფეთ ღირებულების ცენტრის 

დასახელება და ჩამოშლადი სიიდან აირჩიეთ სასურველი ან ველის „ღირებულების 

ცენტრი“ გასწვრივ დააჭირეთ ღილაკს  და ეკრანზე გამოსულ ღირებულების 

ცენტრის სიიდან აირჩიეთ სასურველი.  

ამავე ეკრანში ველში „ხაზინის ანგარიში“  მიუთითეთ ბუღალტრული ანგარიში, 

რომელზეც უნდა აისახოს ჩარიცხული თანხები. ანგარიშის მისათითებლად ხელით 

აკრიფეთ ანგარიშის ნომერი ან წერტილებიან ღილაკზე დაჭერით გამოსულ 

ანგარიშთა გეგმიდან აირჩიეთ სასურველი ანგარიში. იგივე ტექნიკით შეავსეთ ველები 

„გადამხდელის მშობელი ანგარიში“ და „გადამხდელის მშობელი ანგარიში 

ავანსისთვის“. ჩვენს შემთხვევაში ეკრანი შევავსოთ შემდეგნაირად: 



 

ოპერაციის გასაგრძელებლად დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგი>>“ 

 

ეკრანზე აისახება თქვენს მიერ არჩეული ექსელის ფაილის მონაცემები. 

გაითვალისწინეთ რომ არ უნდა წაშალოთ პირველი ოთხი ჩანაწერი. ამასთან 

მისაიმპორტებელი ინფორმაცია აუცილებლად უნდა იწყებოდეს მე-5 ჩანაწერიდან. მე-

5 ჩანაწერიდან შეგიძლიათ წაშალოთ ნებისმიერი თქვენთვის არასასურველი ჩარიცხვა 

ან დაამატოთ ახალი ჩანაწერი.  

თითოეული ჩანაწერის წინ მონიშნულია ველი „გავხსნათ ქვე ანგარიში“, რაც 

იმას ნიშნავს, რომ ველში „მშობელი ანგარიში“ მითითებული ანგარიშის ქვეშ 

ავტომატურად გაიხსნება ჩარიცხვაში მონაწილე დებიტორის შესაბამისი ქვე ანგარიში 

და დებიტორის ბუღალტრულ ქვე ანგარიშზე შესრულდება საბუღალტრო გატარება. 

ხოლო ველის „გავხსნათ ქვე ანგარიში“ გადანიშვნის შემთხვევაში საბუღალტრო 

ოპერაცია შესრულდება ველში „მშობელ ანგარიში“ მითითებულ ბულღატრულ 

ანგარიშზე.  

ველის „მშობელი ანგარიში“ ფორმირება ხდება შემდეგნაირად. იმ შემთხვევაში 

თუ სისტემაში არსებობს ჩარიცხვაში მონაწილე დებიტორის ბუღალტრული ნაშთი 



(დებიტორული დავალიანება) სისტემა მშობელი ანგარიშის ველში გადმოიტანს 

ოპერაციის პირველ ეკრანში ველში „გადამხდელის მშობელ ანგარიში“ მითითებულ 

ანგარიშს.  

 

იმ შემთხვევაში თუ არ არსებობს დებიტორული დავალიანება, მაშინ ველი 

„მშობელი ანგარიში“ შეივსება ოპერაციის პირველ ეკრანში მითითებული 

„ორგანიზაციის მშობელი ანგარიში ავანსისთვის“ მნიშვნელობით. 

 

თუ სისტემის მიერ დაფორმირებულ  ანგარიშებზე არ გსურთ გატარებების 

შესრულება შეგიძლიათ შეცვალოთ მშობელი ანგარიში. ამისათვის მონიშნეთ 

სასურველი ჩანაწერები  კლავიატურაზე ctr ღილაკისა და ჩანაწერებზე მაუსის 

დაჭერით და სვეტში „მშობელი ანგარიში“ აირჩიეთ კორექტირების ღილაკი ან 

დააჭირეთ F2-ს. ეკრანზე გამოვა ანგარიშთა გეგმა, საიდანაც შეგიძლიათ აირჩიოთ 

თქვენთვის სასურველი ანგარიში. ჩვენს შემთხვევაში დავტოვოთ სისტემის მიერ 

დაფორმირებული ანგარიშები. 



ველში „ნაშთი ნაერთი (ლარი)“  სისტემა ამოიღებს დებიტორის ნაშთს თუ 

„მშობელი ანგარიშის“ ველში მითითებული ანგარიშის ქვეშ არსებობს დებიტორის 

ბუღალტრული ქვე ანგარიში, ხოლო ამ ანგარიშზე თავის მხრივ არის ნაშთი. ჩვენს 

შემთხვევაში მე-5 და მე-7 ჩანაწერში მონაწილე დებიტორებისთვის არსებობდა 

ნაშთები.  

იმ შემთხვევაში, თუ ჩარიცხვებში მონაწილე დებიტორი ვერ მოიძებნა მონაცემთა 

ბაზაში (ძიება ხდება საიდენტიფიკაციო კოდით) მაშინ სისტემა დაამატებს ახალ 

დებიტორ/კრედიტორს ჩარიცხვების ფაილში მოსული ინფორმაციის გამოყენებით. 

ოპერაციის დასასრულებლად დააჭირეთ ღილაკს „დასასრული“. სისტემა შეასრულებს 

ხაზინის ჩარიცხვების იმპორტის საბუღალტრო გატარებებს. მაკრო ოპერაციების ქვედა 

ეკრანში შეგიძლიათ ნახოთ თქვენს მიერ შესრულებული ოპერაციები. 

 

 

ხაზინის გადარიცხვების იმპორტი ექსელიდან 

სისტემაში შესაძლებელია ხაზინის გადარიცხვის ოპერაციების იმპორტი. 

ამისათვის ეკრანის მარცხენა მხარეს განთავსებული მენიუდან აირჩიეთ:  

ბუღალტერია/მაკრო ოპერაციები. გამოსულ ეკრანში  დააჭირეთ “ხაზინა“ -ს წინ 

არსებულ   „+“ ნიშანს  

 



აირჩიეთ „გადარიცხვების იმპორტი ექსელიდან“. იხილავთ ეკრანს: 

 

ღილაკზე  „დავაფორმიროთ ხაზინის გადარიცხვების ექსელის შაბლონური 

ფაილი“  დაჭერით შეიქმნება ექსელის შაბლონური ფაილი და ეკრანზე იხილავთ 

ფაილის მარშუტს და შეტყობინებას.  

 

შაბლონური ფაილის ფორმირება დაგეხმარებათ წინასწარ ნახოთ თუ როგორ 

უნდა იყოს შევსებული მისაიმპორტებლად გამზადებული ექსელის ფაილი.  ვნახოთ 

მითითებულ მარშუტზე არსებული ფაილი. 



 

გაითვალისწინეთ, რომ ხაზინიდან გაექსპორტებული ფაილის შემცველობა და 

სტრუქტურა, უნდა ემთხვეოდეს სისტემის მიერ დაფორმირებულ ექსელის ფაილს, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში არ შესრულდება გადარიცხვების იმპორტის ოპერაცია. იმ 

შემთხვევაში თუ ხაზინიდან გაექსპორტებული გადარიცხვების ფაილი არ დაემთხვევა 

შაბლონურ ფაილს, შეგიძლიათ ხაზინის ფაილიდან გადმოაკოპიროთ მონაცემები 

სისტემის მიერ დაფორმირებულ ფაილში და შეასრულოთ გადარიცხვების იმპორტის 

ოპერაცია. დახურეთ ფაილი და გავაგრძელოთ ოპერაცია. 

ველის „აირჩიეთ ხაზინის გადარიცხვების ექსელის შაბლონური ფაილი“ 

გასწვრივ ღილაკით  აირჩიეთ ხაზინიდან გაექსპორტებული ექსელის ფაილი. ამავე 

ეკრანში მიუთითეთ ღირებულების ცენტრი.  შესაბამის ველში აკრიფეთ ღირებულების 

ცენტრის დასახელება და ჩამოშლადი სიიდან აირჩიეთ სასურველი ან ველის 

„ღირებულების ცენტრი“ გასწვრივ დააჭირეთ ღილაკს  და ეკრანზე გამოსულ 

ღირებულების ცენტრის სიიდან აირჩიეთ სასურველი.  

ამავე ეკრანში ველში „ხაზინის ანგარიში“  მიუთითეთ ბუღალტრული ანგარიში, 

რომლიდანაც უნდა განხორციელდეს თანხების გადარიცხვა. ანგარიშის 

მისათითებლად ხელით აკრიფეთ ანგარიშის ნომერი ან წერტილებიან ღილაკზე 

დაჭერით გამოსულ ანგარიშთა გეგმიდან აირჩიეთ სასურველი ანგარიში. იგივე 

ტექნიკით შეავსეთ ველი „ვალდებულების ანგარიში“ -კრედიტორული 

ვალდებულებების გასაქვითი ანგარიში. 

ცხრილში „მუხლის კოდისა და ანგარიშის შესაბამისობა თანამშრომელთათვის 

გადარიცხვებისთვის“ მოცემულია შესაბამისობები მუხლის კოდებსა და საბუღალტრო 

ანგარიშებს შორის. ეს შესაბამისობა განსაზღვრავს თუ რომელ საბუღალტრო 

ანგარიშზე შესრულდეს თანამშრომელთან დაკავშირებული კონკრეტული მუხლის 

კოდის შესაბამისი გადარიცხვის საბუღალტრო გატარებები. თუ მუხლის კოდი არ არის 

მოცემულ ცხრილში დაამატეთ ახალი ჩანაწერი. შეავსეთ ეკრანი შემდეგნაირად: 



 

ოპერაციის გასაგრძელებლად დააჭირეთ ღილაკს „შემდეგი>>“ 

 

ეკრანზე აისახება თქვენს მიერ არჩეული ექსელის ფაილში არსებული 

გადარიცხვის ოპერაციები. გაითვალისწინეთ, რომ არ უნდა წაშალოთ პირველი სამი 

ჩანაწერი. ამასთან მისაიმპორტებელი ოპერაციები აუცილებლად უნდა იწყებოდეს მე-

4 ჩანაწერიდან. მე-4 ჩანაწერიდან შეგიძლიათ წაშალოთ ნებისმიერი თქვენთვის 

არასასურველი გადარიცხვა ან დაამატოთ ახალი ჩანაწერი.  

ველის „მშობელი ანგარიში“ ფორმირება განსხვავებულად ხდება 

თანამშრომლებისთვის და სხვა კრედიტორებისთვის. განვიხილოთ როგორ 

ფორმირდება ანგარიშები თანამშრომლების შემთხვევაში. პირველ რიგში მოწმდება 

მიმღების საიდენტიფიკაციო ნომერი არის თუ არა 11 ნიშნა. იმ შემთხვევაში თუ კოდი 



11 ნიშნაა და დასახელება არ შეიცავს „ი/მ“ და „ფ/პ“ (ანუ გადარიცხვაში მონაწილე 

პიროვნება არ არის ფიზიკური პირი ან ინდ. მეწარმე)  სისტემა ნახულობს მუხლის კოდს 

(Column15). ოპერაციის პირველ ეკრანში არსებულ ცხრილში „მუხლის კოდის და 

ანგარიშის შესაბამისობა თანამშრომელთათვის გადარიცხვებისთვის“ სისტემა ეძებს 

არსებობს თუ არა მუხლის კოდისა და ბუღალტრული ანგარიშის შესაბამისობა.  თუ 

შესაბამისობა მოიძებნა ველი  „მშობელი ანგარიში“ შეივსება ამ ცხრილში 

მითითებული ანგარიშით, წინააღმდეგ შემთხვევაში მშობელი ანგარიშის ველი არ 

შეივსება. 

სხვა კრედიტორების შემთხვევაში ანგარიშის ფორმირება ხდება შემდეგნაირად: 

მოწმდება საიდენტიფიკაციო ნომერი.  თუ საიდენტიფიკაციო ნომერი 9 ნიშნაა ან  11 

ნიშნაა და დასახელება შეიცავს „ი/მ“ ან „ფ/პ“ (ანუ გადარიცხვაში მონაწილე  

პიროვნება არის ფიზიკური პირი ან ინდ. მეწარმე),   სისტემა ნახულობს ბიუჯეტის 

შემოსულობების სახაზინო კოდს (Column23). თუ სახაზინო კოდი ცარიელია ან თუ 

შევსებულია და კოდი იწყება 3-ით ან 7-ით ,  მაშინ სისტემა მშობელი ანგარიშის ველს 

ავსებს ოპერაციის პირველ ეკრანში ველის „ვალდებულების ანგარიში“ 

მნიშვნელობით. თუ სახაზინო კოდში წერია კოდები, რომლებიც არ იწყება 7 და 3 

მნიშვნელობით, მაშინ მშობელი ანგარიშის ველი არ ივსება. 

თუ სისტემის მიერ დაფორმირებულ  ანგარიშებზე არ გსურთ გატარებების 

შესრულება შეგიძლიათ შეცვალოთ მშობელი ანგარიში. ამისათვის მონიშნეთ 

სასურველი ჩანაწერები  კლავიატურაზე ctr ღილაკისა და ჩანაწერებზე მაუსის 

დაჭერით და სვეტში „მშობელი ანგარიში“ აირჩიეთ კორექტირების ღილაკი ან 

დააჭირეთ F2-ს. ეკრანზე გამოვა ანგარიშთა გეგმა, საიდანაც შეგიძლიათ აირჩიოთ 

თქვენთვის სასურველი ანგარიში.  

თუ ჩანაწერის წინ მონიშნულია ველი „გავხსნათ ქვეანგარიში“, მაშინ სისტემა  

მშობელი ანგარიშის ველში მითითებული ანგარიშის ქვეშ ავტომატურად გახსნის 

გადარიცხვაში მონაწილე კრედიტორის შესაბამისი ქვე ანგარიშს და შეასრულებს 

საბუღალტრო გატარებას. ხოლო ველის „გავხსნათ ქვე ანგარიში“ გადანიშვნის 

შემთხვევაში საბუღალტრო ოპერაცია შესრულდება ველში „მშობელ ანგარიში“ 

მითითებულ ბუღალტრულ ანგარიშზე.  

როგორც ეკრანზე ხედავთ ჩვენს შემთხვევაში მე-7 ჩანაწერისთვის არ 

დაფორმირდა მშობელი ანგარიში და შესაბამისად არ მოინიშნა ველი „გავხსნათ 

ქვეანგარიში“. თქვენთვის უკვე ნაცნობი ტექნიკით აირჩიეთ სასურველი ანგარიში. 

პირობითად მივუთითოთ 2-13-3940. ამ შემთხვევაში მე-7 ჩანაწერის შესაბამისი 

საბუღალტრო გატარება შესრულდება მშობელ ანგარიშზე. საბოლოოდ ეკრანს ექნება 

შემდეგი სახე:  



 

იმ შემთხვევაში, თუ გადარიცხვაში მონაწილე კრედიტორი ვერ მოიძებნა 

მონაცემთა ბაზაში (ძიება ხდება საიდენტიფიკაციო ნომრით) მაშინ სისტემა დაამატებს 

ახალ კრედიტორს გადარიცხვების ფაილიდან მოსული ინფორმაციის მიხედვით. 

ოპერაციის დასასრულებლად დააჭირეთ ღილაკს „დასასრული“. სისტემა შეასრულებს 

ხაზინის გადარიცხვების იმპორტის საბუღალტრო გატარებებს. მაკრო ოპერაციების 

ქვედა ეკრანში შეგიძლიათ ნახოთ თქვენს მიერ შესრულებული ოპერაციები. 

 

 


