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შესავალი

► ფულის გათეთრება

► ბევრი დანაშაულის მიზანია აღნიშნული დანაშაულის ჩამდენი პირის ან პირთა ჯგუფის მიერ
შემოსავლის მიღება (პრედიკატი დანაშაული)

► ფულის გათეთრება არის დანაშაულებრივი საქმიანობის შედეგად მიღებული შემოსავლის
უკანონო წყაროს დამალვის პროცესი (ფულის გათეთრება)

► ფულის გათეთრების მასშტაბები

► 2.7% (UNDC)

► 2%-დან 5%-მდე (IMF)

► როგორ თეთრდება ფული?

► განთავსება

► დაშრევება

► ინტეგრაცია

► ფულის გათეთრების გეოგრაფია

► ნებისმიერი ქვეყანა

► ნებისმიერი სექტორი
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შესავალი

► ფულის გათეთრების გავლენა ბიზნესსა და ეკონომიკაზე

► ფულის გათეთრება და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა

► საერთაშორისო მექანიზმები

► Financial Action Task Force (FATF)

► ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთის მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და
ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს შორის

► ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2005/60/EC დირექტივა

► ევროკომისიის 2006/70/EC დირექტივა

► ადგილობრივი კანონმდებლობა

► „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“

► რისკების შეფასების ანგარიში (რისკის დონეზე: დაბალი)

2 October 2020 Presentation titlePage 3



რისკზე
დამყარებული

მიდგომა
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პრინციპი
„იცნობდე შენს
კლიენტს“
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ანგარიშვალდებული პირი

► ვინ არის ანგარიშვალდებული პირი?

► საბუღალტრო მომსახურება

► სერტიფიცირებული ბუღალტერი

► იურიდიული პირი, რომელიც ბუღალტრული აღრიცხვის მომსახურებას ახორციელებს და რომლის
სახელითაც მოქმედებს სერტიფიცირებული ბუღალტერი

► აუდიტორული მომსახურება

► აუდიტორი

► აუდიტორული (აუდიტური) ფირმა

► საადვოკატო მომსახურება

► ადვოკატი

► საადვოკატო ბიურო

► ვინ არ არის ანგარიშვალდებული პირი?

► სერტიფიცირებული ბუღალტერი, რომელიც დასაქმებულია საწარმოში

► პირი, რომელიც ახორციელებს საბუღალტრო საქმიანობას, მაგრამ არ არის სერტიფიცირებული
ბუღალტერი
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რომელ გარიგებებზე ვრცელდება კანონის მოქმედება?

► საქართველოს კანონი „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის
შესახებ“ (ახალი კანონი)

► ანგარიშვალდებული პირის ნებისმიერი საქმიანობა

► საქართველოს კანონი „უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის
შესახებ“

► უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა;

► ფულადი სახსრების, ფასიანი ქაღალდების ან სხვა ქონების მართვა;

► საბანკო, შემნახველი ან ფასიანი ქაღალდების ანგარიშების მართვა;

► იურიდიული პირის შექმნისთვის, საქმიანობისთვის ან მართვისთვის შენატანების ორგანიზება;

► იურიდიული პირის ან ამხანაგობის შექმნა, საქმიანობა ან მართვა;

► იურიდიული პირის (წილის) ყიდვა-გაყიდვა.
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პრევენციული ღონისძიებები

► იდენტიფიკაცია და ვერიფიკაცია

► ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაცია და ვერიფიკაცია

► საქმიანი ურთიერთობის მიზნისა და განზრახული ხასიათის დადგენა

► საქმიანი ურთიერთობის მონიტორინგი
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პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების
საფუძვლები

ანგარიშვალდებული პირი ვალდებულია, რომ პრევენციული ღონისძიებები განახორციელოს
შემდეგი საფუძვლის არსებობისას: 

► საქმიანი ურთიერთობის დამყარება;

► ერთჯერადი გარიგების დადება;

► საქმიანი ურთიერთობის გაგრძელება;

► საიდენტიფიკაციო მონაცემების სიზუსტეში ეჭვის შეტანა;

► პერიოდულად

გამონაკლისი: ერთჯერადი გარიგების დადება, თუ ერთჯერადი გარიგების თანხა ან
დაკავშირებული გარიგებების თანხა არ აღემატება 15 000 ლარს ან 15 000 ლარის
ექვივალენტს უცხოურ ვალუტაში
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იდენტიფიკაცია

იდენტიფიკაცია გულისხმობს პირის შესახებ მისი ისეთი საიდენტიფიკაციო მონაცემების
მოპოვება, რომლებიც ამ პირის მოკვლევისა და სხვა პირისგან გამორჩევის საშუალებას
იძლევა

► კლიენტის იდენტიფიკაცია

► კლიენტის წარმომადგენლის იდენტიფიკაცია

► კლიენტის ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაცია
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კლიენტი და კლიენტის წარმომადგენელი

კლიენტი

პირი, რომელიც ანგარიშვალდებულ პირთან საქმიან ურთიერთობას ამყარებს ან
ანგარიშვალდებულ პირთან დებს ერთჯერად გარიგებას მისი მომსახურებით
სარგებლობის მიზნით

კლიენტის წარმომადგენელი

პირი, რომელიც შესაბამისი უფლებამოსილების ფარგლებში წარმოადგენს კლიენტს
ანგარიშვალდებულ პირთან ურთიერთობაში
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ბენეფიციარი მესაკუთრე

► ფიზიკური პირი, რომელიც:

► არის (ა) კლიენტის საბოლოო მფლობელი ან (ბ) საბოლოო მაკონტროლებელი, ან/და

► რომლის სახელითაც (ა) მზადდება, (ბ) იდება ან (გ) სრულდება გარიგება

► იურიდიული პირის ბენეფიციარ მესაკუთრედ ითვლება ფიზიკური პირი,

► რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს ამ იურიდიული პირის წილის ან ხმის უფლების
მქონე აქციების 25%-ს ან 25%-ზე მეტს, ან

► სხვაგვარად ახორციელებს იურიდიულ პირზე საბოლოო კონტროლს.
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ბენეფიციარი მესაკუთრე

მფლობელობის მარტივი სტრუქტურა

პირდაპირი ფლობა – წილის ან ხმის უფლების მქონე აქციების პირდაპირ ფლობად მიიჩნევა
ფიზიკური პირის მიერ სამეწარმეო იურიდიული პირის წილის ან ხმის უფლების მქონე
აქციების 25%-ის ან 25%-ზე მეტის ფლობა

მფლობელობის რთული სტრუქტურა

არაპირდაპირი ფლობა − იმ იურიდიული პირის მიერ, 

► რომელსაც ფიზიკური პირი (პირები) აკონტროლებს (აკონტროლებენ), ან

► რამდენიმე იურიდიული პირის მიერ, რომლებსაც ერთი და იგივე ფიზიკური პირი (პირები) 
აკონტროლებს (აკონტროლებენ), 

სამეწარმეო იურიდიული პირის წილის ან ხმის უფლების მქონე აქციების 25 პროცენტის ან 25 
პროცენტზე მეტის ფლობა.

ნომინალური მფლობელობა

იმ შემთხვევაში, თუ პირი წილს ან აქციებს ფლობს სხვა პირის სასარგებლოდ,
ბენეფიციარ მესაკუთრედ განიხილება ის პირი, რომლის აქციებიც ნომინალურ
მფლობელობაშია.
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ბენეფიციური მფლობელობა საკუთრებით

კლიენტი
კომპანია

კომპანია A

20%

ფიზიკური პირი
1

100%

კომპანია B

20%

ფიზიკური პირი
2

100%

კომპანია C

20%

ფიზიკური პირი
3

100%

კომპანია D

20%

კომპანია E

20%

ფიზიკური პირი
4

100%
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ზღვრული მიდგომა

კლიენტი

კომპანია

დამფუძნებელი
კომპანია52%

ფიზიკური
პირი 1 (50%)

ფიზიკური
პირი 2 (25%)

ფიზიკური
პირი 3 (25%)

დამფუძნებელი
ფიზიკური
პირი 48%
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საკონტროლო პაკეტის მიდგომა

კლიენტი
კომპანია

კომპანია A
(30%)

ფიზიკური
პირი 1 (60%)

ფიზიკური
პირი 2 (20%)

ფიზიკური
პირი 3 (20%)

ფიზიკური
პირი B (70%)
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ბენეფიციარი მესაკუთრე

ბენეფიციარი მესაკუთრე არ არსებობს

იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი დოკუმენტაციის შესწავლის საფუძველზე
ანგარიშვალდებული პირი დაასკვნის, რომ ბენეფიციარი მესაკუთრე არ არსებობს, 
პრევენციული ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს კლიენტის ხელმძღვანელობითი
უფლებამოსილების მქონე პირ(ებ)ის მიმართ

არაკომერციული (არასამეწარმეო) იურიდიული პირი

ა(ა)იპ-ს შემთხვევაში ბენეფიციარი მესაკუთრედ შეიძლება განვიხილოთ:

► პირ(ებ)ი, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს ხმის უფლებას (მაგ.: 
გამგეობა ან დამფუძნებლებიც კი);

► ხელმძღვანელი;

► პირ(ებ)ი, ვინც ნიშნავს ხელმძღვანელს;

► სპონსორი.

ადმინისტრაციული ორგანო, საერთაშორისო ორგანიზაცია (სააგენტო), საერთაშორისო
ფინანსური ინსტიტუტი ან დიპლომატიური წარმომადგენლობაა (საელჩო)
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ტრასტის ან ტრასტის მსგავსი სამართლებრივი სტრუქტურა

ტრასტს ჰყავს:

► რწმუნებული;

► მარწმუნებელი;

► ბენეფიციარი

შესაძლებელია ერთი და იგივე პირს ჰქონდეს სხვადასხვა სტატუსი

ტრასტს შეიძლება ჰყავდეს:

► მეურვე (არსებობის შემთხვევაში);

► სხვა ფიზიკური პირი, რომელიც ახორციელებს ეფექტიან საბოლოო კონტროლს
ტრასტზე ან ტრასტის მსგავს სამართლებრივ სტრუქტურაზე (არსებობის
შემთხვევაში).

ტრასტის შემთხვევაში პრევენციული ღონისძიებები ტარდება ყველა ზემოაღნიშნული
პირის მიმართ

2 October 2020 Presentation titlePage 18



კლიენტის იდენტიფიკაცია

კლიენტი ფიზიკური პირის იდენტიფიკაცია

იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი არის ფიზიკური პირი, საჭიროა მის შესახებ შემდეგი
მონაცემების მოპოვება:

► სახელი და გვარი;

► დაბადების თარიღი;

► პირადი ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

► პირადობის ან/და მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი, გაცემის
თარიღი, გამცემი ქვეყანა, გამცემი ორგანო და მოქმედების ვადა;

► სქესი;

► მოქალაქეობა;

► დაბადების ადგილი (ქვეყანა და ქალაქი, ასეთი მონაცემის არსებობის შემთხვევაში);

► რეგისტრაციის მისამართი;

► ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი.
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კლიენტის იდენტიფიკაცია

ინდივიდუალურ მეწარმედ რეგისტრირებული კლიენტის იდენტიფიკაცია

იმ შემთხვევაში, თუ (ა) კლიენტი რეგისტრირებულია ინდივიდუალურ მეწარმედ და
(ბ) ანგარიშვალდებულ პირთან საქმიანი ურთიერთობა მყარდება სამეწარმეო
მიზნებისთვის, დამატებით საჭიროა შემდეგი მონაცემების მოპოვება:

► გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი;

► იურიდიული მისამართი;

► რეგისტრაციის თარიღი.
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კლიენტის იდენტიფიკაცია

ერთჯერადი გარიგება 15 000 ლარამდე

იმ შემთხვევაში, თუ ერთჯერადი გარიგების თანხა ან დაკავშირებული გარიგებების
ჯამური თანხა 15 000 ლარს ან უცხოურ ვალუტაში 15 000 ლარის ექვივალენტს არ
აღემატება კლიენტი ფიზიკური პირის იდენტიფიკაციის მიზნით საკმარისია შემდეგი
მონაცემების მოპოვება:

► სახელი და გვარი;

► პირადი ნომერი;

► პირადი ნომერის არარსებობის შემთხვევაში:

► დაბადების თარიღი, ან

► პირადობის ან/და მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი
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კლიენტის იდენტიფიკაცია

კლიენტი იურიდიული პირის იდენტიფიკაცია

იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი იურიდიული პირია, საჭიროა შემდეგი მონაცემების
მოპოვება:

► სახელწოდება;

► რეგისტრაციის თარიღი;

► იურიდიული მისამართი;

► საიდენტიფიკაციო ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

► რეგისტრაციის ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

► სამართლებრივი ფორმა;

► ფაქტობრივი ადგილსამყოფლის მისამართი.

2 October 2020 Presentation titlePage 22



კლიენტის იდენტიფიკაცია

კლიენტი იურიდიული პირის მენეჯმენტის იდენტიფიკაცია

იურიდიული პირის იდენტიფიკაციისას აგრეთვე აუცილებელია ამ იურიდიული პირის
ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირ(ებ)ის
შემდეგი საიდენტიფიკაციო მონაცემები:

► ფიზიკური პირის შემთხვევაში:

► სახელი;

► გვარი;

► პირადი ნომერი;

► პირადი ნომრის არარსებობის შემთხვევაში:

► დაბადების თარიღი, ან

► პირადობის ან/და მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი.
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კლიენტის იდენტიფიკაცია

კლიენტი იურიდიული პირის მენეჯმენტის იდენტიფიკაცია

► იურიდიული პირის შემთხვევაში:

► სახელწოდება;

► საიდენტიფიკაციო ან რეგისტრაციის ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

► საიდენტიფიკაციო ან რეგისტრაციის ნომრის არარსებობის შემთხვევაში ერთერთი
შემდეგი საიდენტიფიკაციო მონაცემი:

► რეგისტრაციის თარიღი;

► იურიდიული მისამართი;

► სამართლებრივი ფორმა;

► ფაქტობრივი ადგილსამყოფლის მისამართი.

ფილიალი

ფილიალის შემთხვევაში აუცილებელია სათავო საწარმოს (ორგანიზაციის) და მისი
ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირ(ებ)ის
შესახებ საიდენტიფიკაციო მონაცემების მოპოვებაც

2 October 2020 Presentation titlePage 24



კლიენტის იდენტიფიკაცია

კლიენტი ადმინისტრაციული ორგანო, საერთაშორისო ორგანიზაცია (სააგენტო), 
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტი ან დიპლომატიური წარმომადგენლობა
(საელჩო)

იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი ადმინისტრაციული ორგანოა, საერთაშორისო
ორგანიზაცია (სააგენტო), საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტი ან დიპლომატიური
წარმომადგენლობა (საელჩო), საჭიროა შემდეგი საიდენტიფიკაციო მონაცემების
მოპოვება:

► კლიენტის სახელწოდება;

► იურიდიული მისამართი;

► ხელმძღვანელის შემდეგი მონაცემები:

► ფიზიკური პირის შემთხვევაში:

► სახელი და გვარი;

► პირადი ნომერი (ასეთის არარსებობის შემთხვევაში - დაბადების თარიღი ან პირადობის ან/და
მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი)

► იურიდიული პირის შემთხვევაში:

► სახელწოდება;

► საიდენტიფიკაციო ან რეგისტრაციის ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

► საიდენტიფიკაციო ან რეგისტრაციის ნომრის არარსებობის შემთხვევაში - რეგისტრაციის თარიღი,  
იურიდიული მისამართი, სამართლებრივი ფორმა, ფაქტობრივი ადგილსამყოფლის მისამართი.
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კლიენტის იდენტიფიკაცია

არარეგისტრირებული ორგანიზაციული წარმონაქმნის იდენტიფიკაცია

კლიენტი არარეგისტრირებული ორგანიზაციული წარმონაქმნის იდენტიფიკაციის
მიზნით უნდა მოხდეს შემდეგი მონაცემების მოპოვება:

► სახელწოდება;

► შექმნის თარიღი;

► იურიდიული მისამართი;

► ფაქტობრივი ადგილსამყოფელის მისამართი;

► გადასახადის გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

► არარეგისტრირებული ორგანიზაციული წარმონაქმნის ხელმძღვანელობითი და
წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირ(ებ)ის შემდეგი საიდენტიფიკაციო
მონაცემები:

► ფიზიკური პირის შემთხვევაში – სახელი, გვარი და პირადი ნომერი (ასეთის არარსებობის
შემთხვევაში – დაბადების თარიღი ან პირადობის ან/და მოქალაქეობის დამადასტურებელი
დოკუმენტის ნომერი);

► იურიდიული პირის შემთხვევაში – სახელწოდება და საიდენტიფიკაციო ან რეგისტრაციის
ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხევაში), საიდენტიფიკაციო ან რეგისტრაციის ნომრის არ
არსებობის შემთხვევაში – ან შექმნის თარიღი, ან იურიდიული მისამართი, ან ფაქტობრივი
ადგილსამყოფლის მისამართი.
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კლიენტის სახელით მოქმედი პირის, ბენეფიციარი
მესაკუთრისა და ტრასტის იდენტიფიკაცია

კლიენტის სახელით მოქმედი პირი

კლიენტის სახელით მოქმედი პირი, რომელიც:

► კლიენტის სახელით დებს ერთჯერად გარიგებას ან ამყარებს საქმიან ურთიერთობას
ანგარიშვალდებულ პირთან ან/და

► კლიენტის დავალებით საქმიანი ურთიერთობის ფარგლებში ამზადებს, დებს ან
ასრულებს გარიგებას. 

ბენეფიციარი მესაკუთრე

ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაცია ხორციელდება ფიზიკურის პირისთვის
დადგენილი წესით

ტრასტის ან ტრასტის მსგავსი სამართლებრივი სტრუქტურა

ტრასტისა და ტრასტის მსგავსი სამართლებრივი სტრუქტურის იდენტიფიკაცია
ხორციელდება ფიზიკური და იურიდიული პირისთვის დადგენილი წესით
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“ვერიფიკაცია − ისეთი ინფორმაციის (დოკუმენტის) 
მოპოვება, რომელიც ანგარიშვალდებულ პირს
საშუალებას აძლევს, გადაამოწმოს პირის შესახებ
მოპოვებული, მისი საიდენტიფიკაციო მონაცემების
სიზუსტე, ხოლო ბენეფიციარი მესაკუთრის
შემთხვევაში − აგრეთვე დარწმუნდეს, რომ მისთვის
ცნობილია ბენეფიციარი მესაკუთრის ვინაობა
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ფიზიკური პირის ვერიფიკაცია

საქართველოს მოქალაქე

► საქართველოს მოქალაქის პასპორტი, პირადობის მოწმობა, ან მართვის მოწმობა;

► უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის მოწმობა.

აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ცხინვალის რეგიონში ლეგიტიმურად მცხოვრები
პირი

► პირადობის ნეიტრალური მოწმობა; ან

► ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტი.

ყურადღება! ოთხოზორია-ტატუნაშვილის სია

უცხო ქვეყნის მოქალაქე

► სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული ბინადრობის მოწმობა;

► სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული დროებითი
საიდენტიფიკაციო მოწმობა;

► პასპორტი;

► საერთაშორისო შეთანხმების საფუძველზე ან/და საქართველოს კანონმდებლობით
საქართველოს საბაჟო საზღვრის კვეთისთვის ნებადართული სხვა დოკუმენტი; ან

► უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის მოწმობა;
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ფიზიკური პირის ვერიფიკაცია

საქართველოს მოქალაქე

► სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული ბინადრობის
მოწმობა;

► სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მიერ გაცემული დროებითი
საიდენტიფიკაციო მოწმობა; ან

► სამგზავრო პასპორტი. 

ინდივიდუალური მეწარმე

► პირადობის დამადასტურებელი ერთერთი ზემოხსენებული დოკუმენტი; და

► ამონაწერი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მეწარმეთა და არასამეწარმეო
იურიდიულ პირთა რეესტრიდან.

14 წელს მიუღწეველი პირის

► პირადობის დამადასტურებელი ერთერთი ზემოხსენებული დოკუმენტი; ან

► დაბადების მოწმობა
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ფიზიკური პირის ვერიფიკაცია

ფიზიკური პირის ვერიფიკაციის მიზნით მოპოვებული დოკუმენტი უნდა:

► იყოს მოქმედი; და

► შეიცავდეს ფოტოსურათს (გარდა, დაბადების მოწმობისა და საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტოს მეწარმეთა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირთა რეესტრიდან
ამონაწერისა). 

ანგარიშვალდებულმა პირმა უნდა გამოიყენოს დამატებითი სანდო და დამოუკიდებელი
წყარო, თუ დოკუმენტი ვერ უზრუნველყოფს შემდეგი მონაცემების სიზუსტის
გადამოწმებას:

► სახელი და გვარი;

► დაბადების თარიღი;

► პირადი ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

► პირადობის ან/და მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი, გაცემის
თარიღი, გამცემი ქვეყანა, გამცემი ორგანო და მოქმედების ვადა;

► სქესი;

► მოქალაქეობა.
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ფიზიკური პირის ვერიფიკაცია

სავალდებულოა კლიენტი ფიზიკური პირის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის
მისამართის სიზუსტის გადამოწმება სანდო და დამოუკიდებელი წყაროს გამოყენებით, 
თუ გაჩნდა ეჭვი ამ საიდენტიფიკაციო მონაცემის სიზუსტეში.

კლიენტი ფიზიკური პირის ვერიფიკაციის მიზნით, ანგარიშვალდებულ პირს უფლება აქვს
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზიდან, 
მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის გარეშე, მოიპოვოს პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები.

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონული ბაზიდან
მოპოვებულ მონაცემებს უნდა ახლდეს კლიენტი ფიზიკური პირის ფოტოსურათი.
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იურიდიული პირის ვერიფიკაცია

საქართველოში რეგისტრირებული იურიდიული პირის ვერიფიკაცია

► ამონაწერი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მეწარმეთა და არასამეწარმეო
იურიდიულ პირთა რეესტრიდან.

უცხოეთში რეგისტრირებული იურიდიული პირი

► ამონაწერი იურიდიულ პირთა შესაბამისი რეესტრიდან; ან/და

► იურიდიული პირის რეგისტრაციისა და არსებობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტი
გაცემული მარეგისტრირებელი ორგანოს მიერ.

იურიდიული პირის ვერიფიკაციის მიზნით მოპოვებული დოკუმენტი:

► უნდა შეიცავდეს ვერიფიკაციის მომენტისთვის იურიდიული პირის იდენტიფიკაციისთვის
საჭირო ყველა მონაცემს;

► გაცემული უნდა იყოს ვერიფიკაციამდე არაუგვიანეს 12 თვისა (აღნიშნული არ ეხება იმ
შემთხვევას, როდესაც ვერიფიკაცია ხორციელდება რეესტრზე პირდაპირი წვდომით).

სხვა სანდო და დამოუკიდებელი წყარო: თუ დოკუმენტაციას ვერ უზრუნველყოფს
გადამოწმება (სახელწოდება, რეგისტრაციის თარიღი, იურიდიული მისამართი, 
საიდენტიფიკაციო ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რეგისტრაციის ნომერი (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში, სამართლებრივი ფორმა, ხელმძღვანელობითი და
წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირი).
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იურიდიული პირის ვერიფიკაცია

✓ იურიდიული პირის ფაქტობრივი ადგილსამყოფელის გადამოწმება სანდო და
დამოუკიდებელი წყაროს გამოყენებით, თუ არსებობს ეჭვი მონაცემის სიზუსტესთან
დაკავშირებით;

✓ იურიდიული პირის ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების
მქონე პირ(ებ)ის ვერიფიკაციის მიზნით, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
მონაცემთა ელექტრონული ბაზიდან, მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის გარეშე, 
შესაძლებელია შემდეგი მონაცემების მოპოვება: სახელი, გვარი და პირადი ნომერი (ასეთის
არარსებობის შემთხვევაში - დაბადების თარიღი ან პირადობის ან/და მოქალაქეობის
დამადასტურებელი დოკუმენტის ნომერი).

ფილიალის ვერიფიკაცია

ფილიალის შემთხვევაში ვერიფიკაციის პროცედურებს ექვემდებარება: სათავო საწარმო
(ორგანიზაცია) და მისი ხელმძღვანელობითი და წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების
მქონე პირ(ები)იც;

საქართველოს ადმინისტრაციული ორგანოს, საერთაშორისო ორგანიზაციის (სააგენტოს), 
საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტის და დიპლომატიური წარმომადგენლობის (საელჩოს) 
ვერიფიკაცია

საჯაროდ ხელმისაწვდომი ან სხვა სანდო წყაროს გამოყენებით
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არარეგისტრირებული ორგანიზაციული წარმონაქმნის
ვერიფიკაცია

არარეგისტრირებული ორგანიზაციული წარმონაქმნის და მისი ხელმძღვანელობითი და
წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირ(ებ)ის ვერიფიკაცია ხორციელდება
შემდეგი დოკუმენტების საფუძველზე:

► სადამფუძნებლო დოკუმენტი (ხელშეკრულება, საერთო კრების ოქმი);

► საგადასახადო აღრიცხვის (რეგისტრაციის) დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის
არსებობის შემთხვევაში).

არარეგისტრირებული ორგანიზაციული წარმონაქმნის ვერიფიკაციის მიზნით მოპოვებული
დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს ვერიფიკაციის მომენტისთვის ყველა საჭირო საიდენტიფიკაციო
მონაცემებს

სხვა სანდო და დამოუკიდებელი წყარო – თუ დოკუმენტაცია ვერ უზრუნველყოფს სრულ
ვერიფიკაციას

არარეგისტრირებული ორგანიზაციული წარმონაქმნის ფაქტობრივი ადგილსამყოფლის
მისამართის სიზუსტის შემოწმება სანდო და დამოუკიდებელი წყაროს გამოყენებით, თუ
არსებობის ეჭვი ამ საიდენტიფიკაციო მონაცემის სიზუსტეში

ინფორმაციის მოპოვება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს მონაცემთა
ელექტრონული ბაზიდან (სუბიექტის თანხმობის გარეშე)

2 October 2020 Presentation titlePage 35



კლიენტის წარმომადგენლის ვერიფიკაცია

► კლიენტის წარმომადგენლის ვერიფიკაცია ხორციელდება ფიზიკური/იურიდიული
პირისთვის დადგენილი წესის მიხედვით;

► კლიენტის სახელით მოქმედი პირის ვერიფიკაციისას აუცილებელია კლიენტის
წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

► კლიენტის იდენტიფიკაცია/ვერიფიკაციისას მოპოვებული საიდენტიფიკაციო
მონაცემების, ინფორმაციისა და დოკუმენტების დამოწმება, აღრიცხვა, შენახვა და
განახლება ხორციელდება კლიენტებისთვის დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად.
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იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის დრო

იდენტიფიკაცია უნდა განხორციელდეს: 

► საქმიანი ურთიერთობის დამყარებამდე;

► ერთჯერადი გარიგების დადებამდე.

გამონაკლისი: ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების დაბალი რისკის
არსებობისას, ვერიფიკაცია შეიძლება დასრულდეს საქმიანი ურთიერთობის დამყარების
შემდეგ არაუგვიანეს 30 კალენდარულ დღეში, თუ ეს აუცილებელია მომსახურების
შეფერხების თავიდან ასაცილებლად. 

საიდენტიფიკაციო მონაცემების განახლება

► პერიოდულად;

► დროულად (დაუყოვნებლივ):

► არსებობს ეჭვი კლიენტის საიდენტიფიკაციო მონაცემების სიზუსტეში ან არსებული
მონაცემების კანონმდებლობასთან შესაბამისობაში;

► ცნობილი გახდა, რომ შეიცვალა საიდენტიფიკაციო მონაცემები.

✓ ვერიფიკაციისთვის საჭირო დოკუმენტაციის განახლება (რისკის დონის მიხედვით)

✓ მონაცემების მოპოვება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს
ელექტრონული ბაზიდან
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დოკუმენტების დამოწმება

ფიზიკური პირი

კლიენტი ფიზიკური პირის ვერიფიკაციის მიზნით მოპოვებული დოკუმენტის ასლის
შესაბამისობა დედანთან უნდა იყოს დამოწმებული (ა) ნოტარიუსის ან (ბ) შესაბამის
უცხო ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით ან (გ) 
ანგარიშვალდებული პირის სათანადოდ უფლებამოსილი თანამშრომლის მიერ (მათ
შორის, ელექტრონულად) დამოწმების თარიღის მითითებით.

ქართული იურიდიული პირი და არარეგისტრირებული ორგანიზაციული წარმონაქმნი

იურიდიული პირის და არარეგისტრირებული ორგანიზაციული წარმონაქმნის
ვერიფიკაციის მიზნით მოპოვებულ დოკუმენტზე ხელმოწერის ნამდვილობა და
ხელმომწერი პირის უფლებამოსილება უნდა იყოს დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ.

2 October 2020 Presentation titlePage 38



დოკუმენტების დამოწმება

უცხოური იურიდიული პირი ან არარეგისტრირებული ორგანიზაციული წარმონაქმნი

უცხოეთში რეგისტრირებული კლიენტი იურიდიული პირის ან სხვა იურისდიქციის
კანონმდებლობის საფუძველზე შექმნილი კლიენტი არარეგისტრირებული
ორგანიზაციული წარმონაქმნის ვერიფიკაციის მიზნით მოპოვებული დოკუმენტი, 
რომელიც გაცემულია იურიდიულ პირთა შესაბამისი რეესტრის ან საგადასახადო
ორგანოს მიერ (გარდა იურიდიულ პირთა შესაბამის რეესტრზე პირდაპირი წვდომით
მოპოვებული დოკუმენტისა) უნდა იყოს აპოსტილით დამოწმებული ან
ლეგალიზებული

✓ საქართველოს საერთაშორისო შეთანხმებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში
აპოსტილიზაცია/ლეგალიზაცია არაა საჭირო;

✓ დოკუმენტი, რომელიც არ ექვემდებარება აპოსტილიზაციას/ლეგალიზაციას, უნდა
დამოწმდეს ნოტარიულად ან შესაბამის ქვეყანაში დამოწმებისთვის მოქმედი სხვა წესით.

უცხო ენაზე შედგენილი დოკუმენტი

კლიენტის ვერიფიკაციის მიზნით მოპოვებული უცხო ენაზე შედგენილი დოკუმენტი უნდა
ითარგმნოს ქართულ ან ინგლისურ ენაზე და თარჯიმნის ხელმოწერის ნამდვილობა უნდა
იყოს დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ.
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დოკუმენტების დამოწმება

წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი

✓ კლიენტი ფიზიკური პირის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების
დამადასტურებელი დოკუმენტი უნდა იყოს დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ ან
შესაბამისი უცხო ქვეყნის კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

✓ იურიდიული პირის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების დამადასტურებელი
დოკუმენტი დამოწმებული უნდა იყოს ნოტარიუსის მიერ;

✓ არარეზიდენტი იურიდიული პირის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების
დამადასტურებელი დოკუმენტი უნდა იყოს აპოსტილით დამოწმებული ან
ლეგალიზებული, თუ საერთაშორისო შეთანხმებით სხვა რამ არ არის
გათვალისწინებული, ხოლო ისეთი დოკუმენტი, რომლის აპოსტილით დამოწმება ან
ლეგალიზება არ ხორციელდება, უნდა იყოს დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ ან
შესაბამის ქვეყანაში დამოწმებისთვის მოქმედი სხვა წესით, გარდა იურიდიულ
პირთა შესაბამის რეესტრზე პირდაპირი წვდომით მოპოვებული დოკუმენტისა.

ზოგადი წესი

უცხოური დოკუმენტები ექვემდებარება აპოსტილიზაციას/ლეგალიზაციას, გარდა
გამონაკლისი შემთხვევებისა
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დოკუმენტების დამოწმება

დოკუმენტების დამოწმების სტანდარტული წესები არ ეხება:

► მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს მონაცემთა გაცვლის ერთიანი სისტემის გამოყენებით, 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან მიღებულ ინფორმაციაზე; 

► საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან მიღებულ ამონაწერზე;

► საგადასახადო ორგანოს მიერ გაცემულ დოკუმენტზე;

► ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გამოცემულ სამართლებრივ აქტებზე.
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იდენტიფიკაციის/ვერიფიკაციის შეუძლებლობა

არ შეიძლება კლიენტთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარება ან გაგრძელება, 
ერთჯერადი გარიგების დადება ან შესრულება, თუ ანგარიშვალდებული პირი ვერ
ახერხებს კლიენტის იდენტიფიკაციას, ვერიფიკაციას, საიდენტიფიკაციო მონაცემების
განახლებას. 

✓ შესაბამისი ორგანოსთვის (ფინანსური მონიტორინგის სამსახური) შეტყობინების
ვალდებულება

✓ ასეთ შემთხვევებისთვის ანგარიშვალდებულ პირს უნდა ჰქონდეს კლიენტისთვის ან
სხვა პირისთვის ფულადი სახსრებისა და სხვა ქონების დაბრუნების წესი
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სანქციადაკისრებული პირები

ანგარიშვალდებულმა პირმა უნდა დაადგინოს, ხომ არ არის კლიენტი (ფიზიკური ან
იურიდიული პირი) შეყვანილი სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში

აკრძალულია საქმიანი ურთიერთობის დამყარება ან გაგრძელება, ერთჯერადი
გარიგების დადება ან შესრულება, თუ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ კლიენტი ან
გარიგების მონაწილე სხვა პირი:

► სანქციადაკისრებულ პირთა სიაში შეყვანილი პირი;

► პირი, რომლის მიმართაც არსებობს დასაბუთებული ეჭვი, რომ იგი აკმაყოფილებს
გაეროს უშიშროების საბჭოს №1373(2001) რეზოლუციით განსაზღვრულ სათანადო
პირობებს; 

► პირი, რომელიც ზემოაღნიშნული პირის სახელით ან დავალებით მოქმედებს;

► პირი, რომელსაც პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობს ან აკონტროლებს
ზემოაღნიშნული პირი.

ზემოაღნიშნული პირების გამოვლენის შემთხვევაში ხდება ანგარიშგების გაგზავნა
ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში
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პოლიტიკურად აქტიური პირები

პოლიტიკურად აქტიური პირი არის მნიშვნელოვანი საჯარო ან პოლიტიკური
ფუნქციების შემსრულებელი ფიზიკური პირი (გარდა საშუალო და დაბალი რანგების
თანამდებობის პირებისა), მათ შორის:

► სახელმწიფოს მეთაური, მთავრობის ხელმძღვანელი, მთავრობის წევრი (მინისტრი), 
მისი მოადგილე, სახელმწიფო დაწესებულების ხელმძღვანელი;

► საკანონმდებლო ორგანოს (პარლამენტის) წევრი;

► პოლიტიკური გაერთიანების ხელმძღვანელი, მმართველობის ორგანოს წევრი;

► უზენაესი სასამართლოს, საკონსტიტუციო სასამართლოს, უმაღლესი ინსტანციის
სხვა სასამართლო ორგანოს წევრი, რომლის გადაწყვეტილებები გამონაკლის
შემთხვევაში საჩივრდება;

► გენერალური აუდიტორი, მისი მოადგილე, აუდიტორთა სასამართლოს წევრი;

► ეროვნული (ცენტრალური) ბანკის საბჭოს წევრი;

► ელჩი, დიპლომატიური წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი;

► თავდაცვის (სამხედრო) ძალების ხელმძღვანელი თანამდებობის პირი;

► სახელმწიფოს წილობრივი მონაწილეობით მოქმედი საწარმოს ხელმძღვანელი, 
მმართველობის ორგანოს წევრი;

► საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, მისი მოადგილე, მმართველობის
ორგანოს წევრი.
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პოლიტიკურად აქტიური პირები

იდენტური წესები ვრცელდება შემდეგ პირებზე:

► პოლიტიკურად აქტიური პირის ოჯახის წევრები: მეუღლე, და, ძმა, მშობელი, 
შვილი/გერი და მისი მეუღლე;

► ფიზიკური პირი, რომელიც პოლიტიკურად აქტიურ პირთან ერთად არის
იურიდიული პირის, არარეგისტრირებული ორგანიზაციული წარმონაქმნის ან
ტრასტის ან ტრასტის მსგავსი სამართლებრივი სტრუქტურის ბენეფიციარი
მესაკუთრე ან რომელსაც მასთან სხვაგვარი მჭიდრო საქმიანი ურთიერთობა აქვს;

► ფიზიკური პირი, რომელიც არის ფაქტობრივად (არაფორმალურად) პოლიტიკურად
აქტიური პირის სასარგებლოდ შექმნილი იურიდიული პირის, არარეგისტრირებული
ორგანიზაციული წარმონაქმნის ან ტრასტის ან ტრასტის მსგავსი სამართლებრივი
სტრუქტურის ბენეფიციარი მესაკუთრე.
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პოლიტიკურად აქტიური პირები

ანგარიშვალდებულმა პირმა უნდა გაარკვიოს, არის თუ არა კლიენტი (მისი ბენეფიციარი
მესაკუთრე) პოლიტიკურად აქტიური პირი

დამატებითი პრევენციული ღონისძიებები პოლიტიკურად აქტიური პირის მიმართ

► ხელმძღვანელობის ნებართვა საქმიანი ურთიერთობის დამყარებაზე ან
გაგრძელებაზე;

► გონივრული ზომების მიღება პოლიტიკურად აქტიური პირების ქონებისა და
ფულადი სახსრების წარმომავლობის დასადგენად;

► საქმიანი ურთიერთობის გაძლიერებული მონიტორინგი (რისკების მართვის
ღონისძიებების რაოდენობის გაზრდა ან/და მათი განხორციელების სიხშირე და იმ
გარიგებათა ერთობლიობის გამოვლენა, რომელიც შემდგომ შესწავლას საჭიროებს).

კლიენტის ან ბენეფიციარი მესაკუთრის მიერ მნიშვნელოვანი საჯარო ან პოლიტიკური
ფუნქციების შესრულების შეწყვეტის შემდეგ ანგარიშვალდებულმა პირმა უნდა
განახორციელოს ეფექტიანი ღონისძიებები პოლიტიკურად აქტიურ პირთან
დაკავშირებული განგრძობითი რისკების სამართავად.
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იურისდიქციული რისკი

მაღალი რისკის იურისდიქცია არის ქვეყანა ან ტერიტორია, რომელშიც ფულის
გათეთრების ან ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის სისტემას სერიოზული
ნაკლოვანებები აქვს. 

გაძლიერებული პრევენციული ღონისძიებები:

► კლიენტი არის მაღალი რისკის იურისდიქციაში რეგისტრირებული იურიდიული პირი ან
ასეთი იურიდიული პირის საქართველოში რეგისტრირებული ფილიალი;

► კლიენტი არის მაღალი რისკის იურისდიქციაში რეგისტრაციის ადგილის ან/და
ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მქონე ფიზიკური პირი;

► გარიგება იდება ან სრულდება ისეთი ფინანსური ინსტიტუტის მეშვეობით, რომლის
ადგილსამყოფელი მაღალი რისკის იურისდიქციაშია.

გამონაკლისები: 

✓ მაღალი რისკის იურისდიქციაში რეგისტრაციის ადგილის ან/და ფაქტობრივი
საცხოვრებელი ადგილის მქონე ფიზიკური პირი საქართველოს მოქალაქეა ან
საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მქონე უცხოელი.

✓ თუ ფინანსური ინსტიტუტი, რომლის ადგილსამყოფელი მაღალი რისკის
იურისდიქციაშია, არის საქართველოში რეგისტრირებული ფინანსური ინსტიტუტის
შვილობილი საწარმო (შვილობილი ორგანიზაცია) ან ფილიალი და ჯგუფის დონეზე
შესაბამისობის კონტროლის სისტემა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების
რისკების მართვას უზრუნველყოფს.
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მაღალი რისკის იურისდიქციები

► ავღანეთი;

► ალბანეთი;

► ანგილია;

► ანტიგუა და ბარბუდა;

► ბარბადოსი;

► ბაჰამის კუნძულები;

► ბოტსვანა;

► განა;

► გიბრალტარი;

► დომინიკა;

► ზიმბამბვე;

► თერქსისა და ქაიქოსის კუნძულები;

► იამაიკა;

► იემენი;

► ირანი;

► ისლანდია;

► კაიმანის კუნძულები;

► კამბოჯა;

► კოლუმბია;

► ჩრდილოეთ კორეა;

► მავრიკი;

► მალტა;

► მიანმარი;

► მონღოლეთი;

► ნიგერია;

► ნიკარაგუა;

► პაკისტანი;

► პანამა;

► სეიშელის კუნძულები;

► სენტ-ვინსენტი და გრენადინები;

► სირია;

► ტაჯიკეთი;

► უგანდა.
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უჩვეულო გარიგება

უჩვეულო გარიგება

უჩვეულო გარიგება არის რთული, უჩვეულოდ დიდი გარიგება ან გარიგებათა
უჩვეულო ერთობლიობა, რომელსაც აშკარა ეკონომიკური (კომერციული) ან კანონიერი
მიზანი არ აქვს.

✓ აუცილებელია უჩვეულო გარიგების, მისი მიზნისა და საფუძვლების შესწავლა და, 
საჭიროების შემთხვევაში, საქმიანი ურთიერთობის გაძლიერებული მონიტორინგის
განხორციელება;

✓ საზედამხედველო ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში, ანგარიშვალდებულმა პირმა
მას უნდა დაუსაბუთოს, რომ შეისწავლა უჩვეულო გარიგება და მიიღო გონივრული
ზომები საეჭვო გარიგების გამოსავლენად. 
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საეჭვო გარიგება

საეჭვო გარიგება

გარიგება, რომლის მიმართაც არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ის მომზადდა, დაიდო
ან შესრულდა (ა) უკანონოდ მოპოვებული ქონების ან ასეთი ქონებისგან მიღებული
შემოსავლის საფუძველზე ან/და (ბ) ფულის გათეთრების მიზნით ან (გ) უკავშირდება
ტერორიზმის დაფინანსებას.

საეჭვო გარიგება ან ასეთი გარიგების მომზადების, დადების ან შესრულების
მცდელობის შესახებ უნდა მოხდეს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის
შეტყობინება. 
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დაბალი, საშუალო და მაღალი რისკი

დაბალი რისკის

► პროექტი, რომლებიც აკმაყოფილებს მკაფიოდ განსაზღვრულ კრიტერიუმებს;

► არ არსებობს უფრო მაღალი რისკის მინიჭების საფუძველი;

► მის მიმართ შესაძლებელია გატარდეს გამარტივებული პრევენციული ღონისძიებები.

საშუალო რისკი

► პროექტი, რომელიც არ ვარდება დაბალი რისკის კატეგორიაში;

► არ არსებობს მაღალი რისკის მინიჭების საფუძველი;

► ექვემდებარება სტანდარტულ პროცედურებს. 

მაღალი რისკი

► შეიცავს თუნდაც ერთ რისკ ფაქტორს;

► მის მიმართ ტარდება გაძლიერებული პრევენციული ღონისძიებები.
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გამარტივებული პრევენციული ღონისძიებები

► კლიენტისა და ბენეფიციარი მესაკუთრის იდენტიფიკაცია საქმიანი ურთიერთობის
დამყარების შემდეგ;

► კლიენტისა და ბენეფიციარი მესაკუთრის საიდენტიფიკაციო მონაცემების
განახლების სიხშირის შემცირება;

► საქმიანი ურთიერთობის მონიტორინგის განხორციელებისას გარიგებების შესწავლის
სიხშირე და მოცულობა გონივრული თანხობრივი ზღვრის ფარგლებში;

► საქმიანი ურთიერთობის ან გარიგებათა სახეობებიდან გამომდინარე, საქმიანი
ურთიერთობის მიზანი და განზრახული ხასიათის დადგენა.

მოპოვებული ინფორმაცია საკმარისი უნდა იყოს კლიენტის დაბალი რისკის დონისთვის
მიკუთვნების გონივრულობის დასადგენად.
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გაძლიერებული პრევენციული ღონისძიებები

► ყველა ის პრევენციული ღონისძიება, რაც ტარდება საშუალო (სტანდარტული) 
რისკის შემთხვევაში;

► კლიენტისა და ბენეფიციარი მესაკუთრის ქონებისა და საქმიანობის შესახებ
დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება;

► კლიენტისა და ბენეფიციარი მესაკუთრის საიდენტიფიკაციო მონაცემების
განახლების ინტერვალების შემცირება;

► დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება საქმიანი ურთიერთობის განზრახული
ხასიათის, მათ შორის, მომზადებულ, დადებულ ან შესრულებულ და მოსალოდნელ
გარიგებათა მიზნებისა და საფუძვლების შესახებ;

► ხელმძღვანელობის ნებართვა საქმიანი ურთიერთობის დამყარებაზე ან
გაგრძელებაზე;

► გონივრული ზომების მიღება კლიენტის ქონებისა და ფულადი სახსრების
წარმომავლობის დასადგენად;
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გაძლიერებული პრევენციული ღონისძიებები

► საქმიანი ურთიერთობის გაძლიერებული მონიტორინგი, მათ შორის, რისკის მართვის
ღონისძიებების რაოდენობის ან/და მათი განხორციელების სიხშირის გაზრდა და იმ
გარიგებათა ერთობლიობის გამოვლენა, რომელიც შემდგომ შესწავლას საჭიროებს.

რისკის შესამცირებლად და სამართავად შესაძლებელია და სასურველია ნებისმიერი
სხვა ზომის მიღება
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რისკის შეფასების კრიტერიუმები

► კლიენტი ან მისი წარმომადგენელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) 
განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს კონფიდენციალურობის დაცვას შესაბამის
გარიგებასთან დაკავშირებით;

► კლიენტი იყენებს ანგარიშსწორების არასტანდარტულ ან უჩვეულოდ რთულ სქემებს, 
რომლებიც არ შეესაბამება კლიენტის ან ბაზარზე დამკვიდრებულ პრაქტიკას;

► კლიენტი გამოთქვამს სურვილს დააბრუნოს მიღებული თანხა ძალადაკარგული
ხელშეკრულების საფუძველზე, მათ შორის, არარეზიდენტ ბანკში გახსნილ
ანგარიშზე გადარიცხვის გზით;

► დაუსაბუთებელი სიჩქარე გარიგების განხორციელებისას, რასაც კლიენტი დაჟინებით
მოითხოვს;

► კლიენტის მიერ გარიგების ისეთი ცვლილება, რაც არ შეესაბამება დამკვიდრებულ
პრაქტიკას;

► კლიენტის მიერ გარიგების შესახებ დოკუმენტების და ინფორმაციის მოწოდების
უსაფუძვლო დაგვიანება, ან კლიენტის მიერ ისეთი ინფორმაციის მოწოდება, 
რომელიც არ ექვემდებარება ვერიფიკაციას ან ეს დაკავშირებულია შეუსაბამოდ
მაღალ ხარჯებთან;
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► კლიენტის მიერ გარიგების წინასწარ შეთანხმებულ გეგმაში არსებითი ცვლილებების
შეტანა უშუალოდ გარიგების განხორციელების დაწყებამდე;

► კლიენტი დაჟინებით მოითხოვს გარიგების ნაღდი ფულით განხორციელებას;

► კლიენტის მიერ უძრავ ნივთთან დაკავშირებული გარიგების საბაზრო ფასის 50%-ად
ან ნაკლებად განხორციელება;

► ფიზიკური პირის მიერ ფასიანი ქაღალდების ყიდვა-გაყიდვა, თუ ანგარიშსწორება
ხდება ნაღდი ფულით;

► ფულადი სახსრების ანონიმურ ანგარიშზე გადარიცხვა უცხოეთში, ან უცხოეთში
გახსნილი ასეთი ანგარიშიდან თანხის მიღება;

► ერთი ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორების მიზნით სხვადასხვა
საკრედიტო ინსტიტუტებში გახსნილი ანგარიშების გამოყენება;

► გარიგების მონაწილე პირის მისამართი ემთხვევა იმ პირის მისამართს, რომელიც
შეტანილია ტერორიზმის ხელშემწყობ პირთა სიაში ან/და შესაძლებელია
დაკავშირებული იყოს მათთან;
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► ფასიან ქაღალდებთან დაკავშირებული ოპერაციების განხორციელება, თუ თანხა
აღემატება განსაზღვრულ რაოდენობას;

► დროის მცირე მონაკვეთში აფილირებულ იურიდიულ ან ფიზიკურ პირთან სესხის
ხელშეკრულების გაფორმება, რომლის თანახმადაც ერთ-ერთი ზემოხსენებული პირი
იღებს სესხს, ხოლო მეორე იხდის მას;

► კლიენტის უსაფუძვლო მოთხოვნა შეწყვიტოს ხელშეკრულება და/ან დაიბრუნოს
კლიენტის მიერ გადახდილი თანხა;

► გარიგების ღირებულება არსებითად განსხვავდება მოქმედი საბაზრო ფასისგან;

► კომპანიის მიერ გაწეული მომსახურების ანაზღაურება მესამე პირ(ებ)ის საბანკო
ანგარიშ(ებ)ის მეშვეობით;

► კომპანიის მიერ კლიენტისთვის გასაწევ მომსახურებასა და კლიენტის ჩვეულებრივ
საქმიანობას შორის კავშირის არ არსებობა;

► უჩვეულო გარიგების განხორციელების სურვილი ან მცდელობა;

► გარიგება არ შეესაბამება კლიენტის სადამფუძნებლო დოკუმენტებით
გათვალისწინებულ კლიენტის საქმიანობას;

► ისეთი გარიგების (ოპერაციის) ან სხვა ქმედების არაერთჯერადად განხორციელების
გამოვლენა, რომელიც იძლევა იმის თქმის საფუძველს, რომ მათი განხორციელების
მიზანს წარმოადგენდა კომპანიის მიერ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის
დაფინანსების აღკვეთის მიზნით ჩატარებული ღონისძიებებისთვის გვერდის ავლა. 
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► კლიენტის ქონება ან ფულადი სახსრები უკავშირდება მაღალი რისკის
იურისდიქციას;

► მომსახურება პირდაპირ ან არაპირდაპირ უკავშირდება მაღალი რისკის
იურისდიქციას;

► კლიენტი ახორციელებს მნიშვნელოვან საქმიანობას (ოპერაციებს) მაღალი რისკის
იურისდიქციაში;

► კლიენტებს შორის არიან ისეთები, რომლებიც საქმიანობენ დარგში, სადაც ფულის
გათეთრების შესაძლებლობა მაღალია;

► კლიენტის რთული სტრუქტურა არ იძლევა.

► კლიენტი საქმიანობს სფეროში, რომელიც დაკავშირებულია ნაღდი ფულის
ბრუნვასთან;

► არაკომერციული ან საქველმოქმედო ორგანიზაცია მონაწილეობს გარიგებაში, 
რომელსაც არ აქვს ეკონომიკური მიზანი ან არ ჩანს კავშირი ორგანიზაციის მიზნებსა
და გარიგების მონაწილე სხვა პირებს შორის;

► რჩება შთაბეჭდილება, რომ კლიენტი ფარულად მოქმედებს სხვისი მითითებებით;

► კლიენტი თავს არიდებს პირისპირ შეხვედრას, ან ზოგადად მასთან დაკავშირება
რთულია;
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► ეკონომიკური დანაშაულებისთვის წარსულში ნასამართლევი კლიენტი, 
განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში;

► მისამართის არქონა ან ბევრი მისამართის ქონა;

► კლიენტს აქვს ქონება, რომელიც აშკარად მისი მდგომარეობის (ასაკი, შემოსავალი, 
პროფესია ან ქონება) შეუსაბამო ან არაპროპორციულია;

► კლიენტი უსაფუძვლოდ ცვლის მითითებებს/დავალებებს;

► კლიენტთან საქმიანი ურთიერთობის დამყარებიდან არ გასულა დიდი დრო;
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► კლიენტის ან მისი ბენეფიციარი მესაკუთრის საქმიანობა დაკავშირებულია
ხელოვნების ნიმუშების, ანტიკვარიატის, ავეჯის, ავტომანქანების, ფუფუნების
საგნების, ძვირფასი მეტალების, ძვირფასი ქვების, ან ძვირფასი მეტალებისა და
ქვების შემცველი საიუველირო ნაწარმის ან ასეთი ნაწარმის ჯართით ვაჭრობასთან, 
აგრეთვე, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვასთან დაკავშირებულ საშუამავლო
მომსახურების გაწევასთან;

► კლიენტის ან მისი ბენეფიციარი მესაკუთრის სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის, 
ადვოკატთა ასოციაციაში გაწევრიანების, ნოტარიუსად გახდომის მომენტიდან
გასულია მცირე ვადა;

► კლიენტის ან კლიენტის ბენეფიციარი მესაკუთრის მისამართზე არ ფუნქციონირებს
მუდმივი მმართველობითი ორგანოები, სხვა ორგანოები ან პირები, რომლებსაც აქვთ
ამ პირის წარმომადგენლობითი უფლებამოსილება (მინდობილობის გარეშე).
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► მომსახურების გაწევა ხდება დისტანციურად;

► კლიენტი იხდის უჩვეულოდ მაღალ მომსახურების საფასურს სერვისში, რომელიც
წესით ბევრად ნაკლები ღირს;

► კლიენტს აქვს იმაზე მეტი აქტივი და დებს იმაზე დიდ გარიგებებს, რაც
მოსალოდნელია მისი ზომისა და ტიპის კომპანიისგან;

► დოკუმენტების გაყალბებაში ეჭვმიტანილი კლიენტები;

► დასაქმებულთა რაოდენობა არ შეესაბამება ინდუსტრიისთვის დამახასიათებელ
ნორმას (მაგალითად, ბრუნვა აღემატება იმავე დარგის სხვა შედარებად კომპანიებს);

► „მძინარე“ კლიენტის მოულოდნელი გააქტიურება;

► კლიენტი შედის ახალ/განვითარებად სფეროში. ორგანიზებულ კრიმინალს, როგორც
წესი, არ სჭირდება ინვესტიციის მოძიება, ამიტომ ადვილად შედის
ახალ/განვითარებად სფეროში;

► გაურკვეველია, რატომ მოვიდა კლიენტი კონკრეტულ ბუღალტერთან (ზომის, 
ადგილმდებარეობისა და სპეციალიზაციის გათვალისწინებით);
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► კლიენტის მრჩევლების (მაგალითად, იურისტები) და მენეჯერების ხშირი
ცვლილება;

► კლიენტი ცდილობს მიიღოს ბინადრობის ნებართვა ან მოქალაქეობა
სერტიფიცირებული ბუღალტრის ქვეყანაში ინვესტირებით;

► ისეთი მომსახურების გაწევა, რომელიც აღემატება მის კვალიფიკაციას (გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც ხდება შესაბამისი ქვეკონტრაქტორების გამოყენება);

► გარიგება გადახდის უჩვეულო მეთოდით (მაგალითად, ძვირფასი ქვები, მეტალები, 
კრიპტოვალუტა);

► ლიკვიდაციის პროცესში მყოფი ბიზნესის ყიდვა;

► ნაღდი ფულით ანგარიშსწორება, თუ ეს არ არის დამახასიათებელი ამ ტიპის
ურთიერთობებში.
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► აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტი 240: აუდიტორის პასუხისმგებლობა
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტში თაღლითობასთან დაკავშირებით

► აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტი 315: არსებითი უზუსტობის რისკების
გამოვლენა და შეფასება სამეურნეო სუბიექტისა და მისი გარემოს შესწავლის გზით
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ფინანსური მონიტორინგის სამსახურისთვის ინფორმაციის
წარდგენა

► საეჭვო გარიგების ან ასეთი გარიგების მომზადების, დადების ან შესრულების
მცდელობის შემთხვევაში, აუცილებელია ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურისთვის ანგარიშგება (გარიგების თანხის ოდენობის მიუხედავად).

► პასუხისმგებელი თანამშრომელი (AML Officer) დამოუკიდებლად იღებს
გადაწყვეტილებას ანგარიშგების წარდგენის თაობაზე.

ყურადღება! ანგარიშვალდებულმა პირმა უნდა უზრუნველყოს პასუხისმგებელი
თანამშრომლის დაცვა მუქარისგან, დისკრიმინაციული მოპყრობისგან და სხვა უკანონო
ზემოქმედებისგან.

► ანგარიშგების სამსახურისთვის წარსადგენად ქონების უკანონო/დაუსაბუთებელი
წარმოშობის, კანონდარღვევის კონკრეტული სახის ან/და კანონსაწინააღმდეგო
მიზნის დანამდვილებით ცოდნა არ არის აუცილებელი პირობა. ანგარიშგება უნდა
წარედგინოს სამსახურს იმ შემთხვევაშიც, თუ ანგარიშვალდებული პირის ეჭვი
კონკრეტულ გარიგებას (ოპერაციას) არ უკავშირდება.

ყურადღება! ანგარიშგების წარდგენა უნდა მოხდეს დაუყოვნებლივ, საფუძვლიანი ეჭვის
გაჩენის დღესვე
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► ანგარიშვალდებულ პირს, მის ხელმძღვანელებს და თანამშრომლებს ეკრძალებათ, 
აცნობონ კლიენტს ან სხვა პირს, რომ განხორციელდება ან ხორციელდება
ღონისძიებები უჩვეულო გარიგების შესწავლის ან/და საეჭვო გარიგების გამოვლენის
მიზნით ან სამსახურს წარედგინება ან წარედგინა ანგარიშგება და სხვა ინფორმაცია
(დოკუმენტი).

► ანგარიშვალდებული პირის მიერ დანერგილი საეჭვო გარიგების გამოვლენისა და
სამსახურისთვის წარდგენის სისტემა უნდა უზრუნველყოფდეს, რომ ინფორმაციაზე
წვდომა მხოლოდ ანგარიშვალდებული პირის უფლებამოსილ თანამშრომლებს
ჰქონდეთ.

► ანგარიშვალდებულ პირს, მის ხელმძღვანელებსა და თანამშრომლებს არ
დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა ნორმატიული აქტით ან ხელშეკრულებით
განსაზღვრული კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულების დარღვევისთვის
ანგარიშგების ან სხვა ინფორმაციის (დოკუმენტის) ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურისთვის წარდგენის ვალდებულების კეთილსინდისიერად შესრულების
შემთხვევაში.
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აკრძალულ ქმედებად არ მიიჩნევა:

► ანგარიშვალდებული პირის მიერ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით ინფორმაციის (დოკუმენტის) კომპეტენტური ორგანოსთვის წარდგენა;

► ინფორმაციის გავრცელება ერთი ჯგუფის წევრებს შორის (თუ დანერგილია ჯგუფის
დონეზე შესაბამისობის კონტროლის სისტემა);

► ინფორმაციის გავრცელება ანგარიშვალდებულ პირებს შორის
(საბუღალტრო/აუდიტორული ფირმა) ან ასეთ პირებსა და სხვა იურისდიქციაში
რეგისტრირებულ ან მოქმედ ანალოგიურ პირებს შორის, რომლებიც პროფესიულ
საქმიანობას ერთი იურიდიული პირის სახელით ან მფლობელობის, მმართველობის
ან შესაბამისობის კონტროლის ერთიანი სტრუქტურის (სისტემის) ქვეშ მოქმედი
იურიდიული პირების სახელით ახორციელებენ;

► ინფორმაციის გავრცელება ანგარიშვალდებულ პირებს ან ასეთ პირებსა და სხვა
იურისდიქციაში რეგისტრირებულ ან მოქმედ ანალოგიურ პირებს შორის, რომლებიც
ერთ პროფესიულ კატეგორიას განეკუთვნებიან, ერთსა და იმავე კლიენტთან და
გარიგებასთან დაკავშირებით;

2 October 2020 Presentation titlePage 66



კონფიდენციალურობა

► საბუღალტრო/აუდიტორული ფირმის მცდელობა, გადაარწმუნოს კლიენტი უკანონო
ქმედების ჩადენის განხორციელებისგან;

► ჯგუფის შიგნით ინფორმაციის გაცვლა დასაშვებია, თუ:

► ინფორმაციის გავრცელების მიზანია უჩვეულო გარიგების შესწავლა, საეჭვო გარიგების
გამოვლენა ან/და ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების
შეფასება და მართვა;

► ანგარიშვალდებულმა პირმა მიიღო გონივრული ზომები ინფორმაციის
კონფიდენციალურობის დაცვის და მისი ზემოაღნიშნული მიზნით გამოყენების
უზრუნველსაყოფად;

► სხვა იურისდიქციის კანონმდებლობა საქართველოს გათვალისწინებულის
ეკვივალენტურ ან უფრო მკაცრ მოთხოვნებს ითვალისწინებს.
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ანგარიშვალდებულ პირს, მის ხელმძღვანელებსა და თანამშრომლებს (საქართველოს
კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა) ეკრძალებათ იმ
თანამშრომლის ვინაობის გამჟღავნება, რომელიც ახორციელებს ღონისძიებებს უჩვეულო
გარიგების შესწავლის ან/და საეჭვო გარიგების გამოვლენის მიზნით ან რომელმაც
წარადგინა ანგარიშგება ან სხვა ინფორმაცია (დოკუმენტი) ან რომელიც სამსახურის
მითითებით ახორციელებს კანონით განსაზღვრულ ღონისძიებებს. 
ანგარიშვალდებულმა პირმა უნდა უზრუნველყოს აღნიშნული თანამშრომლის დაცვა
მუქარისგან, დისკრიმინაციული მოპყრობისგან ან სხვა უკანონო ზემოქმედებისგან.

დ
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ანგარიშვალდებულმა პირმა ელექტრონული ან/და დოკუმენტური ფორმით უნდა
აღრიცხოს და შეინახოს გარიგებასთან (ოპერაციასთან) დაკავშირებული შემდეგი
ინფორმაცია:

► გარიგების (ოპერაციის) სახე და შინაარსი (მიზანი და საგანი);

► გარიგების (ოპერაციის) დადების/შესრულების ადგილი და თარიღი;

► გარიგების ფორმა და მოქმედების ვადა;

► გარიგების (ოპერაციის) თანხა/ღირებულება და ვალუტა;

► კლიენტის და კლიენტის სახელით მოქმედი პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები;

► გარიგების (ოპერაციის) მონაწილე სხვა პირის (კონტრაჰენტის) და მისი სახელით
მოქმედი პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები;

► იმ პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, რომლის სასარგებლოდაც
იდება/სრულდება გარიგება (ოპერაცია);

► ანგარიშის სახე, ნომერი, გახსნის/დახურვის თარიღი, რომლის მეშვეობით
შესრულდა გარიგება (ოპერაცია) (ასეთის არსებობისას).
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ანგარიშვალდებულმა პირმა ელექტრონული ან/და დოკუმენტური ფორმით უნდა
აღრიცხოს და შეინახოს გარიგებასთან (ოპერაციასთან) დაკავშირებული შემდეგი
ინფორმაცია:

► გარიგების (ოპერაციის) სახე და შინაარსი (მიზანი და საგანი);

► გარიგების (ოპერაციის) დადების/შესრულების ადგილი და თარიღი;

► გარიგების ფორმა და მოქმედების ვადა;

► გარიგების (ოპერაციის) თანხა/ღირებულება და ვალუტა;

► კლიენტის და კლიენტის სახელით მოქმედი პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები;

► გარიგების (ოპერაციის) მონაწილე სხვა პირის (კონტრაჰენტის) და მისი სახელით
მოქმედი პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები;

► იმ პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები, რომლის სასარგებლოდაც
იდება/სრულდება გარიგება (ოპერაცია);

► ანგარიშის სახე, ნომერი, გახსნის/დახურვის თარიღი, რომლის მეშვეობით
შესრულდა გარიგება (ოპერაცია) (ასეთის არსებობისას).

ყურადღება! ინფორმაციის აღრიცხვა და შენახვა უნდა განხორციელდეს როგორც
კლიენტთან დადებული გარიგების, ისე კლიენტის დავალებით მომზადებული, 
დადებული და შესრულებული გარიგების (ოპერაციის) თაობაზე.
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► მოპოვებული ინფორმაცია (დოკუმენტი) და ჩატარებული ანალიზის შედეგები, 
აგრეთვე კლიენტის ანგარიშთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია და საქმიანი
კორესპონდენციის შენახვა უნდა მოხდეს საქმიანი ურთიერთობის შეწყვეტიდან ან
ერთჯერადი გარიგების დადებიდან 5 წლის განმავლობაში.

► გარიგებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის (დოკუმენტის), რომელიც გარიგების
შესახებ სრულფასოვანი ინფორმაციის მოძიების საშუალებას იძლევა, შენახვა უნდა
მოხდეს გარიგების მომზადებიდან, დადებიდან ან შესრულებიდან 5 წლის
განმავლობაში.

► ანგარიშგებისა და სხვა ინფორმაციის (დოკუმენტის) და ფინანსური მონიტორინგის
სამსახურის წერილობითი მითითებისა და წერილობითი ოქმების შენახვა უნდა
მოხდეს 5 წლის განმავლობაში.

► ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ან საზედამხედველო ორგანოს
დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე ზემოაღნიშნული 5-წლიანი ვადები
შეიძლება გაიზარდოს კიდევ 5 წლით.
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► ანგარიშვალდებულმა პირმა კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის
უზრუნველსაყოფად უნდა დანერგოს შიდა კონტროლის სისტემა (პოლიტიკა, წესები, 
სისტემები და მექანიზმები), რომელიც მისი საქმიანობის ხასიათის, მოცულობისა და
მასთან დაკავშირებული ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების
რისკების პროპორციულია.

► ანგარიშვალდებულ პირს უნდა ჰქონდეს შიდა ინსტრუქცია (პოლიტიკა). 

► შიდა ინსტრუქცია (პოლიტიკა) მტკიცდება კომპანიის ხელმძღვანელის მიერ.

► შიდა ინსტრუქცია, სხვა საკითხებთან ერთად, უნდა მოიცავდეს:

► შესაბამისობის კონტროლის სისტემის ფუნქციონირებისთვის პასუხისმგებელი პირის ან
სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელისა და თანამშრომლების (AML Officer) 
უფლებებსა და მოვალეობებს;

► თანამშრომელთა შერჩევის წესებს მაღალი კვალიფიკაციისა და რეპუტაციის მქონე
პირების სამსახურში მისაღებად;

► თანამშრომელთა განგრძობითი სწავლების პროგრამას;

► დამოუკიდებელი აუდიტის ფუნქცია შესაბამისობის კონტროლის სისტემის
ეფექტიანობის შესამოწმებლად.
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► AML Officer-ს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა, დროულად მოიპოვოს საკუთარი
ფუნქციების შესრულებისთვის საჭირო ინფორმაცია (დოკუმენტი) და
დამოუკიდებლად მიიღოს გადაწყვეტილება ფინანსური მონიტორინგის სამსახურში
ანგარიშგების წარდგენის თაობაზე.

► ანგარიშვალდებულმა პირმა უნდა განსაზღვროს თავისი მმართველობის ორგანოს
წევრი ან ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების მქონე პირი, რომელიც
პასუხისმგებელი იქნება შესაბამისობის კონტროლის სისტემის ეფექტიანობისთვის.

► AML Officer ანგარიშვალდებული უნდა იყოს შესაბამისობის კონტროლის სისტემის
ეფექტიანობაზე პასუხისმგებელი პირის წინაშე. 
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