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ლეჩხუმის რაიონი მდიდარია შესანიშნავი 
ბუნებრივი და ისტორიული ძეგლებით. მათ 
შორისაა ერთ – ერთი ბუნებრივი ძეგლი, 
კლდოვანი მასივი - საირმის სვეტები. საირმის 
უდაბნო მდებარეობს სოფელ ალფანასა და 
ჭრელობას შორის, სოფელ საირმეთან ახლოს. 
საირმის უდაბნოების ადგილზე არის მოწყობილი 
სამგზავრო ბილიკი, სახელწოდებით„საირმე 
სვეტები“, რომლის სიგრძე დაახლოებით 3 კმ-ია. 
გზა ტყეში იკვრება მთის უღელტეხილიდან, სადაც 
შეგიძლიათ 4X4 ავტომობილით გაიაროთ 1 კმ. 
შემდეგ მოგიწევთ ფეხით გასეირნება, რადგან 
გზა ძალიან ვიწრო ხდება. ამ აღმართზე გავლის 
შემდეგ, გზა მთის მწვერვალამდე მიგიყვებით. აქ 
თქვენ წააწყდებით შუა საუკუნეების ღვთისმშობლის 
ეკლესიის ნანგრევებს. ნანგრევებიდან რამდენიმე 
კილომეტრის დაშორების შემდეგ, უღელტეხილი 
სრულდება მთის მწვერვალზე, ზღვის დონიდან  
680 კილომეტრში. 

Don’t let the fear of losing be greater
than the excitement of winning
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ლეჩხუმის რაიონი მდიდარია შესანიშნავი 
ბუნებრივი და ისტორიული ძეგლებით. მათ 
შორისაა ერთ – ერთი ბუნებრივი ძეგლი, 
კლდოვანი მასივი - საირმის სვეტები. საირმის 
უდაბნო მდებარეობს სოფელ ალფანასა და 
ჭრელობას შორის, სოფელ საირმეთან ახლოს. 
საირმის უდაბნოების ადგილზე არის მოწყობილი 
სამგზავრო ბილიკი, სახელწოდებით„საირმე 
სვეტები“, რომლის სიგრძე დაახლოებით 3 კმ-ია. 
გზა ტყეში იკვრება მთის უღელტეხილიდან, სადაც 
შეგიძლიათ 4X4 ავტომობილით გაიაროთ 1 კმ. 
შემდეგ მოგიწევთ ფეხით გასეირნება, რადგან 
გზა ძალიან ვიწრო ხდება. ამ აღმართზე გავლის 
შემდეგ, გზა მთის მწვერვალამდე მიგიყვებით. აქ 
თქვენ წააწყდებით შუა საუკუნეების ღვთისმშობლის 
ეკლესიის ნანგრევებს. ნანგრევებიდან რამდენიმე 
კილომეტრის დაშორების შემდეგ, უღელტეხილი 
სრულდება მთის მწვერვალზე, ზღვის დონიდან  
680 კილომეტრში. 

Don’t let the fear of losing be greater
than the excitement of winning
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ბაფის საერთო (26-ე) კრებასთან დაკავშირებული  
ინფორმაცია    წევრებისათვის

ბაფის გამგეობის გადაწყვეტილებით, მიმდინარე წლის 11 დეკემბერს, 
შაბათს 12 საათზე მოწვეულია ბაფის საერთო (26-ე) კრება, მიმდინარეობს 
დელეგატთა რეგისტრაცია. 

კრება ჩატარდება ონლაინ ფორმატში, პროგრამა „ზუმის“ საშუალებით. 

კრების დელეგატებს წინასწარ დაეგზავნებათ  ინსტრუქცია, პროგრამის 
გამოყენებისა და ხმის მიცემის პროცედურების შესახებ აგრეთვე, პროგ-
რამაში შესასვლელი ლინკი და ხმის მიცემის კოდი, კრების დაწყებამდე 
15 წუთით ადრე.

საერთო კრების დელეგატების რაოდენობა განსაზღვრულია 365 წევრით.

ბაფის ყველა წევრს აქვს უფლება, დარეგისტრირდეს კრების  დელეგატად, 
დადგენილი წესების გათვალისწინებით. 

კრების დელეგატად რეგისტრაცია შესაძლებელია  
2021  წლის 11 ნოემ ბრიდან 09 დეკემბრამდე პერიოდში,  

განაცხადის შემოტანით ბაფის კანცელარიაში,  ელ.ფოსტის  (baf@baf.ge)  
ან ტელეფონის (235 01 57;  235 43 97,  შორენა გამიაშვილი) მეშვეობით.

საერთო კრების დღის წესრიგი და სამუშაო გრაფიკი 

1. საერთო კრების გახსნა, თავმჯდომარისა და მდივნის 
არჩევა დღის წესრიგის წარდგენა და დამტკიცება

12.00-12.15

2. გამგეობის ანგარიში საანგარიშგებო პერიოდის 
საქმიანობის შესახებ 

12.15-12.45

3. სარევიზიო კომისიის ანგარიში 12.45-13.00

4.  კითხვა-პასუხი წარმოდგენილი ანგარიშების 
ირგვლივ და საქმიანობის შეფასება საერთო კრების 
მიერ

13.00- 13.20

5. პროფესიის აქტუალურ საკითხებზე მსჯელობა/
დისკუსია

13.20- 14 .00

6. ბაფის ღვაწლმოსილი წევრების დაჯილდოვება 14.00- 14 .10

7. საერთო კრების დახურვა 14.15

ბაფის გამგეობა
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რეგიონებში მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების მხარდაჭერის მიზნით,  
საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია (ბაფი) 
მიმდინარე წლის იანვრიდან თანამშრომლობს რეგიონებში მცირე და საშუალო 
საწარმოების განვითარების პროექტთან (RSMEDP), რომელიც არის შვეიცარიის მიერ 
დაფინანსებული ინიციატივა. პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს სოფლად მცირე და 
საშუალო ბიზნესის განვითარებას ან/და მდგრადობას, კომერციულ და სახელმწიფო 
ფინანსებსა და ბაზარზე არსებული ბიზნესის მხარდამჭერ სერვისებზე წვდომის გზით. 
პროექტი დაფინანსებულია შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს 
მიერ (SDC).

მიმდინარე წლის 27 სექტემბერს, საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა 
და აუდიტორთა ფედერაციისა და  რეგიონებში მცირე და საშუალო საწარმოების 
განვითარების პროექტის (RSMEDP) წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს 
თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომელსაც გთავაზობთ ქვემოთ.

TanamSromlebis memorandumi
saqarTvelos regionebSi mdebare mcire da  

saSualo sawarmoebis xelSewyobisaTvis

saqarTvelos profesional buRalterTa  
da auditorTa federacia (GFPAA)

warmodgenili, lavrenti WumburiZis saxiT,
saqarTvelo, q. Tbilisi, a. wereTlis 61

da

regionebSi mdeba mcire da saSualo  
sawarmoebis ganviTarebis proeqti (RSMEDP)

warmodgenili, riCard rouzis saxiT
saqarTvelo, q. Tbilisi, asaTianis 5

SeTanxmebuli da xelmowerilia
27 oqtomberi, 2021

მემორანდუმი გაფორმებულია აღნიშნულ მხარეებს შორის თანამშრომლობის მიზნით, 
საქართველოს რეგიონებში მდებარე მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდასაჭერი 
პროექტების განსახორციელებლად.  მემორანდუმი ინიცირებულ იქნა მხარეებს შორის 
საერთო მიზნებსა და თანამშრომლობის მოდელზე შეთანხმების მიზნით.

მხარეები:

• საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია (GFPAA) 
წარმოადგენს  წევრობაზე დაფუძნებულ არასამთავრობო, არაკომერციულ 
პროფესიულ ორგანიზაციას. ფედერაციის მიზანია მიაღწიოს და შეინარჩუნოს 
კვალიფიციური წევრების მაღალი დონე, რათა უზრუნველყოს საზოგადოებისთვის 

საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა  და აუდიტორთა ფედერაცია
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ხარისხიანი პროფესიული მომსახურება; საინვესტიციო ბიზნეს გარემოს 
გაუმჯობესების ხელშეწყობა ბუღალტრული აღრიცხვის, ფინანსური ანგარიშგების 
და აუდიტის საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის დამკვიდრებით; ფედერაციის 
საქმიანობის ძირითადი სფეროა: პროფესიული სერტიფიცირება და განგრძობითი 
პროგრამა; წევრების პროფესიული მომსახურების ხარისხის ხელშეწყობა და 
მონიტორინგი; საკონსულტაციო მომსახურება წევრებისათვის; საერთაშორისო 
სტანდარტების სახელმძღვანელოების თარგმნა-მომზადება და პროფესიული 
სერტიფიცირების პროგრამა; პროფესიის მარეგულირებელი საკანონმდებლო 
ბაზის ლობირება. 

• რეგიონებში მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების პროექტი (RSMEDP) 
არის შვეიცარიის მიერ დაფინანსებული ინიციატივა, ხელი შეუწყოს სოფლად 
მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას ან/და მდგრადობას, კომერციულ და 
სახელმწიფო ფინანსებსა და ბაზარზე არსებული ბიზნესის მხარდამჭერ სერვისებზე 
წვდომის გზით. პროექტი წარმოადგენს  Swisscontact- ის, Mercy Corps- ისა და 
Springfield Center- ის კონსორციუმს და დაფინანსებულია შვეიცარიის განვითარების 
და თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ (SDC).

კონტექსტი

რეგიონებში მდებარე უმეტეს მცირე და საშუალო საწარმოებს ფინანსური ანალიზისა 
და მართვის სუსტი უნარები აქვთ. მათი შეზღუდული ცოდნა არ აძლევთ საშუალებას 
ჰქონდეთ საკუთარი ბიზნესის განვითარების გრძელვადიანი ხედვა, იქნება ეს 
ბიზნესის ზრდა თუ მდგრადობა. მეწარმეებს არ აქვთ უნარი გააკეთონ ადეკვატური 
პროგნოზები, თუ როგორ შეიძლება გამოიყენონ ინვესტიციები და ოპერაციების 
ოპტიმიზაცია სამომავლო ზრდაში. ბევრს არ გააჩნია განათლება ბიზნესსა და ფინანსურ 
მენეჯმენტში იმის მიღმა, რაც მათ ისწავლეს, როგორც თვითნასწავლმა მეწარმეებმა. 
ასევე, რეგიონებში მდებარე მეწარმეებს არ გააჩნიათ ბუღალტრული აღრიცხვის 
სრულფასოვანი სისტემები და მათი ცნობიერება არსებულ საბუღალტრო პროგრამებსა 
და მათი გამოყენების უპირატესობებზე დაბალია. აქედან გამომდინარე, მათ აქვთ 
შეზღუდული ცოდნა და გამოცდილება, თუ როგორ შეიძლება უკეთესი ფინანსური 
ანალიზსა და მენეჯმენტს საშუალებით გააუმჯობესონ თავიანთი სამეწარმეო საქმიანობა.

საბუღალტრო მომსახურების მიმწოდებლები (ASP), რომლებიც მომსახურებას უწევენ 
რეგიონებში მცირე და საშუალო მეწარმეებს, ზღუდავენ თავიანთ მომსახურების 
შეთავაზებას ძირითადი საგადასახადო შესაბამისობის სერვისებით და უგულებელყოფენ 
ფინანსური საკონსულტაციო მომსახურების შეთავაზებას. მათ არ გააჩნიათ შესაბამისი 
ცოდნა/გამოცდილება უზრუნველყონ საბუღალტრო მომსახურების სრული პაკეტის 
შეთავაზება, მათ შორის ფინანსური ანგარიშგება და ანალიზი. რეგიონებში არსებული 
ASP-ების და საშუალო ზომის საწარმოებში დასაქმებული შიდა ბუღალტრების მხოლოდ 
უმნიშვნელო რაოდენობა  არიან პროფესიული ფედერაციების წევრები და ისინი 
იშვიათად იღებენ უწყვეტ პროფესიულ განვითარებას (CPD). რადგანაც რეგიონებში 
არსებულ ბევრ ASP– ს არ გააჩნია ფინანსური ცოდნა, ისინი ნაკლებად ახერხებენ 
მეწარმეების ფინანსური მართვის უნარების გაუმჯობესებას.

მეორე მხრივ, მიკრო და მცირე ბიზნესი არ არის მიჩვეული სრული ბუღალტრული 
მომსახურების პაკეტებით სარგებლობას/გადახდას. თუმცა, ბუღალტრული აღრიცხვის, 
ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის (SARAS) ახალი რეგულაციის 
თანახმად ზოგიერთი მცირე და საშუალო ბიზნესი საგადასახადო დეკლარირების 
წარდგენასთან ერთად, ვალდებულია წარადგინოს ფინანსური ანგარიშგებაც. 
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საბუღალტრო პროგრამული უზრუნველყოფა არის მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი 
ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად და პირდაპირ კავშირშია უკეთეს 
საბუღალტრო მომსახურების უზრუნველყოფასა და ფინანსური მენეჯმენტის უნარებთან. 
RSMEDP– ის მიერ ჩატარებულმა მცირე და საშუალო მეწარმეების კვლევამ აჩვენა რომ 
გამოკითხულთა მხოლოდ 56%1  იყენებს საბუღალტრო პროგრამებს. მომხმარებლების 
მოზიდვის მიზნით საბუღალტრო პროგრამების მომწოდებლების უმეტესობა 
ძირითადად იყენებს ონლაინ რეკლამასა და პირდაპირ ზარების კამპანიას, და აქვს 
პროგრამების გაყიდვის გამოცდილება რეგიონებში მდებარე მცირე მეწარმეებზეც, 
რაც განპირობებულია მფლობელის დამოკიდებულებით და არა საწარმოს ზომით ან 
კატეგორიით.

თანამშრომლობის მიზანი და ამოცანები

თანამშრომლობის მიზანია:

რეგიონებში მდებარე ASP-მა და GFPAA წევრებმა შეძლონ გაუმჯობესებული 
ფინანსური  საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა რეგიონებში მდებარე მცირე და 
საშუალო მეწარმეებისთვის.

თანამშრომლობის ამოცანებია:

• კვლევის ჩატარება ASP-ების და GFPAA-ს წევრების საქმიანობის გასაუმჯობესებლად 
საჭირო საკითხების გამოვლენის მიზნით.

• CPD-ის პროგრამების/ტრენინგ პაკეტების შემუშავება/მორგება და შეთავაზება, რაც 
დაეხმარება ASP-ებს განავითარონ და/ან მოახდინონ თავიანთი სერვისებისა  და 
მათი მიწოდების მოდელების დივერსიფიკაცია და ადაპტირება, რათა გააფართოვონ 
თავიანთი სერვისების მიწოდების არეალი რეგიონებში.

• ASPებისა და GFPAA წევრების მხარდაჭერის მიზნით საბუღალტრო პროგრამების 
მომწოდებლებისათვის რეგიონებში გაყიდვების არხების ინდენტიფიცირება და 
განვითარება. 

• რეგიონებში მდებარე ASP-ების მხარდაჭერა გახდნენ GFPAA-ის წევრები და 
ჩაერთონ შემდგომ CPD პროგრამებში და სერტიფიცირების აქტივობებში.

• ახალი შესაძლებლობების იდენტიფიცირება და გაზიარება, რაც ხელს უწყობს 
პარტნიორობის მიზნების განხორციელებას.

ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

მემორანდუმი ძალაში შედის 2021 წლის 27 ოქტომბრიდან და მოქმედებს 1 წლის (12 თვე) 
განმავლობაში. მემორანდუმი შესაძლებელია გაგრძელდეს იგივე პირობებით ორივე 
მხარის წერილობითი თანხმობის საფუძველზე.

უფლებები ინტელექტუალურ საკუთრებაზე

ნებისმიერი მასალა, მიღებული/მოპოვებული პარტნიორობის შედეგად არ შეიძლება 
გამოყენებულ ან გამრავლებულ იქნას მეორე მხარის წინასწარი თანხმობის გარეშე. 
მოცემულ შემთხვევაში, მხარეების ლოგოები შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას, თუ 
სხვა რამ არ არის შეთანხმებული მეორე მხარესთან. 

1  მცირე და საშუალო მეწარმეების კვლევა, ACT 2021.
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დამატებითი პირობები

1. მხარეები თანხმდებიან რომ თანამშრომლობა მემორანდუმის საფუძველზე უნდა 
იყოს არა ექსკლუზიური და არაკონკურენტული ხასიათის. მხარეებს თავისუფლად 
შეუძლიათ პარტნიორობის ან სხვა სახის სახელშეკრულებო ურთიერთობების 
დამყარება მესამე პირებთან, რომლებიც მოიცავს თანამშრომლობის მემორანდუმის 
საგნის მსგავს ან იდენტურ საქმიანობას, რამდენადაც ისინი არ იქნება საზიანო ამ 
თანამშრომლობის მემორანდუმის ფარგლებში დასახული მიზნების მისაღწევად. 

2. თუ რომელიმე მხარეს სურს:

 _ თანამშრომლობაში ასევე განიხილოს მიმდინარე პროექტი რომელიც არ არის 
გათვალისწინებული აღნიშნულ თანამშრომლობის მემორანდუმში, ან; 

 _ განახორციელოს პროექტი ექსკლუზიურად.

 _ მას შეუძლია ამის განხორციელება მეორე მხარესთან კონსულტაციის 
საფუძველზე.

3. მემორანდუმის თანახმად მხარეთა შორის ურთიერთობა არ შეიძლება გაიგივდეს  
დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ურთიერთობასთან.

დავის გადაწყვეტის წესი

წინამდებარე მემორანდუმი შედგენილია და რეგულირდება საქართველოს 
კანონმდებლობის შესაბამისად.

ნებისმიერი დავა, დაპირისპირება ან პრეტენზია, რომელიც წარმოიშობა ამ 
მემორანდუმის შედეგად ან მასთან დაკავშირებით, უნდა მოგვარდეს მხარეთა შორის 
მოლაპარაკების გზით.

თითოეულ მხარეს აქვს უფლება შეწყვიტოს ეს მემორანდუმი მეორე მხარის მიერ 
პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარისათვის 30 დღით ადრე 
გაფრთხილების საფუძველზე

დასკვნითი დებულებები

წინამდებარე მემორანდუმი შედგენილია ქართულ და ინგლისურ ენებზე, 2 (ორი) 
ორიგინალ ეგზემპლარად, რომელთაც გააჩნიათ თანაბარი იურიდიული ძალა. ინგლისურ 
და ქართულ ვერსიებს შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში, უპირატესობა ენიჭება 
ქართულ ვერსიას. ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს გადაეცემა ხელშეკრულების 1 
(ერთი) ორიგინალი

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა რეგიონებში მცირე და საშუალო და 
აუდიტორთა ფედერაცია საწარმოების განვითარების პროექტი

ლავრენტი ჭუმბურიძე                   რიჩარდ როუზ
აღმასრულებელი დირექტორი RSMEDP გუნდის ხელმძღვანელი

        ------------------------------
--------  ---------------------------------------

თარიღი:                     თარიღი:
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ჟურ ნა ლის მიმ დი ნა რე და მომ დევ ნო ნომ რებ ში შე მოგ თა ვა ზებთ მა სა ლებს (ინფორ-
მაციას) პრო ფე სი ის თ ვის აქ ტუ ა ლურ თე მებ ზე, რომ ლე ბიც გან თავ სე ბუ ლი ა/ გან თავ ს დე ბა 
ბუ ღალ   ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ის (IFAC) ვებ გ ვერ დ ზე, შე სა ბა მი სი წყა რო სა 
და ავ ტო რე ბის მი თი თე ბით. 

მა სა ლის შერ ჩე ვას, თარ გ მ ნა სა და ჟურ ნა ლი სათ ვის მი წო დე ბას უზ რუნ ველ ყოფს ბა ფის 
ბუ ღალ ტერ თა სა ერ თა შო რი სო ფე დე რა ცი ას თან ურ თი ერ თო ბი სა და პრო ფე სი უ ლი 
სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მე ბის კო ორ დი ნა ტო რი – მა რი ნა რე ვა ზიშ ვი ლი.

pro fe si o na li bu Ral te ri mdgra di/  
T viT re gu li re ba di or ga ni za ci e bis sa Ta ve Si

ACCA-ის ჟურ ნალ ში გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტია
„პროფესიონალი ბუ ღალ ტე რი - მო მა ვა ლი“  
სტა ტი ის ავ ტო რი: ჯე მი ლა ი ო ნი

21.09.2021 წე ლი

ბრი ტა ნე თის ნა ფიც სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტერ თა ინ ს ტი ტუ ტის (ACCA) მი ერ ბო-
ლო ორი წლის მან ძილ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გლო ბა ლუ რი კვლე ვი თი პროგ რა მის 
ფარ გ ლებ ში, ასე ვე 2000-ზე მე ტი პრო ფე სი ო ნა ლის გა მო კითხ ვი სა და სა ერ თა შო რი სო 
მას შ ტა ბით მრგვა ლი მა გი დის ფორ მა ტით ორ გა ნი ზე ბუ ლი შეხ ვედ რე ბის შე დე გად გა-
მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ან გა რი შე ბის სა ფუძ ველ ზე ტარ დე ბა ბუ ღალ ტ რის პრო ფე სი ის მო მავ ლი სა 
და მდგრა დი ბიზ ნე სის ფორ მი რე ბის ცვლი ლე ბე ბის  გა მოკ ვ ლე ვა. 

ახ ლა და მომ დევ ნო ათ წ ლე ულ ში პრო ფე სი ო ნა ლი ბუ ღალ ტე რი, რო გორც მდგრა დი 
ბიზ ნე სი სა და ფი ნან სე ბის სპე ცი ა ლის ტი- პ რო ფე სი ო ნა ლი, ნე ბის მი ერ როლ ში, არის 
სან დო პრო ფე სი ო ნა ლი, რო მე ლიც სა თა ვე ში უდ გას მდგრად ორგა ნი ზა ცი ას.

პრო ფე სი ო ნა ლი ბუ ღალ ტ რე ბი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს ად გილს და ი ჭე რენ ბიზ ნე სის პო-
ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში და მთე ლი მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით ხელს 
შე უწყო ბენ ეკო ნო მი კი სა და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის უკეთ გან ვი თა რე ბას. 

მტკი ცე მმარ თ ვე ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სა და ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მდგრა დი ფი ნან სუ რი 
გან ვი თა რე ბის ხელ შეწყო ბით, წამ ყ ვა ნი რო ლის და კა ვე ბით დღეს ბიზ ნე სის წი ნა შე მდგარ 
ისეთ კრი ტი კულ გა მოწ ვე ვებ ში, რო გო რი ცაა კლი მა ტის ცვლი ლე ბის იმ პე რა ტი ვებ ზე 
ეფექ ტუ რი რე ა გი რე ბა, ან ბუ ნებ რი ვი კა პი ტა ლი სა და გა რე მოს დაც ვის, სო ცი ა ლუ რი და 
მმარ თ ვე ლო ბის მხარ და ჭე რა, პრო ფე სი ო ნა ლი ბუ ღალ ტ რე ბი გა მო ი ყე ნე ბენ თა ვი ანთ 
უნა რებს, ეთი კას და პრო ფე სი ულ გან ს ჯას, იმოქ მე დე ბენ სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე-
სე ბი დან გა მომ დი ნა რე, რა თა ორ გა ნი ზა  ცი ე ბის თ ვის შექ მ ნან ახა ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბე ბი მსოფ ლი ოს ყვე ლა სექ ტორ ში და გა ამ დიდ რე ბენ სა ზო გა დო ე ბას. 

ამ კვლე ვის ძი რი თა დი გზავ ნი ლე ბი ა:

• პრო ფე სი ო ნა ლი ბუ ღალ ტ რე ბი დგა ნან მო მავ ლის მდგრა დი ორ გა ნი ზა ცი ის ცენ ტ რ ში, 
რო გორც მდგრა დი ბიზ ნე სი სა და ფი ნან სე ბის სფე როს პრო ფე სი  ო ნა ლე ბი;
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• ისი ნი მთა ვარ როლს ას რუ ლე ბენ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის და სახ მა რებ ლად მდგრა დი ღი-
რე ბუ ლე ბის შექ მ ნა ში, დაც ვა სა და შე ნარ ჩუ ნე ბა ში;

• ჩვენ ვხე დავთ ცვლი ლე ბე ბის 5 ფარ თო მა მოძ რა ვე ბელ ძა ლას, რომ ლე ბიც გავ-
ლე ნას ახ დენს მდგრად ორ გა ნი ზა ცი ებ ზე და მო მავ ლის პრო ფე სი ო ნალ ბუ ღალ-
ტერ თა როლ ზე გლო ბა ლუ რი ეკო ნო მი კის ცვლი ლე ბე ბის, გა რე მოს ცვლი ლე ბე ბის, 
ტექ ნო ლო გი ე ბის ცვლი ლე ბის, სა ზო გა დო ე ბის ცვლი ლე ბი სა და სა მუ შაო ძა ლის 
ცვლი ლე ბის გა მო;

• კვლე ვა გან საზღ ვ რავს მო მა ვა ლი ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში ამ ცვლი ლე ბე ბის 
ფონ ზე კა რი ე რის გან ვი თა რე ბის 4 ახალ შე საძ ლებ ლო ბას; 

• კვლე ვა ასე ვე აყა ლი ბებს ACCA-ს შე საძ ლებ ლო ბე ბის ახალ ჩარ ჩო სა და კა რი ე რის 
ნა ვი გა ტო რის ინ ს ტ რუ მენტს, რო მე ლიც 7 ძი რი თად შე საძ ლებ ლო ბას გან საზღ ვ რავს, 
რომ ლე ბიც მო მა ვალ ში ყვე ლა პრო ფე სი ა შია სა ჭი რო. 

კომ პა ნი ებ მა, რომ ლებ მაც აუდი ტი გა ი ა რეს, ეკო ნო მი კუ რი  
კრი ზი სი ად რე დაძ ლი ეს

რო გორც ეს პა ნე თის ნა ფიც სერ ტი ფი ცი რე ბულ ბუ ღალ ტერ თა და აუდი ტორ თა ინ ს ტი-
ტუტ ში (შემდგომში ICJCE) გა ნაცხა დეს: ,,ცნობილია, რომ  აუდი ტი და მარ წ მუ ნე ბე ლი 
მომ სა ხუ რე ბა მიზ ნად ისა ხავს სა ზო გა დო ე ბის ნდო ბის გან მ ტ კი ცე ბას და ქვეყ ნე ბის გამ-
ჭ ვირ ვა ლო ბის მხარ და ჭე რა სა და ხელ შეწყო ბას. მი უ ხე და ვად ამი სა, კვლავ გრძელ დე ბა  
დე ბა ტე ბი იმის შე სა ხებ, თუ რო მელ კომ პა ნი ებს უნ და ევა ლე ბო დეს ან არ ევა ლე ბო დეს 
აუდი ტის ჩა ტა რე ბა. ჩვენ გვჯე რა, რომ ამის ერ თ -ერ თი მი ზე ზი არის ის, რომ არ ჩა ტა რე-
ბუ ლა საკ მა რი სი კვლე ვა იმის თა ო ბა ზე, თუ რა გავ ლე ნას მო ახ დენს აუდი ტის ჩა ტა რე ბა 
კომ პა ნი ის საქ მი ა ნო ბა ზე“.

ამ დე ბა ტე ბის თ ვის ემ პი რი უ ლი მო ნა ცე მე ბის ბა ზის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, ეს პა ნეთ ში 
ორ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ Universidad de Alcalá de Henares-მა და ICJCE-მ ჩა ა ტა რა კვლე ვა 
სა ხელ წო დე ბით: ,,ანგარიშგების აუდი ტი კომ პა ნი ებ ში“. კვლე ვის ფარ გ ლებ ში გა ა ნა-
ლიზ და და ახ ლო ე ბით 90,000 ეს პა ნუ რი კომ პა ნი ის საქ მი ა ნო ბა, რო მელ თა შე მო სა ვა ლი 
აღე მა ტე ბა 500,000 ევ როს. გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბის მე სა მედ მა (34.22%) გა ი ა რა 
წლი უ რი ან გა რიშ გე ბის აუდი ტი, ხო ლო ორ მა მე სა მედ მა (65.78%) – არა.

კვლე ვის დას კ ვ ნე ბი ძა ლი ან მკა ფი ო ა: ის კომ პა ნი ე ბი, რომ ლე ბიც წლი უ რი ან გა რიშ გე ბის 
აუდიტს ატა რე ბენ, 2008 წლის კრი ზი სის შემ დეგ უფ რო სწრა ფად გა ჯან საღ დ ნენ, რაც 
მი უ თი თებს კომ პა ნი ის საქ მი ა ნო ბა ზე აუდი ტის და დე ბით გავ ლე ნა ზე. კვლე ვის მე ო რე 
ნა წილ შიც, რო მე ლიც 2021 წლის ბო ლოს თ ვის გა მოქ ვეყ ნ დე ბა, ემ პი რი ულ მო ნა ცე მებ ზე 
დაყ რ დ ნო ბით არის დე მონ ს ტ რი რე ბუ ლი, რომ პირ და პი რი კავ ში რი არ სე ბობს აუდი ტის 
ჩა ტა რე ბა სა და მომ გე ბი ა ნო ბის მა ღალ დო ნეს შო რის.

კვლე ვა ცხად ყოფს, რომ 2008 წლის კრი ზი სის შემ დეგ აუდი ტი რე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბის 
ბრუნ ვა უფ რო გა ი ზარ და და სწრა ფად გა ჯან საღ და, ვიდ რე არა ა უ დი ტი რე ბუ ლი კომ-
პა ნი ე ბის. კვლე ვის ან გა რი შის მი ხედ ვით, 2008 წლი დან 2018 წლამ დე აუდი ტი რე ბუ ლი 
კომ პა ნი ე ბის სა შუ ა ლო გა ყიდ ვე ბი გა ი ზარ და 16.43%-ით, ხო ლო არა ა უ დი ტი რე ბუ ლი 
კომ პა ნი ე ბის 6.6%-9.83%-ით ნაკ ლე ბად.

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ აუდი ტი რე ბულ კომ პა ნი ებს რვა (8) წე ლი დას ჭირ დათ იმის თ ვის, 
რომ  თა ვი ან თი შე მო სავ ლე ბი აღედ გი ნათ იმ დო ნემ დე, რაც მათ ჰქონ დათ კრი ზი სის 
და საწყის ში, 2008 წელს, ხო ლო ცხრა (9) წე ლი დას ჭირ და არა ა უ დი ტი რე ბულ კომ პა-
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ნი ებს. მსოფ ლი ოს ახ ლან დე ლი ეკო ნო მი კუ რი სცე ნა რის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ეს არის 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რი, რომ ლის გან ხილ ვაც კომ პა ნი ებს სურთ.

სარ გე ბე ლი საქ მი ა ნო ბის სხვა სფე რო ებ ზეც აისა ხე ბა, რო გო რი ცაა სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
შექ მ ნა: გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი იყო და საქ მე ბულ თა რა ო დე ნო ბის ზრდის სა შუ ა ლო წლი უ რი 
მაჩ ვე ნე ბე ლი ათი წლის თ ვის, რაც აუდი ტი რე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბის თ ვის იყო 14%, ხო ლო 
არა ა უ დი ტი  რე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბის თ ვის – 0.3 %. აუდი ტი რე ბუ ლი კომ პა ნი ე ბი გა ი ზარ და 
1.1%-ული პუნ ქ ტით მე ტად, ვიდ რე არა ა უ დი ტი რე ბუ ლი. შე სა ბა მი სად, კომ პა ნი ებ მა, რომ-
ლებ მაც ჩა ა ტა რეს თა ვი ან თი ან გა რი შე ბის აუდი ტი, 2018-2008 წლებ ში და საქ მე ბულ თა 
სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბა გა ზარ დეს 14.23%-ით, რაც 12 %-ული პუნ ქ ტით მე ტია არა ა უ დი ტი-
რე ბულ კომ პა ნი ებ თან შე და რე ბით და აღად გი ნეს და საქ მე ბულ თა სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბა 
2015 წლის მდგო მა რე ო ბით, ხო ლო აუდი ტის გა რე შე სხვა კომ პა ნი ებ მა 2017 წლამ დე ვერ 
მი აღ წი ეს იმა ვე დო ნეს.

კვლე ვის შე დე გად ახა ლი მო ნა ცე მე ბი გა მოვ ლინ და მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის 
ან გა რიშ გე ბის აუდი ტის წვლი ლის შე სა ხებ, რომ ლე ბიც ბიზ ნე სის ლან დ შაფ ტის თით ქ მის 
95%-ს  შე ად გენს, მაგ რამ მათ არ მო ეთხო ვე ბათ სა ვალ დე ბუ ლო აუდი ტის ჩა ტა რე ბა და 
მათ თ ვის არ არ სე ბობს აუდი ტის ტექ ნი კუ რი სტან დარ ტე ბის ადაპ ტი რე ბის აუცი ლებ ლო ბა. 
შე დე გე ბი აჩ ვე ნებს, რომ აუდი ტი რე ბუ ლი მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბი უფ რო მომ-
გე ბი ა ნი ა, უკეთ ასა ხავს მა თი აქ ტი ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბას ბა ლან ს ში და უკეთ გა უძ ლებს 
ეკო ნო მი კურ კრი ზისს, ვიდ რე მა თი არა ა უ დი ტი რე ბუ ლი კო ლე გე ბი. კერ ძოდ, 2008-2018 
წლებ ში აუდი ტი რე ბუ ლი მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ე ბის სა შუ ა ლო გა ყიდ ვე ბი გა ი-
ზარ და 15,8%-ით, ხო ლო ეს ზრდა მხო ლოდ 6,55 %-ს შე ად გენ და არა ა უ დი ტი რე ბუ ლი 
სუ ბი ექ ტე ბის თ ვის. გარ და ამი სა, აუდი ტი რე ბულ მა მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ებ მა 
2008-2018 წლებ ში და საქ მე ბულ თა სა შუ ა ლო რა ო დე ნო ბა გა ზარ დეს 9.86%-ით, ხო ლო 
არა ა უ დი ტი რე ბულ მა მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ებ მა –2.68% -ით. 2008 და 2009 წლებ ში 
აუდი ტი რე ბულ და არა ა უ დი ტი რე ბულ მცი რე და სა შუ ა ლო სა წარ მო ებს  მსგავ სი მომ-
გე ბი ა ნო ბა ჰქონ დათ, მაგ რამ 2009 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, აუდი ტი რე ბულ სა წარ მო ებს  
უფ რო მა ღა ლი მომ გე ბი ა ნო ბა ჰქონ დათ.

ეს პა ნეთ ში,  ყო ველ წ ლი უ რად,  60,000-ზე მეტ სუ ბი ექტს უტარ დე ბა აუდი ტი აუდი ტო რუ ლი 
ფირ მე ბის მი ერ, რომ ლებ შიც მთლი ა ნად 50,000-ზე მე ტი პრო ფე სი ო ნა ლია და საქ მე ბუ-
ლი. ICJCE-ს, რო გორც პრო ფე სი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას, რო მე ლიც ხელს უწყობს აუდი ტის 
პრო ფე სი ის გან ვი თა რე ბას ეს პა ნეთ ში, მი აჩ ნი ა, რომ ამ ტი პის კვლე ვე ბით და ემ პი რი ულ 
მო ნა ცე მებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბით, ისი ნი  სარ გე ბელს მო უ ტა ნენ 
რო გორც კომ პა ნი ებს, ისე ორ გა ნი ზა ცი ის წევ რებს, რად გან ისი ნი ინ ფორ მა ცი ას მი ი ღე ბენ 
აუდი ტი სა და აუდი ტო რის მომ სა ხუ რე ბის ღი რე ბუ ლე ბის შე სა ხებ. 

,,მოუთმენლად ვე ლით ჩვე ნი კვლე ვის მე ო რე ნა წი ლის გა სა ჯა რო ე ბას, რო მე ლიც  2021 
წლის ბო ლოს თ ვის გა მოქ ვეყ ნ დე ბა“ – გა ნაცხა დეს ICJCE-ში.

სტა ტი ის ავ ტო რი: ჯა ვი ერ ქვან ტა ნა 
ICJCE-ის  გე ნე რა ლუ რი მე ნე ჯე რი

24.09.2021 წე ლი
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მარ თა ლი ა, დღეს ინ ვეს ტი ცი ის შე სა ფა სებ ლად რე ა ლუ რი ოფ ცი ო ნე ბი სულ უფ რო 
ფარ თოდ გა მო ი ყე ნე ბა, მაგ რამ ფაქ ტობ რი ვი სტრა ტე გი უ ლი ფი ნან სუ რი გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბე ბის მი ღე ბი სას ოფ ცი ო ნის ფას დად გე ნის მე თო დე ბის გა მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კუ ლი 
ას პექ ტე ბი ჯერ კი დევ კარ გად არ ეს მის ბევრ მე ნე ჯერს.

ამ სტატიაში თავდაპირველად განვიხილავთ, როგორ შეიძლება ინდივიდუალური 
ტრადიციული პროექტის ხელახლა შეფასება ოფციონების შეფასების გამოყენებით. 
შემდეგ განვიხილავთ, როგორ დაგვეხმარება ოფციონების შეფასება პროექტების 
პორტფელის შეფასებაში, ხოლო სტატიის ბოლო ნაწილში მოკლედ განვიხილავთ 
ურთიერთდაკავშირებულ პროექტებს.

პროექტის  ტრადიციული შეფასება  და ოფციონის შეფასება

წარმოვიდგინოთ, რომ კომპანიაში იხილავენ გაფართოების მსხვილ პროექტს. 
ოპერატიული მენეჯერების გუნდმა გამოითვალა პროექტის შესაბამისი ფულადი 
ნაკადების პროგნოზები ფინანსური მართვის განყოფილების (გუნდის) მიერ დადგენილი 
სტანდარტული დაშვებებისა და პოლიტიკის შესაბამისად. შემდეგ ფინანსური 
მართვის საკითხების ხელმძღვანელმა გუნდმა განახორციელა ამ ფულადი ნაკადების 
დისკონტირება 11% კაპიტალის ღირებულებით, რის შედეგადაც წმინდა მიმდინარე 
ღირებულება გამოვიდა მხოლოდ $5 მლნ. სიმარტივის გამო ჩვენ მაგალითების 
განხილვისას უგულებელვყოფთ გადასახადს, ინფლაციასა და სხვა რეალურ 
სირთულეებს.

წმინდა მიმდინარე ღირებულების გამოთვლა - მთლიანი: 

$მლნ T0 T1 T2 T3-10

რელევანტური ფულადი ნაკადები (600) 110 (190) 158

11%  დისკონტირების კოეფიციენტები 1 0.901 0.812 0.812
11%  ანუიტეტის კოეფიციენტი 5.146
მიმდინარე ღირებულება (600) 99.1 (154.3) 660.2
წმინდა მიმდინარე ღირებულება  5.0 

ის აღმასრულებელი დირექტორები, რომლებიც ამ გაფართოების პროექტს დიდად 
უჭერდნენ მხარს, იმედგაცრუებულნი არიან პროექტის დაბალი წმინდა მიმდინარე 
ღირებულებით და შიშობენ, რომ, სავარაუდოდ, პროექტს არ მოიწონებენ, როდესაც 

realuri ofcionebis gamoyeneba strategiuli 
finansuri gadawyvetilebis misaRebad

moduli `finansuri marTva“  
(umaRlesi done)

rubrikas uZRveba  

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili
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შეუდარებენ სხვა პროექტების დაფინანსებას. მათ მიაჩნიათ, რომ პროექტი კარგად 
არ არის შეფასებული და ამიტომ შეხვედრა მოაწყვეს ფინანსური მართვის გუნდთან. 
ამ შეხვედრაზე ფინანსური მართვის გუნდმა დააზუსტა, რომ პროგნოზის თანახმად, 
მეორე წლის ბოლოს საჭირო გახდება დიდი მოცულობის წმინდა ფულადი ნაკადების 
გასვლა კომპანიიდან. ამის შედეგად ცხადი ხდება, რომ პროექტს ესაჭიროება $600 
მლნ საწყისი ინვესტიცია, რაც გამოიწვევს $110 მლნ-ის ოდენობის წმინდა ფულადი 
ნაკადების შემოდინებას კომპანიაში მომდევნო 10 წლის განმავლობაში; ორი წლის 
შემდეგ საჭირო გახდება $300 მლნ-ის ოდენობის დამატებით ინვესტიცია, რის შედეგადაც 
დარჩენილი რვა წლის განმავლობაში ყოველწლიურად გაიზრდება წმინდა ფულადი 
ნაკადების შემოდინება დაახლოებით $48-დან $158 მლნ-ით. კიდევ უფრო დეტალური 
ანალიზიდან ცხადი ხდება, რომ ორი წლის შემდეგ ზემოაღნიშნული დამატებითი 
ინვესტიცია დისკრეციულია და მისი განხორციელება  აუცილებელი არ იქნება.

ამგვარად, ეს პროექტი შეიძლება მიჩნეულ იქნეს, როგორც საწყისი, რომლის 
ღირებულება $600 მლნ-ს შეადგენს – 1-ლი ეტაპი, რასაც მოჰყვება ორი წლის შემდეგ 
შემდგომი გაფართოების უფლება (ოფციონი) – მე-2 ეტაპი.

თუ  თითოეული ამ ეტაპისთვის გამოვითვლით წმინდა მიმდინარე ღირებულებებს,  
ასეთ  შედეგებს მივიღებთ:

წმინდა მიმდინარე ღირებულების გამოთვლა – 1-ლი ეტაპი: 

$ მლნ T0 T1-10

რელევანტური ფულადი ნაკადები (600) 110
11%  დისკონტირების კოეფიციენტები 1
11%  ანუიტეტის კოეფიციენტი 5.889
მიმდინარე ღირებულება (600) 647.8
წმინდა მიმდინარე ღირებულება  47.8 

 
წმინდა მიმდინარე ღირებულების გამოთვლა – მე-2 ეტაპი:

$ მლნ T2 T3-10

რელევანტური ფულადი ნაკადები (300) 48
11%  დისკონტირების კოეფიციენტები 0.812 0.812
11%  ანუიტეტის კოეფიციენტი 5.146
მიმდინარე ღირებულება (243.6) 200.6
წმინდა მიმდინარე ღირებულება  (43) 

 
მთლიანი წმინდა მიმდინარე ღირებულება პრინციპულად არ არის შეცვლილი $47.8 მლნ 
- $43 მლნ = $4.8 მლნ, რაც დაახლოებით იგივეა, რაც თავდაპირველად გამოთვლილი 
$ 5 მლნ. თუ განსხვავება არსებობს, ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს დამრგვალებით. 
მხოლოდ ამგვარი ანალიზის ჩატარებით რაღაც, გარკვეულ ინფორმაციას ნამდვილად 
ვიღებთ, ვინაიდან, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ კომპანიას არ აქვს მეორე ეტაპის 
განხორციელების ვალდებულება, მთლიანი წმინდა მიმდინარე ღირებულება უნდა იყოს 
მინიმუმ $47.8 მლნ, რაც ბევრად აღემატება საწყის წმინდა მიმდინარე ღირებულებას, 
რომელიც გამოთვლების მიხედვით შეადგენს $ 5 მლნ-ს.

უნდა აღინიშნოს, რომ მეორე წლის ბოლოს გასაწევი დისკრეციული დანახარჯებიც 
დისკონტირებულია 11% კაპიტალის ღირებულებით. მართალია, ეს არის საკმაოდ 
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გავრცელებული მიდგომა, მაგრამ შეიძლება უფრო სწორი იყოს ამგვარი დისკრეციული 
დანახარჯების დისკონტირება ურისკო განაკვეთით. ეს იმით აიხსნება, რომ დისკრეციულ 
დანახარჯებთან გაცილებით ნაკლები საოპერაციო რისკია დაკავშირებული, ვიდრე 
წმინდა ფულადი ნაკადების შემოდინებასთან, რაც, სავარაუდოდ, მოჰყვება ამგვარი 
დანახარჯების გაწევას. თუ გამოვიყენებთ 5% ურისკო განაკვეთს, $300 მლნ დანახარჯების 
მიმდინარე ღირებულება მეორე წლის ბოლოს იქნება $ 272.1 მლნ. ეს თანხა $28.5 
მლნ-ით (272.1 - 243.6) მეტია მიმდინარე ღირებულებაზე, თუ კაპიტალის ღირებულებას 
გამოვიყენებთ. ამგვარად, თავდაპირველი მთლიანი წმინდა მიმდინარე ღირებულება 
და მეორე ეტაპის წმინდა მიმდინარე ღირებულება, სავარაუდოდ, უნდა შემცირდეს ამ 
$28.5 მლნ-ით. ამგვარი მიდგომა შესაბამისობაში იქნებოდა ბლექ- შოლსის ოფციონის 
ფასდადგენის მოდელთან.

მართალია, ამჟამად ისე ჩანს, თითქოს პროექტის მეორე ეტაპის განხორციელება 
მიზანშეწონილი არ არის კომპანიისთვის, მაგრამ ამ ეტაპის განხორციელების 
შესაძლებლობას (ოფციონს) მხოლოდ დამატებითი ღირებულების შექმნა შეუძლია, 
რადგან ოფციონს არასოდეს ექნება უარყოფითი მნიშვნელობა. თუ მეორე ეტაპიდან 
მისაღები მოსალოდნელი ფულადი ნაკადები ხელსაყრელი იქნება, კომპანიას ექნება 
მეორე ეტაპის განხორციელებისა და სარგებლის მიღების შესაძლებლობა. აქედან 
გამომდინარე, მთლიანი წმინდა მიმდინარე ღირებულება  იქნება $47.8 მლნ პლუს 
მეორე ეტაპის განხორციელების ოფციონის ღირებულება. 

იმისათვის, რომ შევაფასოთ მეორე ეტაპის განხორციელების ოფციონი,  შესაბამისი 
ციფრები ჯერ უნდა შევუსაბამოთ ბლექ-შოლსის ოფციონის ფასდადგენის ფორ-
მულისთვის საჭირო ამოსავალ  მონაცემებს:

• Pe = ინვესტიცია, რომელიც საჭიროა ორი წლის შემდეგ მეორე ეტაპის 
განსახორციელებლად = $300 მლნ

• Pa =  პროექტიდან მიღებული წმინდა ფულადი ნაკადების  მიმდინარე 
ღირებულება, რომელიც ამჟამინდელი პროგნოზის თანახმად წარმოიქმნება 
მეორე ეტაპიდან  = $200.6 მლნ ( Pe- ს გარეშე)

• t = დრო მეორე ეტაპის დაწყებამდე = 2 წელი

• s = სტანდარტული გადახრა (დავუშვათ, რომ ამ შემთხვევაში არის 0.4).

• r = ურისკო განაკვეთი (დავუშვათ, რომ ამ შემთხვევაში არის 5%).

Pe და Pa ციფრების აღება შეგვიძლია  მეორე ეტაპისთვის წმინდა მიმდინარე 
ღირებულების გამოთვლების ცხრილიდან და, როგორც ვიცით, კომპანიას აქვს 
გაფართოების შესაძლებლობა (ოფციონი) მეორე ეტაპზე ორი წლის შემდეგ. s და 
r ორივე მოცემული გექნებათ  ნებისმიერ საგამოცდო კითხვაში და, შესაბამისად, 
შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ გვექნება ყველა შესაფერისი ციფრი.

თუ გამოვიყენებთ ამ ამოსავალ მონაცემებს, შევძლებთ ოფციონის ღირებულების 
გამოთვლას.

ოფციონის ღირებულება:

d1 = (ln(200.6/300) + (0.05 + 0.5 x 0.42) x 2) / (0.4 x √2) = (– 0.402 + 0.260) / 0.566 
= – 0.251 ≈ – 0.25
d2 = – 0.251 – 0.566 = – 0.817 ≈ - 0.82
N(d1) = 0.5 – 0.0987 = 0.4013
N(d2) = 0.5 – 0.2939 = 0.2061
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ქოლ ოფციონის ღირებულება = (200.6 x 0.4013) – (300 x 0.2061 x e(-0.05 x 2)) = 80.5 – 
55.9 = $24.6 მლნ

მაშასადამე, პროექტის მთლიანი წმინდა მიმდინარე ღირებულება გაფართოების 
ოფციონით = $47.8 მლნ  + $24.6 მლნ  = $72.4 მლნ.  

იმის გამო, რომ ფინანსური მართვის გუნდმა  დრო დახარჯა პროექტისა და მასში 
გათვალისწინებული რეალური ოფციონების უკეთ შეცნობაზე, პროექტი, რომელიც 
საკმაოდ არაარსებითი ჩანდა, მიმზიდველი აღმოჩნდა და ახლა ბევრად უფრო 
მოსალოდნელია, რომ მას დაამტკიცებენ.

პროექტის მიმზიდველობა  იმან განაპირობა, რომ პროექტის პირველი ეტაპი თავისთავად 
მიმზიდველია და კომპანიას სარგებლის მიღება შეუძლია პოტენციურად, თუ მეორე 
ეტაპის გაფართოება საბოლოოდ  ღირებული/მიზანშეწონილი გახდება.

როგორც განვიხილეთ რეალური ოფციონების შესახებ გამოცემულ ადრინდელ სტატიაში, 
არსებობს მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომლებიც დაკავშირებულია რეალური 
ოფციონების შესაფასებლად ბლექ-შოლსის ოფციონის ფასდადგენის  მოდელის 
გამოყენებასთან  და, შესაბამისად, გამოთვლილი ოფციონის ღირებულება $24,6 მლნ 
უნდა განიხილებოდეს მხოლოდ როგორც საორიენტაციო ციფრი და სიფრთხილე უნდა 
გამოვიჩინოთ მისი  გამოყენების დროს.

პროექტების პორტფელი  და ოფციონის  შეფასება

როგორც კი აღმასრულებლები დაიწყებენ სტრატეგიის განხორციელებას, იცვლება 
პირობები იმ გარემოში, რომელშიც ისინი საქმიანობენ და ნამდვილად შეიცვლება/
განახლდება  მათი ცოდნა ამ გარემოს შესახებ. აქედან გამომდინარე, მენეჯერებმა 
აქტიურად უნდა მართონ პროცესები და შესაბამისი რეაგირება მოახდინონ.  წმინდა 
მიმდინარე ღირებულების ტრადიციულ ანალიზი, სავარაუდოდ, ძალიან სტატიკური 
ინსტრუმენტია, იმ თვალსაზრისით, რომ ასახოს ამგვარი აქტიური მართვა, ვინაიდან 
ამგვარ ანალიზში იგულისხმება, რომ კომპანია მიჰყვება ადრე შეთანხმებულ გეგმას და 
სათანადოდ ვერ ითვალისწინებს იმას, თუ როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები. 
ამის ნაცვლად, უმჯობესია მენეჯერებმა  მთლიანობაში განიხილონ ის პროექტები, 
რომელთა განხორციელებაც მათ შეუძლიათ თავიანთი მიზნების მისაღწევად, როგორც 
რეალური ოფციონების ერთიანი პორტფელი, რომელთა რეალიზებაც მათ პოტენციურად 
შეუძლიათ დროთა განმავლობაში.

ახლა წარმოიდგინეთ, რომ კომპანიას აქვს ექვსი დამოუკიდებელი პროექტი (იხ. ქვემოთ):

$მლნ                                                      პროექტი: U V W X Y Z
პროექტიდან მიღებული ფულადი ნაკადების 
მიმდინარე ღირებულება

50 50 50 50 50 50

პროექტისთვის საჭირო საწყისი ინვესტიცია 45 47 53 54 56 56

წმინდა მიმდინარე ღირებულება 5 3 -3 -4 -6 -6

წმინ და მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბის ამ სა ბა ზო ანა ლი ზის გათ ვა ლის წი ნე ბით U და V 
პრო ექ ტებს მო ი წო ნე ბენ  და კომ პა ნია მი ი ღებს  $8 მლნ-ის ოდე ნო ბის მთლი ან წმინ და 
მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბას.
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ახ ლა წარ მო ვიდ გი ნოთ, რომ U და X პრო ექ ტე ბი და უ ყოვ ნებ ლივ უნ და გან ხორ ცი ელ დეს 
ან სა ერ თოდ არ უნ და გან ხორ ცი ელ დეს. სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, ამ პრო ექ ტე ბის 
გა და დე ბის ოფ ცი ო ნი (შესაძლებლობა) არ არ სე ბობს. აქე დან გა მომ დი ნა რე, U პრო ექტს 
მო ი წო ნე ბენ $5 მლნ-ის ოდე ნო ბის წმინ და მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბის მი სა ღე ბად, ხო ლო 
X პრო ექტს უარ ყო ფენ. ამ სი ტუ ა ცი ის სა სარ გებ ლო ანა ლო გია ბაღ ში ხი ლის მოყ ვა ნა.  U 
და X პრო ექ ტე ბი წარ მო ად გენს ხილს, რო მე ლიც ახ ლა უნ და მოკ რი ფოთ. U პრო ექ ტი 
წარ მო ად გენს იდე ა ლუ რად მომ წი ფე ბულ ხილს, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა გა ი ყი დოს ან შე-
ი ჭა მოს, ხო ლო  X პრო ექ ტი წარ მო ად გენს დამ პალ ხილს, რო მე ლიც უნ და მო იკ რი ფოს, 
მაგ რამ შემ დეგ გა და ყა რონ.

დარ ჩე ნი ლი პრო ექ ტე ბი შე იძ ლე ბა გა და ი დოს. ასე თი პრო ექ ტე ბი შე იძ ლე ბა შე ვუ და-
როთ ხილს, რომ ლის და უ ყოვ ნებ ლივ მოკ რე ფა სა ჭი რო არ არის და რო მელ საც აქვს 
სრულ ყო ფი ლად მწი ფე ნა ყო ფად გა დაქ ცე ვის პო ტენ ცი ა ლი. თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ ამ 
პრო ექ ტე ბი დან მი სა ღე ბი ფუ ლა დი ნა კა დე ბის ცვა ლე ბა დო ბას და პე რი ოდს, რომ ლის 
გან მავ ლო ბა შიც შე საძ ლე ბე ლია მა თი გა და დე ბა, შე საძ ლე ბე ლი იქ ნე ბა ამ პრო ექ ტე ბის-
თ ვის ოფ ცი ო ნის ღი რე ბუ ლე ბე ბის გა მოთ ვ ლა. შემ დეგ ცხრილ ში წარ მოდ გე ნი ლია ეს 
მო ნა ცე მე ბი და ოფ ცი ო ნის გა მოთ ვ ლი ლი მნიშ ვ ნე ლო ბე ბი _ ღი რე ბუ ლე ბე ბი:

პროექტი: U W Y Z

ცვალებადობა  (სტანდარტული გადახრა) 0.2 0.1 0.3 0.2

გადადების პერიოდი (წლები) 3 1 3 2

ოფციონის ღირებულება ($მლნ  ) 12.2 1.8 11.0 5.5
 
ოფ ცი ო ნე ბის ზე მოთ მო ცე მუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი  გა მოთ ვ ლი ლია სა ვა რა უ დო (პირობითი) 
ურის კო გა ნაკ ვე თის,  5%-ის გა მო ყე ნე ბით.

ამ ოფ ცი ო ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბე ბის ჯა მი ტო ლია $30.5 მლნ-ის. თუ ამას და ე მა ტე ბა U 
პრო ექ ტის წმინ და მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც უკ ვე მო წო ნე ბუ ლი ა, მთლი-
ა ნი ღი რე ბუ ლე ბა იქ ნე ბა $35,5 მლნ. ეს ღი რე ბუ ლე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა 
თავ და პირ ველ წმინ და მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბას, $8 მლნ-ს, რომ ლის მი ღე ბა შე საძ-
ლე ბე ლი იქ ნე ბა U და V პრო ექ ტე ბის დამ ტ კი ცე ბი სას. თუმ ცა, მაქ სი მა ლუ რად მე ტი 
ღი რე ბუ ლე ბის მი სა ღე ბად აუცი ლე ბე ლია ამ პრო ექ ტე ბის ფრთხი ლი, გულ მოდ გი ნე, 
კვა ლი ფი ცი უ რი მარ თ ვა.

ახ ლა ჩვენ ცალ - ცალ კე გან ვი ხი ლავთ თი თო ე ულ პრო ექტს V, W, Y და Z-ს:

პრო ექ ტი V:

ეს პრო ექ ტი ყვე ლა ზე პერ ს პექ ტი უ ლად გა მო ი ყუ რე ბა. მას აქვს და დე ბი თი წმინ და მიმ-
დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბა, თუ  ახ ლა გან ხორ ცი ელ დე ბა, მაგ რამ მი სი, რო გორც ოფ ცი ო ნის 
ღი რე ბუ ლე ბა უფ რო მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მა ღა ლი ა. აქე დან გა მომ დი ნა რე, ამ პრო ექ ტის 
ახ ლა გან ხორ ცი ე ლე ბა არა ოპ ტი მა ლუ რი ჩანს, რად გან მი სი მოგ ვი ა ნე ბით  გან ხორ ცი-
ე ლე ბით  უფ რო მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბის მი ღე ბაა შე საძ ლე ბე ლი. თუ მსჯე ლო ბი სას ისევ 
გა მო ვი ყე ნებთ ხი ლის ანა ლო გი ას, ეს პრო ექ ტი იქ ნე ბა ხი ლი, რომ ლის მოკ რე ფა და ჭა მა 
ან გა ყიდ ვა შე საძ ლე ბე ლია ახ ლა, თუმ ცა მი სი უფ რო მე ტი სიფ რ თხი ლით კულ ტი ვი რე ბის 
შემ თხ ვე ვა ში შე იძ ლე ბა რომ გახ დეს უფ რო დი დი და უკე თე სი ნა ყო ფი. ამას თან, იმის 
მსგავ სად, რომ მომ წი ფე ბუ ლი ხი ლი შე იძ ლე ბა მავ ნებ ლებ მა შე ჭა მონ, არ სე ბობს პრო-
ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბის და კარ გ ვის შე საძ ლებ ლო ბაც, მა გა ლი თად, კონ კუ რენ ტე ბის ქმე დე-
ბე ბის გა მო. ამ გ ვა რად, კომ პა ნი ას  შე უძ ლია  ოფ ცი ო ნის (უფლების) ად რე გა მო ყე ნე ბა 
გა დაწყ ვი ტოს არ სე ბუ ლი და დე ბი თი წმინ და მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბის რე ა ლი ზე ბის თ ვის.
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პრო ექ ტი W:

ეს პრო ექ ტი სავ სე ბით არ არის პერ ს პექ ტი უ ლი. მას  უარ ყო ფი თი წმინ და მიმ დი ნა რე 
ღი რე ბუ ლე ბა აქვს, თუ ახ ლა გან ხორ ცი ელ დე ბა  და რად გან მას და ბა ლი ცვა ლე ბა დო ბა 
(სტანდარტული გა დახ რა) აქვს და შე და რე ბით მცი რე დროა ამ პრო ექ ტ თან და კავ-
ში რე ბით გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბამ დე, მას აქვს ოფ ცი ო ნის და ბა ლი ღი რე ბუ ლე ბა. 
მა შა სა და მე, ამ პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა ალ ბათ არა სო დეს იქ ნე ბა მი ზან შე წო ნი ლი. 
ეს პრო ექ ტი შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ პა ტა რა ნა ყო ფად, რო მე ლიც გვი ან ვი თარ დე ბა და 
ნაკ ლე ბად არის მო სა ლოდ ნე ლი,  რომ  სე ზო ნის დას რუ ლე ბამ დე  დამ წიფ დე ბა.

პრო ექ ტი Y:

მარ თა ლი ა, ამ პრო ექტს ამ ჟა მად  უარ ყო ფი თი წმინ და მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბა აქვს, 
მაგ რამ  მას, რო გორც ოფ ცი ონს,  მა ღა ლი ღი რე ბუ ლე ბა აქვს. ეს  იმი თაა გა მოწ ვე უ ლი ა, 
რომ მი სი ვა და არ იწუ რე ბა სამ წე ლი წად ში და  შე და რე ბით მა ღა ლი ცვა ლე ბა დო ბა 
ახა სი ა თებს სხვა პრო ექ ტებ თან შე და რე ბით. მა შა სა და მე, ამ პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა  
ალ ბათ მი ზან შე წო ნი ლი იქ ნე ბა ცო ტა მოგ ვი ა ნე ბით. Y პრო ექ ტი ჰგავს და უმ წი ფე ბელ 
ხილს, რომ ლის ახ ლა მოკ რე ფა შე უძ ლე ბე ლი ა, მაგ რამ მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ მო მა-
ვალ ში სრულ ყო ფი ლად მწი ფე ნა ყო ფად გა და იქ ცე ვა.

პრო ექ ტი Z:

ეს პრო ექ ტი Y პრო ექ ტის მსგავ სი ა, მაგ რამ გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბად პერ ს პექ ტი უ ლი. ამ ჟა-
მად მას აქვს იგი ვე უარ ყო ფი თი წმინ და მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბა, რო გო რიც Y პრო ექტს, 
მაგ რამ რად გან მას და ბა ლი სტან დარ ტუ ლი  გა დახ რა აქვს და უფ რო მოკ ლე დრო მოქ მე-
დე ბის ვა დის ამო წურ ვამ დე, მას  უფ რო და ბა ლი ღი რე ბუ ლე ბა აქვს, რო გორც ოფ ცი ონს, 
ვიდ რე Y პრო ექტს. რო გორც ჩანს, არ ღირს ამ პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბა, თუმ ცა არ სე-
ბობს გო ნივ რუ ლი შე საძ ლებ ლო ბა იმი სა, რომ ის გარ და იქ მ ნე ბა „ფულად“.  შე სა ბა მი სად, 
შე იძ ლე ბა მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბა  ღირ დეს მო მა ვალ ში. ისე ვე  რო გორც Y პრო ექ ტი, ეს 
პრო ექ ტიც ჰგავს მო უმ წი ფე ბელ ხილს, რომ ლის ახ ლა მოკ რე ფა შე უძ ლე ბე ლი ა. თუმ ცა, 
სრულ ყო ფი ლად მწი ფე ნა ყო ფად გახ დო მის  მი სი ალ ბა თო ბა გა ცი ლე ბით ნაკ ლე ბი ა.

რო გორ დაგ ვეხ მა რე ბა ოფ ცი ო ნის შე ფა სე ბის ანა ლი ზის გა მო ყე ნე ბა წმინ და მიმ დი-
ნა რე ღი რე ბუ ლე ბის ტრა დი ცი ულ ანა ლიზ თან შე და რე ბით?

რო გორც ად რე აღ ვ ნიშ ნეთ, ტრა დი ცი უ ლი წმინ და მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბის ანა ლი ზის 
შე დე გად მო ვი წო ნებ დით U და V პრო ექ ტებს, რაც გა მო იწ ვევ და $8 მლნ-ის ოდე ნო-
ბის წმინ და მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბას, ხო ლო და ნარ ჩენ ოთხ პრო ექტს უარ ვ ყოფ დით. 
თუმ ცა, ოფ ცი ო ნის შე ფა სე ბის ანა ლი ზის შე დე გად მო ვი წო ნებ დით U პრო ექტს, რო მე-
ლიც ქმნის $5 მლნ წმინ და მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბას, უარ ვ ყოფ დით X პრო ექტს და 
მო მა ვალ ში ოთხი სხვა პრო ექ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის ვა რი ან ტებს, რო მელ თა სა ერ თო 
ღი რე ბუ ლე ბა შე ფა სე ბუ ლია $30.5 მლნ-ად.

შემ დ გო მი ანა ლი ზი დაგ ვეხ მა რე ბა აქ ტი ურ მარ თ ვა ში:

რო გორც დად გინ და, V პრო ექტს ესა ჭი რო ე ბა სიფ რ თხი ლით მარ თ ვა, რა თა ოპ ტი მა ლურ 
დრო ში მოხ დეს მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბა შექ მ ნი ლი ღი რე ბუ ლე ბის მაქ სი მი ზა ცი ის მიზ ნით, მაგ-
რამ ამა ვე დროს არ გა ნად გურ დეს არ სე ბუ ლი და დე ბი თი წმინ და მიმ დი ნა რე ღი რე ბუ ლე ბა.

დარ ჩე ნი ლი პრო ექ ტე ბი დან  W პრო ექ ტი მიჩ ნე ულ იქ ნა ისეთ პრო ექ ტად, რო მე ლიც  ყვე ლა ზე 
ნაკ ლებ ყუ რადღე ბას იმ სა ხუ რებს, ხო ლო რაც შე ე ხე ბა Y პრო ექ ტ სა და თუნ დაც  Z პრო ექტს, 
მათ გრძელ ვა დი ან პერ ს პექ ტი ვა ში  შე უძ ლი ათ კომ პა ნი ის თ ვის ღი რე ბუ ლე ბის შექ მ ნა.
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მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა ვიც ნო ბი ე როთ, რომ პრო ექ ტებს, ისე ვე რო გორც ხილს, სა თა ნა დო 
ყუ რადღე ბა ესა ჭი რო ე ბა. ეს იმით აიხ ს ნე ბა, რომ რაც უფ რო მო ახ ლოვ დე ბა ის დრო, 
რო დე საც პრო ექ ტი უნ და გან ხორ ცი ელ დეს ან უარი უნ და ვთქვათ მას ზე, ოფ ცი ო ნის ღი-
რე ბუ ლე ბა ყო ველ თ ვის უფ რო შემ ცირ დე ბა, თუ კი ყვე ლა სხვა ცვლა დი უც ვ ლე ლი დარ ჩე-
ბა. ეს იმი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი, რომ ოფ ცი ო ნის (უფლების) გა მო ყე ნე ბამ დე დარ ჩე ნი ლი 
დრო მცირ დე ბა და ოფ ცი ო ნის აღ ს რუ ლე ბის ფა სი სა და პრო ექ ტის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად 
აუცი ლე ბე ლი ინ ვეს ტი ცი ის დღე ვან დე ლი (დისკონტირებული) ღი რე ბუ ლე ბა იზ რ დე ბა.

აქე დან გა მომ დი ნა რე, თუ სა თა ნა დო ყუ რადღე ბას არ და ვუთ მობთ ოფ ცი ო ნის ყვე ლა 
მნიშ ვ ნე ლო ბას (ღირებულებას),  დრო თა გან მავ ლო ბა ში ეს ღი რე ბუ ლე ბა ნუ ლამ დე 
და ე ცე მა. ასე რომ არ მოხ დეს, აუცი ლე ბე ლია  იღ ბა ლი ან აქ ტი უ რი მარ თ ვა. იღ ბალს 
შე უძ ლია პრო ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბის გაზ რ და, რად გან, მა გა ლი თად, ეკო ნო მი კის უეცარ მა 
ზრდამ შე იძ ლე ბა პრო ექ ტი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლიც პროგ ნო ზი რე ბულ თან შე და-
რე ბით გა ცი ლე ბით მე ტად გა ზარ დოს. აქ ტი უ რი მარ თ ვა შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს ზო მე ბის 
მი ღე ბას პრო ექ ტ თან და კავ ში რე ბუ ლი და ნა ხარ ჯე ბის შე სამ ცი რებ ლად ან ამო ნა გე ბის 
გა საზ რ დე ლად, ასე ვე პრო ექ ტის თ ვის სა ჭი რო საწყი სი ინ ვეს ტი ცი ის შე სამ ცი რებ ლად.

რო გორც ვნა ხეთ, ოფ ცი ო ნის შე ფა სე ბის მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბა დაგ ვეხ მა რა იმ პრო-
ექ ტე ბის გა მოვ ლე ნა ში, რო მელ თა ღი რე ბუ ლე ბა, სა ვა რა უ დოდ, გა იზ რ დე ბა სა თა ნა დო 
„მოპყრობით“/მართვით და, მა შა სა და მე, სა სარ გებ ლოა კომ პა ნი ის თ ვის, რად გან კომ-
პა ნია შეძ ლებს თა ვი სი ფი ნან სურ სტრა ტე გი ის რე ა ლი ზე ბა სა და გან ვი თა რე ბას.

ურ თი ერ თ და კავ ში რე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი

აქამ დე ამ სტა ტი ა ში ვი ხი ლავ დით, რო გორ შე იძ ლე ბა გა ვიღ რ მა ვოთ  ერ თი პრო ექ ტი სა და 
და მო უ კი დე ბე ლი პრო ექ ტე ბის პორ ტ ფე ლის შე სა ხებ  ჩვე ნი ცოდ ნა ოფ ცი ო ნის შე ფა სე ბის 
გა მო ყე ნე ბით. ახ ლა მოკ ლედ გან ვი ხი ლოთ ურ თი ერ თ და კა ვა ში რე ბუ ლი პრო ექ ტე ბი.

ისე ვე, რო გორც მე და თქვენ მრა ვა ლი ასარ ჩე ვი ვა რი ან ტი (ოფციონი) გვაქვს ახა ლი მან-
ქა ნის შე ძე ნი სას, ავ ტო მო ბი ლე ბის მწარ მო ებ ლებ საც აქვთ მრა ვა ლი ასარ ჩე ვი ვა რი ან ტი.

მა გა ლი თად, ავ ტო მო ბი ლის მწარ მო ე ბელს შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს პრო ექ ტი  სე და ნის 
ახა ლი მო დე ლის წარ მო ე ბის და საწყე ბად.  შემ დეგ სე და ნის ამ მო დე ლის გა მო ყე ნე ბით 
შე საძ ლე ბე ლია „უნივერსალის“ ვერ სი ის წარ მო ე ბა, ხო ლო შემ დეგ კი უნი ვერ სა ლის 
4x4 გა მავ ლო ბის ვერ სი ის წარ მო ე ბა. ეს არის კომ პა ნია შკო დას (Skoda) სტრა ტე გი ა, 
რო მელ საც ის მიჰ ყ ვე ბა  Octavia და Superb მო დე ლე ბით. ფაქ ტობ რი ვად, კომ პა ნი ას 
აქვს საწყი სი პრო ექ ტი (სედანის წარ მო ე ბა), რა საც მოჰ ყ ვე ბა „უნივერსალის“ ვერ სი ის 
წარ მო ე ბის ქოლ -ოფ ცი ო ნი, რო მელ საც თა ვად აქვს ქოლ -ოფ ცი ო ნი უნი ვერ სა ლის 4x4 
გა მავ ლო ბის ვერ სი ის წარ მო ე ბის. შე სა ბა მი სად, კომ პა ნი ას აქვს არ ჩე ვა ნის არ ჩე ვა ნი !  
ამას უწო დე ბენ ოფ ცი ო ნე ბის „ბუდეს“ ან ჩარ თულ ოფ ცი ო ნებს.

ავ ტო მო ბი ლე ბის მწარ მო ე ბელ სხვა კომ პა ნი ა საც  შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს სე და ნის ახა ლი  
მო დე ლის გა მოშ ვე ბის პრო ექ ტი. სე და ნის ამ მო დე ლი დან შე საძ ლე ბე ლია „უნივერსალის“  
მო დე ლის გმოშ ვე ბა და ასე ვე სპორ ტუ ლი ავ ტო მან ქა ნის (SUV) მო დე ლის წარ მო ე ბა. ეს 
არის კომ პა ნია BMW-ს სტრა ტე გია მე-3 და მე-5 სე რი ის მო დე ლე ბით. ფაქ ტობ რი ვად, 
კომ პა ნი ას აქვს საწყი სი პრო ექ ტი (სედანის გა მოშ ვე ბა), რა საც მოჰ ყ ვე ბა „უნივერსალის“ 
ვერ სი ი სა და SUV მო დე ლის (BMW X3 და X5) გა მოშ ვე ბის ქოლ -ოფ ცი ო ნე ბი. მარ თა ლი ა, 
ეს ოფ ცი ო ნე ბი არ არის ე.წ. ჩარ თუ ლი ოფ ცი ო ნე ბი, მაგ რამ აშ კა რა ა, რომ ისი ნი მა ინც 
ძა ლი ან და კავ ში რე ბუ ლია ერ თ მა ნეთ თან.
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იმის შეც ნო ბა,  რო გორ არის ეს ოფ ცი ო ნე ბი ერ თ მა ნეთ თან და კავ ში რე ბუ ლი, აშ კა რად 
სა სარ გებ ლოა კომ პა ნი ე ბის თ ვის, რო დე საც ისი ნი ამუ შა ვე ბენ  სტრა ტე გი ას. ისევ და 
ისევ, აქაც  თავ - თა ვის როლს თა მა შობს  იღ ბა ლი და აქ ტი უ რი მარ თ ვა. მა გა ლი თად, 
რამ დე ნი მე ცუ დი ზამ თა რი, სა ვა რა უ დოდ, გაზ რ დის SUV-ებისა და 4x4 გა მავ ლო ბის მო დე-
ლე ბის სა მო მავ ლო გა ყიდ ვე ბის მო ცუ ლო ბას. ეს, თა ვის მხრივ, გაზ რ დის ამ მო დე ლე ბის 
წარ მო ე ბის  ქოლ -ოფ ცი ო ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბას და, შე სა ბა მი სად, საწყი სი პრო დუქ ტის 
გა მოშ ვე ბის ღი რე ბუ ლე ბა საც.

აქ ტი უ რი მარ თ ვა შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს ახა ლი, უფ რო ეკო ნო მი უ რი (საწვავის თვალ საზ-
რი სით)  4x4 გა მავ ლო ბის სის ტე მის შე მუ შა ვე ბას. საწ ვა ვის ეფექ ტი ა ნო ბის ნე ბის მი ე რი 
ამ გ ვა რი ზრდა, სა ვა რა უ დოდ,  გაზ რ დის SUV-ების და ისე თი „უნივერსალის“ გა ყიდ ვებ საც, 
რომ ლებ საც აქვთ 4x4 გა მავ ლო ბა; ამა ვე დროს გაზ რ დის ამ მო დე ლე ბის წარ მო ე ბის 
ქოლ -ოფ ცი ო ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბას და, შე სა ბა მი სად, საწყი სი პრო დუქ ტის გა მოშ ვე ბის 
ღი რე ბუ ლე ბას. პი რი ქით, 4x4 გა მავ ლო ბის მქო ნე მო დე ლე ბის და მა ტე ბით მა გა ყიდ ვებ მა 
შე იძ ლე ბა შე ამ ცი როს სხვა მო დე ლე ბის გა ყიდ ვე ბი.

ცხა დი ა, საწყი სი პრო დუქ ტი ისე უნ და გა ი ყი დოს, რომ მაქ სი მა ლუ რად გა ი ზარ დოს მი სი 
წარ მა ტე ბა. აქ ტი ურ მა მარ თ ვამ  ასე ვე უნ და უზ რუნ ველ ყოს იმის გა რან ტი ა, რომ ამ საწყი-
სის პრო დუქ ტის წარ მო ე ბით მომ ხ მა რე ბელ თა მი ერ ახა ლი მო დე ლის სარ გებ ლი ა ნო ბის 
აღ ქ მა იმ გ ვა რად გან ვი თარ დე ბა, რომ შემ დ გო მი მო დე ლე ბის წარ მა ტე ბის ალ ბა თო ბა 
ოპ ტი მა ლუ რი იქ ნე ბა 

ასე ვე შე იძ ლე ბა გა მოგ ვად გეს ჩვე ნი ცოდ ნა ოფ ცი ო ნის ღი რე ბუ ლე ბე ბის გან მ საზღ ვ რელ 
ფაქ ტო რებ ზე. მა გა ლი თად, თუ SUV-ების გა ყიდ ვე ბი მა ღა ლია შე და რე ბით არას ტა ბი ლურ 
ბა ზარ ზე, რო გო რი ცაა ჩი ნე თი, ეს გაზ რ დის მო მა ვალ ში SUV ვერ სი ის შემ დ გო მი გან ვი-
თა რე ბის ოფ ცი ო ნის ღი რე ბუ ლე ბას  და, შე სა ბა მი სად, გაზ რ დის სე და ნის გა მოშ ვე ბის 
საწყი სი პრო ექ ტის ღი რე ბუ ლე ბას.

დას კ ვ ნა

 ამ სტა ტი ი დან გა მოჩ ნ და,  რო გორ დაგ ვეხ მა რე ბა ოფ ცი ო ნე ბის შე ფა სე ბის მე თო დე ბი 
პრო ექ ტე ბის პო ტენ ცი უ რი ღი რე ბუ ლე ბის უკეთ გა გე ბა ში  და რო გორ შე იძ ლე ბა  სტრა-
ტე გი უ ლი ფი ნან სუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ამ ცოდ ნის გა მო ყე ნე ბით, რა თა პრო-
ექ ტე ბი დან მი ღე ბუ ლი შე დე გე ბი მაქ სი მა ლუ რი იყოს  და, შე სა ბა მი სად, მაქ სი მა ლუ რი 
გახ დეს კომ პა ნი ის ღი რე ბუ ლე ბა.

სტატია მოამზადა უმაღლესი დონის  
ფინანსური მართვის მოდულის  

საგამოცდო კომისიის წევრმა
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gamocdis Cabarebis teqnika umaRlesi  
donis auditisa da marwmunebeli  

momsaxurebis modulisTvis

nawili 3 — riski

რისკებთან დაკავშირებული საკითხების ცოდნა უმაღლესი დონის აუდიტისა და 
მარწმუნებელი მომსახურების მოდულის სასწავლო პროგრამის ფარგლებში გამოცდაზე  
რამდენიმე გზით მოწმდება და სხვადასხვა ტიპის რისკებს შორის განსხვავების ცოდნა 
შეიძლება იყოს გამოცდაზე კარგი შეფასების მიღების გასაღები. საკმაოდ ხშირად 
რისკი არის დაგეგმვასთან დაკავშირებული კითხვის ნაწილი, თუმცა რისკების 
ცოდნა გამომცდელმა შეიძლება შეამოწმოს ასევე ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის 
საკითხებთან დაკავშირებითაც საგამოცდო მასალის სხვა ნაწილებში.

რისკისთვის კარგი შეფასების მისაღებად მთავარია კარგად გქონდეთ გაცნობიერებული 
რისკების ტიპები, რომლებსაც ეძებთ და შეგეძლოთ მათი ახსნა სწორ კონტექსტში. 
როგორც საგამოცდო მასალის ბევრ  ნაწილში, ამ შემთხვევაშიც შეგიძლიათ გამოცდის 
ჩაბარების ეფექტიანი მიდგომის გამოყენება მიღებული ქულების რაოდენობის 
გასაზრდელად ისე, რომ არ დაგჭირდებათ დამატებითი თეორიული მასალის დაზეპირება. 
პროფესიულ დონეზე მნიშვნელოვანია თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში ანუ სცენარში 
აღწერილ სიტუაციაში გამოყენება.

ამ სტატიაში გაჩვენებთ, როგორ უნდა მიიღოთ ამ სფეროში მაქსიმალური შეფასება 
გამოცდის ჩაბარების ეფექტური მიდგომის გამოყენებით. თუმცა, უნდა აღინიშნოს, რომ 
უმაღლესი დონის აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების მოდულის სასწავლო 
პროგრამაში რისკები სავსებით სპეციფიკურია და, შესაბამისად, მათი ცოდნის შემოწმება 
სრულიად სხვაგვარად მოხდება, ვიდრე ACCA-ის კვალიფიკაციის სხვა საგნებში.

რისი ცოდნა გჭირდებათ

არსებობს  სამი ძირითადი ტიპის რისკი, რომელთა შეფასებაც შეიძლება მოგთხოვონ ამ 
გამოცდაზე — ბიზნესის (დამკვეთის) რისკი, არსებითი უზუსტობის რისკი და აუდიტორული 
რისკი. ისინი სახელმძღვანელოში განმარტებულია შემდეგნაირად:

ბიზნესის რისკი

„მნიშვნელოვანი პირობებით, მოვლენებით, გარემოებებით, ქმედებებით ან 
უმოქმედობით განპირობებული რისკი, რომელსაც შეუძლია უარყოფითად იმოქმედოს 
სამეურნეო სუბიექტის უნარზე, მიაღწიოს დასახულ მიზნებს და განახორციელოს თავისი 
სტრატეგია, ან არასათანადო მიზნებისა და სტრატეგიის განსაზღვრით განპირობებული 
რისკი“ (ასს 315 (გადასინჯული).

არსებითი უზუსტობის რისკი

„რისკი იმისა, რომ აუდიტის ჩატარებამდე არსებითი უზუსტობა არსებობდა ფინანსურ 
ანგარიშგებაში ასახულ განმარტებით ინფორმაციაში ან ციფრებში“ (აუდიტისა და 
მარწმუნებელი მომსახურების საერთაშორისო სტანდარტების საბჭო (IAASB) — 
ტერმინების ლექსიკონი).
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აუდიტორული რისკი

„რისკი იმისა, რომ აუდიტორი გამოთქვამს არაადეკვატურ აუდიტორულ მოსაზრებას იმ 
დროს, როდესაც ფინანსური ანგარიშგება შეიცავს არსებით უზუსტობას. აუდიტორული 
რისკი წარმოადგენს არსებითი უზუსტობის რისკისა და შეუმჩნევლობის რისკის ფუნქციას  
(IAASB — ტერმინების ლექსიკონი).

რა ურთიერთკავშირი არსებობს ამ რისკებს შორის

უმაღლესი დონის უდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების მოდულის სასწავლო 
პროგრამიდან თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ აუდიტორული რისკის მოდელი შედგება შემდეგი 
კომპონენტებისგან:

აუდიტორული რისკი = არსებითი უზუსტობის რისკი x შეუმჩნევლობის რისკი

იმისათვის, რომ  არსებითი უზუსტობის რისკი წარმოიშვას, უნდა არსებობდეს 
თანდაყოლილი რისკი იმისა, რომ ფინანსური ანგარიშგების რომელიღაც მუხლი შეიცავს 
არსებით უზუსტობას და დამკვეთის კონტროლის საშუალებები  ვერ გამოავლენს და ვერ 
გამოასწორებს ამ უზუსტობას (კონტროლის რისკი). როდესაც გამოცდაზე თქვენ გთხოვენ 
არსებითი უზუსტობის რისკის შეფასებას, გამომცდელი მოელის ამ თანდაყოლილი და 
კონტროლის რისკების გამოვლენას და, ხშირ შემთხვევაში, ისინი წარმოიქმნება  ბიზნესის 
ძირითადი რისკებიდან.

იმისათვის, რომ „რაღაც“ აუდიტორული რისკი იყოს, უნდა არსებობდეს არსებითი 
უზუსტობის რისკი ან შეუმჩნევლობის რისკი იმისა, რომ აუდიტორის პროცედურები არ 
გამოავლენს ფინანსურ ანგარიშგებაში არსებულ არსებით უზუსტობას.

როგორ გამოვიყენოთ გამოცდაზე ეს ცოდნა

ამ განმარტებების ცოდნა დაგეხმარებათ რისკის ტიპის გაცნობიერებასა და 
დამახსოვრებაში ან  რისკების დახარისხებაში შესაბამის ტიპებად, მაგრამ ეს ის  არ არის, 
რისთვისაც თქვენ  პირდაპირ მიიღებთ შეფასებას (ქულას) უმაღლესი დონის აუდიტისა 
და მარწმუნებელი მომსახურების მოდულის გამოცდაზე.

გახსოვდეთ, რომ  საგამოცდო კითხვებში ხშირად მოგთხოვენ პასუხის მომზადებას 
აუდიტორული გარიგების პარტნიორის ყურადღების გასამახვილებლად ამა თუ იმ 
საკითხზე, რომელსაც რაღა თქმა უნდა არ დასჭირდება ამ ტერმინების ახსნა. მაშასადამე, 
ეს განმარტებები  მხოლოდ იმისთვისაა განკუთვნილი, რომ  თქვენ იცოდეთ, რა ტიპის 
რისკს ეძებთ კითხვაში, მაგრამ ქულებს მხოლოდ ამ რისკების შეფასებისთვის მიიღებთ.

ახლა განვიხილოთ ისეთი ინფორმაციის მაგალითი, რომელიც შეიძლება მოცემული 
გქონდეთ საგამოცდო კითხვაში (სცენარში) და ასევე, როგორ უნდა იყოს განსხვავებული 
თქვენი პასუხი  თითოეული ტიპის რისკისთვის, რომლის შეფასებაც შეიძლება მოგთხოვონ. 
ქვემოთ მოცემულია ამონარიდი 2015 წლის სექტემბერ/დეკემბერში გამოქვეყნებული 
სანიმუშო საგამოცდო კითხვებიდან:

კომპანია Dali Co დაარსდა 20 წლის წინ და  ცნობილი გახდა, როგორც ერთ-ერთი 
წამყვანი მომწოდებელი იმ მანქანა-დანადგარების, რომლებიც გამოიყენება 
კარიერების  დამუშავების დარგში, ხოლო მისი  მომხმარებლები ამუშავებენ 
კარიერებს და იღებენ ქვას, რომელიც ძირითადად  მშენებლობაში გამოიყენება.

Dali Co-ს მი ერ გა მოშ ვე ბუ ლი მან ქა ნა- და ნად გა რე ბი ძი რი თა დად იწარ მო ე ბა შეკ-
ვე თით, კომ პა ნი ის სამ სა წარ მოო ობი ექ ტ ში/ ქარ ხა ნა ში. მომ ხ მა რებ ლე ბი მი მარ-
თა ვენ Dali Co-ს, რა თა მან და აპ რო ექ ტოს და შექ მ ნას ისე თი მან ქა ნა- და ნად გა რი 
ან მოწყო ბი ლო ბის რა ღაც ნა წი ლი, რო მე ლიც აკ მა ყო ფი ლებს კონ კ რე ტუ ლად  მათ 
სა ჭი რო ე ბებს. 
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 რო დე საც ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა მი იჩ ნევს, რომ საპ რო ექ ტო სა მუ შა ო ე ბი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
იქ ნე ბა, მომ ხ მა რე ბელს მო ეთხო ვე ბა 30%-ის წი ნას წარ გა დახ და, რო მე ლიც გა მო ი ყე-
ნე ბა საპ რო ექ ტო სა მუ შა ო ე ბის და სა ფი ნან სებ ლად. დარ ჩე ნილ 70%-ს  მომ ხ მა რე ბე ლი 
მა შინ იხ დის, რო დე საც მი აწ ვ დი ან შეკ ვე თილ მან ქა ნა- და ნად გარს. რო გორც წე სი, 
მან ქა ნა- და ნად გა რის შექ მ ნას სა მი თვე სჭირ დე ბა, ხო ლო მოწყო ბი ლო ბის უფ რო 
მცი რე ზო მის ნა წილს _  სა შუ ა ლოდ ექ ვ სი კვი რა. წლის გან მავ ლო ბა ში გა ი ზარ და 
ისე თი შეკ ვე თი ლი მან ქა ნა- და ნად გა რე ბის დაპ რო ექ ტე ბი სა და წარ მო ე ბის მო ცუ-
ლო ბა, რო მე ლიც სა ჭი რო ებს ავან სად გა დახ დას. 

Dali Co ასევე აწარმოებს უამრავ უნივერსალურ/ტიპურ პროდუქტს, რომლებსაც 
გასაყიდად სთავაზობენ ყველა მომხმარებელს, როგორიცაა  ბურღები, კონვეიერები 
და სამსხვრევი მოწყობილობები. 

ბიზნესის რისკი

გამოცდის მიზნებისთვის ბიზნესის რისკები, როგორც წესი, შეიძლება განვიხილოთ 
ისეთი პირობების პოზიციიდან, რომლებსაც შეუძლია კომპანიისთვის დასახული 
მიზნების მიღწევაში ხელის შეშლა და შეიძლება მოიცავდეს რისკებს, რომლებიც 
დაკავშირებულია მომავალში მოგების ან ფულადი სახსრების  მიღებასთან ან ბიზნესის/
კომპანიის გადარჩენასთან. ეს გამარტივებული ახსნაა, მაგრამ  თქვენ დაგეხმარებათ  
იმ რისკების დიდი ნაწილის შედეგების აღწერაში, რომლებიც შეგხვდებათ გამოცდაზე. 
საგამოცდო კითხვებში იქნება ზოგიერთი ისეთი  რისკი, რომელთა ახსნა გაცილებით 
რთულია და ამგვარი რისკების მაგალითების ნახვა შეგიძლიათ გასული წლების  
საგამოცდო კითხვებში.

საზოგადოდ, თქვენ  რისკებს ეძებთ იმ ინფორმაციაში, რომელიც გამომცდელმა 
მოგაწოდათ სცენარში. თქვენ მოგთხოვენ ამ რისკების შეფასებას. სწავლის ამ დონეზე 
თქვენ ქულებს ვერ მიიღებთ ბიზნესის რისკის განმარტებაში და ვერც იმის აღწერაში, 
რა შეიძლება გააკეთოს დამკვეთმა თქვენ მიერ გამოვლენილი ბიზნესის  რისკების 
შესამცირებლად.

როგორც ასს-ებშია მითითებული, აუდიტის ჩატარებისას ბიზნესის რისკის შეფასებაზე  
ყურადღების კონცენტრაცია ნიშნავს ისეთი საკითხების გამოვლენას, რომლებიც გავლენას 
იქონიებს აუდიტის დაგეგმვაზე, განსაკუთრებით ისეთი საკითხების, რომლებმაც შეიძლება 
გამოიწვიოს არსებითი უზუსტობის რისკები ან აუდიტორული  რისკები.

მაშასადამე, უმაღლესი დონის აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების მოდულის 
გამოცდაზე რისკებთან დაკავშირებით აქცენტი  სრულიად განსხვავებული იქნება 
სხვა სტრატეგიული (უმაღლესი) დონის გამოცდებისგან, სადაც შესაძლოა თქვენგან 
მოითხოვონ რისკების განხილვა ბიზნესის/კომპანიის პოზიციიდან და იმ მეთოდების 
აღწერა, რომელთა გამოყენება კომპანიას შეუძლია ამ რისკების მართვისთვის. თუ 
დაიბნევით და დაიწყებთ ამ რისკების შემცირებაზე ფიქრს კომპანიის და არა აუდიტორის 
პოზიციიდან, ფუჭად გაფლანგავთ ძვირფას საგამოცდო დროს ისეთი დასკვნების 
გამოტანაზე, რომლებიც ქულებს ვერ  მოგიტანთ.

ამრიგად, თქვენ იმაზე უნდა იფიქროთ, როგორ უნდა „გააფორმოთ“ თქვენს პასუხში 
ინფორმაცია, რომელიც სცენარში მოწოდებული გაქვთ, როგორც ბიზნესის რისკი. 
როგორც წესი, ბიზნესის რისკებისთვის შეფასების სქემაში გათვალისწინებულია 
შემდეგი  ქულები:
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• მხოლოდ რისკების გამოვლენისთვის,  საზრიანი ახსნის გარეშე _ ½ ქულა;

• მოკლედ ახსნილი ბიზნესის რისკისთვის _ 1 ქულა; და

• სრულ ქულებს მიიღებთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პასუხში კარგად იქნება 
ახსნილი ბიზნესის რისკი.

ქულებს ვერ მიიღებთ ისეთი საკითხებისთვის/მოსაზრებისთვის, რომლებიც წმინდა 
სპეკულაციური ხასიათისაა, ანუ არ ეყრდნობა კითხვის სცენარში მოცემულ კონკრეტულ 
ინფორმაციას. ანალოგიურად,  ქულები არ მოგენიჭებათ არც  ბიზნესის ისეთი 
რისკებისთვის, რომლებიც გავლენას არ ახდენს ფინანსური ანგარიშგების აუდიტზე.

ახლა გამოვიყენოთ ეს ლოგიკა ზემოთ მოყვანილი მაგალითის მიმართ:

მხოლოდ რისკების გამოვლენა — ½ ქულა

კომპანია მომხმარებლებისთვის შეკვეთით აწარმოებს  მანქანა-დანადგარებს, 
რომელთა დასრულებას შესაძლოა ექვსი თვე დასჭირდეს.

ნაკ ლე ბად მო სა ლოდ ნე ლი ა, რომ ბევრ ქუ ლას მო გი ტანთ გა მოც და ზე ისე თი პა სუ ხი, 
რო მელ შიც მხო ლოდ კითხ ვის ფაქ ტე ბია გა მე ო რე ბუ ლი — ბიზ ნე სის რის კის კითხ ვა ში 
ამ გ ვარ პა სუხ ში, სა დაც მხო ლოდ აღ წე რი ლი იქ ნე ბა ბიზ ნე სის რის კი, ½ ქუ ლას მი-
ი ღებთ  მხო ლოდ იმის გა მო, რომ გან ხი ლუ ლი არ იქ ნე ბა  კომ პა ნი ის თ ვის  რის კით 
გა მოწ ვე უ ლი შე დე გე ბი.

გამოვლენილი და მოკლედ ახსნილი რისკი — 1 ქულა

კომპანია მომხმარებლებისთვის შეკვეთით აწარმოებს  მანქანა-დანადგარებს,  
რომელთა დასრულებას შესაძლოა ექვსი თვე დასჭირდეს. ამ დროის განმავლობაში 
კომპანიას აქვს ფულადი სახსრები, რომლებიც ინვესტირებულია/განივთებულია 
დაუმთავრებელ წარმოებაში.

ამგვარ პასუხზე სრულ ქულებს ვერ მიიღებთ, რადგან მოსაზრება არ არის 
განვითარებული და არ არის ახსნილი, რატომ არის ეს რისკი; როგორ მოქმედებს 
იგი ბიზნესზე/კომპანიაზე ან აუდიტზე.

გამოვლენილი და კარგად ახსნილი — სრული ქულები

კომ   პა  ნია მომ   ხამ   რებ   ლე  ბის   თ   ვის შეკ   ვე  თით აწარ   მო  ებს  მან   ქა  ნა-   და  ნად   გა  რებს, რო -
მელ   თა დას   რუ  ლე  ბას შე  საძ   ლოა ექ   ვ   სი თვე დას   ჭირ   დეს. ამ დრო  ის გან   მავ   ლო  ბა  ში 
კომ   პა  ნი  ას აქვს ფუ  ლა  დი სახ   ს   რე  ბი, რომ   ლე  ბიც ინ   ვეს   ტი  რე  ბუ  ლია და  უმ   თავ   რე  ბელ 
წარ   მო  ე  ბა  ში, რა  მაც შე  იძ   ლე  ბა გა  მო  იწ   ვი  ოს კომ   პა  ნი  ის   თ   ვის ფუ  ლა  დი სახ   ს   რე  ბის 
პრობ   ლე  მე  ბი, გან   სა  კუთ   რე  ბით იმის გა  მო, რომ ავან   სად გა  დახ   დილ   მა 30%-მა თან   ხამ 
(დეპოზიტმა) შე  იძ   ლე  ბა არ და  ფა  როს ყვე  ლა  ნა  ი  რი წი  ნას   წა  რი ხარ   ჯი. მო  ცე  მულ წელს 
გა  ი  ზარ   და ზე  მო  აღ   ნიშ   ნუ  ლი მომ   სა  ხუ  რე  ბის მო  ცუ  ლო  ბა, რაც კი  დევ უფ   რო აღ   რ   მა  ვებს 
ფუ  ლა  დი სახ   ს   რე  ბის პრობ   ლე  მას.

მართებული შეიძლება  იყოს ისეთი პასუხიც, რომელშიც რიკის სხვა მოსალოდნელი 
შედეგები იქნება განხილული ან სხვაგვარად იქნება აღწერილი რისკი და ასეთი 
პასუხისთვისაც მიიღებთ ქულებს. მაგალითად, შემდეგი  პასუხიც ადეკვატურია და 
მიიჩნევა იმავე რისკის სრულყოფილ ახსნად:
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გამოვლენილი და კარგად ახსნილი რისკები — სრული ქულები

კომპანია მომხმარებლებისთვის შეკვეთით აწარმოებს  მანქანა-დანადგარებს, 
რომელთა დასრულებას შესაძლოა ექვსი თვე დასჭირდეს. არსებობს რისკი იმისა, 
რომ მომხმარებელმა შეიძლება გააუქმოს შეკვეთა მას შემდეგ, რაც კომპანია 
დახარჯავს მნიშვნელოვან სახსრებს მანქანა-დანადგარების დაპროექტებასა და 
წარმოებაზე. ეს პრობლემებს შეუქმნის კომპანიის ფულადი სახსრების ნაკადს 
და ნაკლებად მოსალოდნელია, რომ მანქანა-დანადგარების გაყიდვა სხვა 
მომხმარებელზე  შესაძლებელი იყოს იმავე ფასად (რაც შემკვეთისთვის იყო 
განსაზღვრული), მისი სპეციფიკური ინდივიდუალური მახასიათებლების  გამო. ეს 
შეიძლება იმას ნიშნავდეს, რომ კომპანია ზარალს მიიღებს ამ მარაგის გაყიდვიდან 
ან საერთოდ ვერ გაყიდის მას.

ამ დო ნის გა მოც და ზე გო ნივ რუ ლია ვი ვა რა უ დოთ, რომ გა მომ ც დელ მა სცე ნარ ში  ინ-
ფორ მა ცი ის ნე ბის მი ე რი დე ტა ლი რა ღაც მი ზე ზის გა მო შე ი ტა ნა. სა ვა რა უ დოდ, ეს იქ ნე ბა 
რო მე ლი მე მოთხოვ ნის შე სა ბა მი სი. ამას თან, გა მომ ც დე ლი ხში რად მი გი თი თებთ, თუ 
არ სე ბობს ისე თი სფე რო ე ბი, რომ ლე ბიც არ უნ და გა ით ვა ლის წი ნოთ პა სუხ ში. პა სუ ხის 
მომ ზა დე ბის ეფექ ტი ა ნი მიდ გო მაა რის კე ბის გა მოვ ლე ნა სცა დოთ თი თო ე ულ აბ ზაც ში 
– შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს ერ თ ზე მე ტი რის კი, მაგ რამ ნაკ ლე ბად მო სა ლოდ ნე ლია ტექ-
ს ტის ისე თი  მო ნაკ ვე თის არ სე ბო ბა, რო მე ლიც არ შე ი ცავს რა ი მე ისეთ ინ ფორ მა ცი ას, 
რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლი იქ ნე ბა სულ მცი რე კითხ ვის ერთ მოთხოვ ნას თან მა ინც.

კი დევ ერ თი რამ, რა საც ყუ რადღე ბა უნ და მი აქ ცი ოთ რის კე ბის აღ წე რი სას, რაც სპე კუ-
ლა ცი უ რი ხა სი ა თის ან უმ ნიშ ვ ნე ლო იქ ნე ბა თქვენ თ ვის მო ცე მუ ლი სცე ნა რის კონ ტექ ს ტ ში. 
სცე ნარ ში საკ მა რი სი რის კი ა ნი სფე რო ე ბი იქ ნე ბა მაქ სი მა ლუ რი ქუ ლე ბის მი სა ღე ბად, თუ 
ისი ნი კარ გად არის აღ წე რი ლი. თუ აღ მო ა ჩენთ, რომ სა კუ თარ ვა რა უდს გა მოთ ქ ვამთ 
პო ტენ ცი ურ პრობ ლე მებ ზე, რომ ლებ მაც შე იძ ლე ბა გავ ლე ნა იქო ნი ოს დამ კ ვეთ ზე, მაგ-
რამ არ გაქვთ საკ მა რი სი ინ ფორ მა ცია იმის გა სა გე ბად, არის თუ არა ეს რის კი, მა შინ, 
სა ვა რა უ დოდ, თქვე ნი მო საზ რე ბა არ იქ ნე ბა არ სე ბი თი ან უმ ნიშ ვ ნე ლო ა. მარ თა ლი ა, 
შე საძ ლე ბე ლი ა, რომ ქუ ლე ბი მი ი ღოთ სხვა რე ა ლურ რის კებ ზეც, რომ ლე ბიც მი თი თე-
ბუ ლი არ არის შე ფა სე ბის სქე მა ში, მაგ რამ გა ცი ლე ბით უფ რო ად ვი ლი და ნაკ ლე ბად 
სა რის კო ა, თუ პა სუხ ში გა ნი ხი ლავთ გა მომ ც დე ლის მი ერ მო ნიშ ნულ რის კებს.

არსებითი უზუსტობის რისკები

არ სე ბი თი უზუს ტო ბის რის კი ხში რად გა მომ დი ნა რე ობს ბიზ ნე სის რის კე ბი დან, რაც გა-
მო ი ხა ტე ბა ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ზე ამ რის კე ბის პო ტენ ცი ურ გავ ლე ნა ში. შე იძ ლე ბა 
გა მოც დის თ ვის მზა დე ბის კარ გი მე თო დი იყოს, თუ ყო ველ ჯერ ზე, რო დე საც რის კებს 
გა ა ა ნა ლი ზებთ, იმა ზე და ფიქ რ დე ბით, რა გავ ლე ნა შე იძ ლე ბა იქო ნი ოს ბიზ ნე სის რის კ მა 
ფი ნან სურ ან გა რიშ გე ბა ზე. თქვენ უნ და სცა დოთ ბიზ ნე სის რის კის გარ დაქ მ ნა ფი ნან სურ 
ან გა რიშ გე ბა ში ასა ხულ ციფ რებ ზე ან სხვა ინ ფორ მა ცი ა ზე მის შე საძ ლო გავ ლე ნად.     

არსებითი უზუსტობის რისკების დახასიათებისას ეფექტური მიდგომა იქნება, თუ პასუხს 
ჩამოაყალიბებთ შემდეგ საფეხურებად:

1. გამოითვალეთ და დასკვნა გამოიტანეთ საკითხის არსებითობაზე, თუ საკმარისი 
ინფორმაციაა ხელმისაწვდომი — ქულას მიიღებთ არსებითობის  სწორი და 
შესაბამისი გამოთვლისთვის სათანადო დასკვნასთან ერთად — ქულა მხოლოდ 
ერთხელ მიენიჭება თითო საკითხს და არსებითობასთან დაკავშირებული ქულები 
შეიძლება შეზღუდული იყოს საგამოცდო კითხვაში;
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2. მოკლედ აღწერეთ ფინანსურ ანგარიშგებასთან დაკავშირებული შესაბამისი 
მოთხოვნა — გაითვალისწინეთ, რომ ქულას ვერ მიიღებთ ბუღალტრული აღრიცხვის 
სტანდარტების სახელწოდების ან ნომრებისათვის — ქულა მიკუთვნებული აქვს 
მხოლოდ ბუღალტრული აღრიცხვის მიდგომას;

3. სცენარში არსებული რისკი დააკავშირეთ ბუღალტრული აღრიცხვის მიდგომასთან;

4. სცენარზე დაყრდნობით  აღწერეთ რისკის გავლენა ფინანსურ ანგარიშგებაზე.

საზოგადოდ, თითოეული ამ პროცესისთვის ხელმისაწვდომი იქნება ქულა და თქვენ  
ეს მიდგომა უნდა გამოიყენოთ ყოველთვის, როდესაც პასუხს წერთ კითხვაზე, სადაც 
გთხოვენ არსებითი უზუსტობის რისკის შეფასებას.

ახლა ისევ განვიხილოთ ბიზნესის რისკი, რომელიც ზემოთ განვიხილეთ. წინასწარი 
გადახდის პირობით შეკვეთით მანქანა-დანადგარების წარმოებასთან დაკავშირებულმა 
პრობლემამ  ფინანსურ ანგარიშგებაზე შეიძლება გავლენა მოახდინოს ამონაგების 
აღიარების საკითხში, თუ წინასწარი გადახდები ექნება კომპანიას და ასევე მარაგის 
შეფასებასთან დაკავშირებით. გამოცდის მიზნებისთვის, ბუღალტრული აღრიცხვის ეს 
ორი  საკითხი, სავარაუდოდ, შეფასდება, როგორც ორი განცალკევებული არსებითი 
უზუსტობის რისკი.

ახლა ეს ორი საკითხი დაუკავშირეთ განსახილველ სცენარს და შემდეგ გაეცანით 
ქვემოთ მოცემულ  პასუხის ნიმუშს, რომლის დაწერა და სრული ქულების მიღება 
თითოეული განხილული რისკისთვის შესაძლებელია გამოცდაზე.

ამონაგების აღიარება

კომპანია  იღებს 30%-ის ოდენობის დეპოზიტს (საავანსო გადახდას) შეკვეთილი 
მანქანა-დანადგარის დაპროექტებისთვის.

ფასს 15-ს შესაბამისად ამონაგები უნდა აღიარდეს გარკვეული პერიოდის 
განმავლობაში ან დროის იმ მომენტში, როდესაც კონტროლი გადადის 
მომხმარებელზე. ასეთი საკითხები განისაზღვრება ხელშეკრულების პირობებით. 
კონტროლის გადაცემამდე ავანსად მიღებული გადახდები უნდა აღიარდეს, როგორც 
გადავადებული შემოსავალი.

არსებობს რისკი იმისა, რომ ამონაგები შეიძლება ადრე იყოს აღიარებული, 
საავანსო გადახდის მიღებისას და არ იყოს გადავადებული.

ეს გამოიწვევს ამონაგების გადიდებას და გადავადებულ ამონაგებთან 
დაკავშირებული ვალდებულებების ნაკლებ შეფასებას (შემცირებას).

მარაგების შეფასება

კომპანია აწარმოებს მანქანა-დანადგარებს, რომელთა დასრულებას დაახლოებით 
სამი თვე სჭირდება, რაც წარმოშობს დაუმთავრებელ წარმოებას.

დაუმთავრებელ წარმოება უნდა შეფასდეს თვითღირებულებისა და ნეტო 
სარეალიზაციო ღირებულებას შორის უმცირესი თანხით. თვითღირებულება კი 
მოიცავს მათ შეძენასთან და გადამუშავებასთან დაკავშირებულ ყველანაირ 
დანახარჯს, აგრეთვე  დანახარჯებს, რომლებიც გაწეულია მისი მოცემულ/
ამჟამინდელ ადგილამდე ტრანსპორტირებისათვის და სათანადო მდგომარეობაში 
მოსაყვანად. 
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არსებობს რისკი იმისა, რომ გაუქმდება მანქანა-დანადგარების  გამოშვების 
შეკვეთა და მარაგების ნეტო სარეალიზაციო ღირებულება დაეცემა გაწეულ წმინდა 
დანახარჯებზე ქვემოთ.

ეს გამოიწვევს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში მარაგის (ანუ აქტივების) 
გადიდებულ შეფასებას, რეალიზებული საქონლის თვითღირებულების შემცირებას 
და, შესაბამისად, მოგების გადიდებას.

გაითვალისწინეთ, რომ ამ მაგალითებში ჩვენ არ გვქონდა საკმარისი ინფორმაცია 
არსებითობის გამოსათვლელად.

აუდიტორული რისკი

როდესაც გამოცდაზე  გთხოვენ აუდიტორული  რისკის შეფასებას, თქვენი პასუხის დიდი 
ნაწილი ისეთივე იქნება, როგორიც კითხვისთვის, სადაც გთხოვენ არსებითი უზუსტობის 
რისკების შეფასებას, რადგან არსებითი უზუსტობის რისკი აუდიტორული რისკის 
ძირითადი ნაწილი/კომპონენტია. განსხვავება მხოლოდ იმაში მდგომარეობს, რომ 
ამ შემთხვევაში შეუმჩნევლობის რისკზე მსჯელობაც დაგჭირდებათ. შეუმჩნევლობის 
რისკის მაგალითები შეიძლება მოიცავდეს აუდიტორად ბოლო დანიშვნას, დამკვეთის 
გამოუცდელობას ახალ ბაზარზე  ან აუდიტის ჩასატარებლად შეთანხმებული დროის 
უკმარისობას.

თუ ჩვენ მიერ ზემოთ განხილულ მაგალითში მოცემული იქნებოდა ასევე შემდეგი 
ინფორმაციაც:

თქვენ ხართ თქვენი ფირმის ახალი დამკვთის Dali Co-ს აუდიტის მენეჯერი. 
პარტნიორმა გთხოვათ 2015 წ. 31 დეკემბერს დასრულებული წლის აუდიტის დაგეგმვა 
და მოგაწოდათ დამკვეთთან შეხვედრისას მიღებული შემდეგი ინფორმაცია 

მაშინ, არსებითი უზუსტობის რისკების გარდა პასუხში დამატებით განსახილველი 
გექნებოდათ აუდიტორული რისკიც.

ჩვენ ვართ დამკვეთის ახლად  დანიშნული აუდიტორები და, როგორც ასეთი, 
დამკვეთის ბიზნესისა და მისი შიდა კონტროლის  სისტემის/მექანიზების  შესახებ 
არ ვართ ისეთ დონეზე ინფორმირებულები, როგორც არსებული დამკვეთების 
შემთხვევაში ვიქნებოდით. ამრიგად, ჩვენ შეიძლება ვერ შევიცნოთ არსებითი 
უზუსტობის გარკვეული რისკები ან  შეუფერებელი პროცედურები  ჩავატაროთ 
დამკვეთის შესახებ ცოდნის სიმწირის გამო

გარდა ამისა, ჩვენ არ ჩაგვიტარებია საწყისი ნაშთების აუდიტი, ამიტომ არსებობს 
რისკი იმისა, რომ საწყისი ნაშთები შეიძლება არ იყოს სწორი ან გამოყენებული 
იყოს არასათანადო სააღრიცხვო პოლიტიკა.

არსებობს ორი ტიპური  შეცდომა, რომელსაც კანდიდატები  გამოცდაზე უშვებენ ახალ 
დამკვეთთან დაკავშირებით. პირველი, ზოგიერთი კანდიდატი მიიჩნევს, რომ ახალი 
აუდიტორი არის ბიზნესის რისკი ან იწვევს არსებითი უზუსტობის რისკის წარმოქმნას. 
ეს არასწორია. დაფიქრდით, განსახილველი ბიზნესი უცვლელია ამ შემთხვევაშიც, 
იცვლება მხოლოდ შეუმჩნევლობის რისკი.
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მეორე შეცდომა — არ უნდა ვივარაუდოთ, რომ  დავალების/გარიგების ახალი 
მენეჯერი იგივეა, რაც ახალ დამკვეთთან მუშაობა. აუდიტის პარტნიორი და დამკვეთის 
შესახებ ფირმაში არსებული ცოდნა  უცვლელია, ამიტომ ქულას ვერ მიიღებთ 
იმაზე მსჯელობისთვის, რომ აუდიტის ახალი მენეჯერი წარმოშობს  მნიშვნელოვან 
აუდიტორულ რისკს.

ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ გამოცდის თვალსაზრისით, არცერთ ამ 
მაგალითში არ მოითხოვება რისკების ტიპების განმარტება და თეორიული ახსნა 
— თუ გამომცდელი მოგთხოვთ რისკების შეფასებას, მაშინ საკმარისი იქნება, თუ 
პასუხში თითოეულ რისკს  ცალ-ცალკე  გამოყოფთ შესაფერისი ქვესათაურით და 
შემდეგ ჩვენ მიერ განხილული პასუხების ანალოგიურად იმსჯელებთ თითოეული 
რისკის შესახებ.

დასკვნა

ამ სტა ტი ა ში ძი რი თა დი ყუ რადღე ბა და ვუთ მეთ და გეგ მ ვის ტი პის კითხ ვებს, სა დაც კონ კ-
რე ტუ ლად  მო ითხო ვე ბო და ერ თი ან რამ დე ნი მე ბიზ ნე სის რის კის, არ სე ბი თი უზუს ტო ბის 
რის კი სა და აუდი ტო რუ ლი რის კის აღ წე რა და ჩა მო ვა ყა ლი ბეთ ეფექ ტუ რი მიდ გო მა იმის 
შე სა ხებ, რო გორ შე გიძ ლი ათ ამ გ ვარ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის გა ცე მა  გა მოც და ზე მაქ სი მა-
ლუ რი ქუ ლე ბის მი სა ღე ბად.

გა ით ვა ლის წი ნეთ, რომ არ სე ბი თი უზუს ტო ბის რის კის  ცოდ ნა გა მომ ც დელ მა შე იძ ლე ბა 
შე ა მოწ მოს  ასე ვე ბუ ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის სა კითხებ სა და მტკი ცე ბუ ლე ბებ თან და კავ-
ში რე ბულ კითხ ვებ შიც. მარ თა ლი ა, ამ გ ვა რი კითხ ვე ბის პა სუ ხის სტრუქ ტუ რა შე იძ ლე ბა 
უფ რო ფარ თო იყოს, მაგ რამ აზ როვ ნე ბის ძი რი თა დი ლო გი კა ანა ლო გი უ რი იქ ნე ბა. 
ეს სა კითხე ბი დე ტა ლუ რად იყო გან ხი ლუ ლი სხვა სტა ტი ა ში, რო მე ლიც ბუ ღალ ტ რუ ლი 
აღ რიცხ ვის სა კითხებს ეძღ ვ ნე ბო და უმაღ ლე სი დო ნის აუდი ტი სა და მარ წ მუ ნე ბე ლი 
მომ სა ხუ რე ბის მო დუ ლის გა მოც დის კონ ტექ ს ტ ში (იხ. ივ ნი სის თვის ჟურ ნა ლი).

სტატია მოამზადა უმაღლესი დონის  
აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების  

მოდულის საგამოცდო კომისიის წევრმა
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gamocdis Cabarebis teqnika umaRlesi  
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აუდიტორის დასკვნის შედგენა უმაღლესი დონის აუდიტისა და მარწმუნებელი 
მომსახურების მოდულის სასწავლო პროგრამისა და გამოცდის მნიშვნელოვანი ნაწილია. 
2018 წლის სექტემბრამდე, როგორც წესი, აუდიტორის დასკვნა გათვალისწინებული იყო 
რომელიმე არჩევითი ხასიათის (არასავალდებულო) კითხვაში და ხშირად თითქმის 
ყველა საგამოცდო სესიაზე ამგვარ კითხვებს იშვიათად ირჩევდნენ კანდიდატები. 
კანდიდატებმა უნდა გააცნობიერონ, რომ ვინაიდან გამოცდა სასწავლო პროგრამის 
ახალი ფორმატის მიხედვით ტარდება, ყველა კითხვა სავალდებულო გახდა. ამასთან, 
თითოეულ გამოცდაზე ერთ-ერთი 25-ქულიანი კითხვა აღებული იქნება სასწავლო 
პროგრამის იმ თემიდან, რომელიც ეხება აუდიტის დასრულებას და აუდიტორის 
დასკვნის მომზადებას. კითხვები შეიძლება მიმართული იყოს სასწავლო პროგრამის 
ისეთ თემებზე, რომლებიც მოიცავს აუდიტორული მტკიცებულებების საბოლოო 
შეფასებას, ისეთ საკითხებს, როგორიცაა საწარმოს ფუნქციონირებადობა, შემდგომი 
მოვლენები, ანგარიშები (დასკვნები), რომლებსაც აუდიტორები ამზადებენ აუდიტის 
საბოლოო სტადიაზე, მათ შორის აქციონერებისთვის განკუთვნილი აუდიტორი დასკვნა 
და მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელი პირებისთვის განკუთვნილი ანგარიშები. 

ამ სტატიაში ყურადღებას გავამახვილებთ აქციონერებისთვის განკუთვნილ აუდიტორის 
დასკვნაზე. აუცილებელია, რომ კანდიდატები მოემზადონ აუდიტორის დასკვნასთან 
დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხის გასაცემად. ამისთვის მათ დასჭირდებათ აუდიტორის 
დასკვნის ფორმატის ცოდნა, ასს-ებით გათვალისწინებული აუდიტორული მოსაზრების 
ტიპებისა და ასევე აუდიტორული მოსაზრების სხვა მოდიფიკაციების ცოდნა, რომელთა 
გამოყენება აუდიტორის დასკვნაში შეიძლება მოითხოვებოდეს კონკრეტულ სიტუაციებში. 

აუდიტორის დასკვნასთან დაკავშირებული საგამოცდო კითხვები, ძირითადად, 
ორი ფორმატით არის ხოლმე წარმოდგენილი. პირველი არის სცენარში მოცემული 
ინფორმაციის შეფასება და იმის მოთხოვნა, რომ კანდიდატმა განიხილოს საჭირო 
შემდგომი ქმედებები და მათი შესაძლო გავლენა აუდიტორის დასკვნაზე, ხოლო 
მეორე არის აუდიტორის დასკვნის ტექსტის კრიტიკულად შეფასება. ზემოაღნიშნული 
მოთხოვნები მცირედით განსხვავდება ერთმანეთისგან, ვინაიდან პირველი აუდიტის 
უფრო ადრინდელ სტადიას ეხება, ვიდრე მეორე. მაშასადამე, მნიშვნელოვანია, 
რომ პასუხი მიმართული იყოს სწორედ იმ მოთხოვნაზე, რომლის შესრულებასაც 
გთხოვენ. შეიძლება განსხვავებული იყოს მოთხოვნების ტექსტიც, რაც იმას ნიშნავს, 
რომ შესაძლოა ორი კითხვა მსგავს შთაბეჭდილებას სტოვებდეს, მაგრამ კანდიდატის 
დასკვნები განსხვავებული მიზეზებით უნდა იყოს განპირობებული. 

აუდიტორული მოსაზრებები

სავარაუდოდ, აუდიტორული მოსაზრება ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია, 
რომელიც კანდიდატებმა უნდა იცოდნენ აუდიტორის დასკვნასთან დაკავშირებულ 
კითხვებზე პასუხის გასაცემად. როდესაც აუდიტორს უკვე მოპოვებული აქვს საკმარისი 
და შესაფერისი აუდიტორული მტკიცებულებები იმის თაობაზე, რომ ფინანსური 
ანგარიშგება არ შეიცავს არსებით უზუსტობას, შესაძლებელია არამოდიფიცირებული 
მოსაზრების გამოთქმა აუდიტორის დასკვნაში. 
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არამოიფიცირებული მოსაზრებები

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტი (ასს) 700 (გადასინჯული) – „მოსაზრების 
ჩამოყალიბება და დასკვნის წარდგენა ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ – 
ითვალისწინებს ორი ფორმის არამოდიფიცირებულ მოსაზრებას:

• ჩვენი აზრით, თანდართული ფინანსური ანგარიშგება, ყველა არსებითი 
ასპექტის გათვალისწინებით, სამართლიანად ასახავს ABC კომპანიის ფინანსურ 
მდგომარეობას 20X1 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, აგრეთვე მისი საქმიანობის 
ფინანსურ შედეგებსა და ფულადი სახსრების მოძრაობას იმ წლისთვის, რომელიც 
დასრულდა მოცემული თარიღით, ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო 
სტანდარტების (IFRS®) შესაბამისად; ან

• ჩვენი აზრით, თანდართული ფინანსური ანგარიშგება, უტყუარად და სამართლიანად 
ასახავს ABC კომპანიის ფინანსურ მდგომარეობას 20X1 წლის 31 დეკემბრის 
მდგომარეობით, აგრეთვე მისი საქმიანობის ფინანსურ შედეგებსა და ფულადი 
სახსრების მოძრაობას იმ წლისთვის, რომელიც დასრულდა მოცემული თარიღით, 
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების (IFRS®) შესაბამისად. 

ტი პუ რი შეც დო მა გა მოც და ზე – კან დი და ტე ბი ხში რად აცხა დე ბენ, რომ ამ მო საზ-
რე ბე ბი დან პირ ვე ლი არ არის სწო რი და დას კ ვ ნა ში მი თი თე ბუ ლი უნ და იყოს, 
რომ ...ფინანსური ან გა რიშ გე ბა უტყუ ა რად და სა მარ თ ლი ა ნად ასა ხავს - ეს ასე 
არ არის, ორი ვე ფორ მუ ლი რე ბა ნე ბა დარ თუ ლია ასს 700-ით.

მოდიფიცირებული მოსაზრებები

შემდეგი, რაც კანდიდატებმა აუცილებლად უნდა იცოდნენ, არის აუდიტორული 
მოსაზრების შესაძლო მოდიფიკაციები. ამგვარი მოდიფიკაციის აუცილებლობას იწვევს 
შემდეგი სიტუაციები: 

• აუდიტორს არ შეუძლია საკმარისი და შესაფერისი აუდიტორული 
მტკიცებულებების მოპოვება; ან

• იმის დადგენა, რომ არსებობს შეუსწორებელი არსებითი უზუსტობები; ან 

• აუდიტორმა დაასკვნა, რომ ფინანსური ანგარიშგება, ყველა არსებითი ასპექტით 
გათვალისწინებით, მომზადებული არ არის ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის 
სათანადო საფუძვლების მოთხოვნების შესაბამისად, რომლებიც ითვალისწინებს 
სამეურნეო სუბიექტის სააღრიცხვო მეთოდების ხარისხობრივი ასპექტების, მათ 
შორის ხელმძღვანელობის განსჯის შესაძლო მიკერძოების ინდიკატორების 
გათვალისწინებას. 

ასეთ შემთხვევებში, აუდიტორმა უნდა შეაფასოს, განსახილველი საკითხი არსებითია, 
თუ არსებითიც არის და ყოვლისმომცველიც. 

ასს 705 (გადასინჯული) – „მოსაზრების მოდიფიცირება დამოუკიდებელი აუდიტორის 
დასკვნაში“ – ადგენს მოდიფიცირებული მოსაზრების სამ ტიპს:

• პირობითი მოსაზრება – როდესაც აუდიტორი მოიპოვებს საკმარის და შესა-
ფერის აუდიტორულ მტკიცებულებებს, მაგრამ დაასკვნის, რომ ფინანსურ 
ანგარიშგებაში არსებული უზუსტობები, ცალ-ცალკე ან ერთობლივად, ფინანსური 
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ანგარიშგებისათვის არსებითია, მაგრამ არა ყოვლისმომცველი (პირობითი 
მოსაზრება არსებითი უზუსტობის საფუძველზე),  ან აუდიტორს  არ შეუძლია 
საკმარისი და შესაფერისი აუდიტორული მტკიცებულებების მოპოვება, რომლებსაც 
დაეყრდნობა მისი მოსაზრება, მაგრამ დაასკვნის, რომ ფინანსურ ანგარიშგებაზე 
აღმოუჩენელი უზუსტობების შესაძლო გავლენა, თუ ასეთი არსებობს, შეიძლება 
იყოს არსებითი, მაგრამ არა ყოვლისმომცველი (პირობითი მოსაზრება საკმარისი 
და შესაფერისი აუდიტორული მტკიცებულებების მოპოვების შეუძლებლობის 
საფუძველზე). პირობითი მოსაზრების ფორმულირებისთვის გამოიყენება ტერმინი 
„გარდა“ და ამგვარი მოსაზრებების ტექსტის ნიმუშები მოცემულია ასს 705-ის 
(გადასინჯული) მე-17 პუნქტში.

• უარყოფითი მოსაზრება – როდესაც აუდიტორი მოიპოვებს საკმარის და შესა-
ფერის აუდიტორულ მტკიცებულებებს, მაგრამ დაასკვნის, რომ ფინანსურ 
ანგარიშგებაში არსებული უზუსტობები, ცალ-ცალკე ან ერთობლივად, ფინანსური 
ანგარიშგებისათვის არსებითიცაა და ყოვლისმომცველიც (ამგვარად, ფინანსური 
ანგარიშგება სამართლიანად არ ასახავს/უტყუარად და სამართლიანად არ ასა-
ხავს ...); და

• უარი მოსაზრების გამოთქმაზე – როდესაც აუდიტორს არ შეუძლია საკმარისი და 
შესაფერისი აუდიტორული მტკიცებულებების მოპოვება, რასაც დაეყრდნობა მისი 
მოსაზრება და დაასკვნის, რომ აღმოუჩენელი უზუსტობების შესაძლო გავლენა 
ფინანსურ ანგარიშგებაზე, თუ ასეთი არსებობს, შეიძლება იყოს არსებითიც და 
ყოვლისმომცველიც.

იმისათვის, რომ კანდიდატებმა განასხვაონ მოდიფიცირებული მოსაზრების ზემო-
აღნიშნული ტიპები, მათ უნდა დაადგინონ ორი რამ: 

• არსებითი უზუსტობა არსებობს, თუ  მტკიცებულებები საკმარისი არ არის იმის 
დასადგენად, არსებობს თუ არა არსებითი უზუსტობა; და 

• უზუსტობის გავლენა არსებითია, თუ არსებითიც არის და ყოვლისმომცველიც? 

ტერმინი „ყოვლისმომცველი“ განმარტებულია ასს 705-ში (გადასინჯული) შემდეგნაირად: 

„ყოვლისმომცველი – ეს ტერმინი გამოიყენება უზუსტობებთან მიმართებით, ფინანსურ 
ანგარიშგებაზე უზუსტობების გავლენის აღწერისთვის ან ფინანსურ ანგარიშგებაზე 
იმ უზუსტობების შესაძლო გავლენის აღწერისთვის, თუ ასეთი არსებობს, რომელთა 
აღმოჩენა ვერ მოხერხდა საკმარისი და შესაფერისი აუდიტორული მტკიცებულებების 
მოპოვების შეუძლებლობის გამო. ფინანსურ ანგარიშგებაზე უზუსტობის ყოვლისმომცველი 
გავლენა არის ისეთი გავლენა, რომელიც აუდიტორის შეფასებით:

i. არ შემოიფარგლება ფინანსური ანგარიშგების კონკრეტული ელემენტებით, 
ანგარიშებით ან მუხლებით;

ii. თუ შემოიფარგლება ფინანსური ანგარიშგების კონკრეტული ელემენტებით, 
ანგარიშებით ან მუხლებით, წარმოადგენს ან შეიძლება წარმოადგენდეს ფინანსური 
ანგარიშგების არსებით ნაწილს; ან

iii. განმარტებებთან მიმართებაში, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მომხმარებლების 
მიერ ფინანსური ანგარიშგების გაგებისთვის.“
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ტი პუ რი შეც დო მე ბი გა მოც და ზე – კან დი და ტე ბი ხში რად სწო რად მი უ თი თე ბენ, 
რომ ან გა რი შებ ში (ანგარიშგებაში) არ სე ბობს არ სე ბი თი უზუს ტო ბა, რო მე ლიც არ 
არის ყოვ ლის მომ ც ვე ლი, მაგ რამ შემ დეგ აცხა დე ბენ, რომ მო საზ რე ბა უნ და იყოს 
არა მო დი ფი ცი რე ბუ ლი, ან ამ უზუს ტო ბის შე სა ხებ აუდი ტორ მა  ინ ფორ მა ცია უნ და 
წარ მო ად გი ნოს მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რე მო ე ბა თა ამ სახ ველ აბ ზაც ში. ეს სწო რი არ 
არის; არ სე ბი თი უზუს ტო ბა, რო მე ლიც არ არის ყოვ ლის მომ ც ვე ლი, გა მო იწ ვევს 
პი რო ბით მო საზ რე ბას.

მოსაზრების საფუძვლის აბზაცი („მოსაზრების საფუძველი“)

აუდიტორის დასკვნა მოსაზრების აბზაცის შემდეგ შეიცავს აბზაცს, სადაც აღწერილია 
საფუძველი, რომელსაც ეყრდნობა აუდიტორების მოსაზრება. როდესაც აუდიტორის 
დასკვნა მოიცავს მოდიფიცირებულ აუდიტორულ მოსაზრებას, ამ აბზაცში მოცემული 
უნდა იყოს  ინფორმაცია ამ უზუსტობების შესახებ, ან აღნიშნული უნდა იყოს, რომ 
აუდიტორმა ვერ შეძლო საკმარისი და შესაფერისი აუდიტორული მტკიცებულებების 
მოპოვება.

ტიპური შეცდომა გამოცდაზე – პასუხებში მოქმედებიდან ამოღებული სტან-
დარტების გამოყენება და იმის აღნიშვნა, რომ მოსაზრების საფუძვლის ამსახველი 
აბზაცი წინ უნდა უსწრებდეს აუდიტორული მოსაზრების აბზაცს.

აუდიტორის დასკვნის სხვა მოდიფიკაციები

კითხვის მოთხოვნაში, რომელშიც კანდიდატებს სთხოვენ აუდიტორის დასკვნაზე 
და არა მხოლოდ აუდიტორულ მოსაზრებაზე უზუსტობების გავლენის განხილვას, 
კანდიდატებმა უნდა გაითვალისწინონ სხვა მოდიფიკაციებიც, რომლებიც განხილულია 
ასს 700-ში (გადასინჯული).

მნიშვნელოვან გარემოებათა ამსახველი აბზაცი – სტანდარტის თანახმად, ამგვარ 
აბზაცს მაშინ იყენებენ აუდიტორები, როდესაც მიიჩნევენ, რომ საკითხი სწორად 
(სათანადოდ) არის წარდგენილი ფინანსურ ანგარიშგებაში ან განმარტებული 
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში, მაგრამ აუდიტორის აზრით, საკითხს 
განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს იმისთვის, რომ მომხმარებლებმა სათანადოდ 
გაიგონ ფინანსური ანგარიშგება. ეს აბზაცი იმისთვის გამოიყენება, რომ აუდიტორმა 
მომხმარებლის ყურადღება გაამახვილოს ამა თუ იმ საკითხზე და მიუთითოს, სად 
არის ეს საკითხი წარდგენილი ფინანსურ ანგარიშგებაში ან სად არის მის შესახებ 
ინფორმაცია გამჟღავნებული ფინანსურ ანგარიშგებაში. ეს აბზაცი არ გამოიყენება 
სამეურნეო სუბიექტის ფუნქციონირებადობასთან დაკავშირებული განუსაზღვრელობის 
აღსაწერად.

ტიპური შეცდომები გამოცდაზე

• მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რე მო ე ბა თა ამ სახ ვე ლი აბ ზა ცის გა მო ყე ნე ბა ინ ფორ მა ცი ის 
მი სა წო დებ ლად არ სე ბი თი უზუს ტო ბის შე სა ხებ, ან იმის თა ო ბა ზე, რომ აუდი-
ტორ მა ვერ მო ი პო ვა საკ მა რი სი და შე სა ფე რი სი აუდი ტო რუ ლი მტკი ცე ბუ ლე-
ბე ბი – ასეთ სი ტუ ა ცი ა ში გა მო ი ყე ნე ბა პი რო ბი თი მო საზ რე ბე ბი; 
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• მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რე მო ე ბა თა ამ სახ ვე ლი აბ ზა ცის გა მო ყე ნე ბა სა წარ მოს 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბა დო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბის შე სა ხებ 
ინ ფორ მა ცი ის მი სა წო დებ ლად – ამის თ ვის სპე ცი ა ლუ რი ცალ კე აბ ზა ცი გა-
მო ი ყე ნე ბა; 

• მნიშ ვ ნე ლო ვან გა რე მო ე ბა თა ამ სახ ვე ლი აბ ზა ცის გა მო ყე ნე ბა ისე თი სა კითხის 
ასახ ვის თ ვის, რო მე ლიც  აუდი ტის ძი რი თა დი სა კითხია სა ფონ დო ბირ ჟა ზე 
კო ტი რე ბუ ლი კომ პა ნი ის თ ვის.

სხვა გარემოებები – სხვა გარემოებათა ამსახველ აბზაცს აუდიტორები იმ შემთხვევაში 
იყენებენ, როდესაც მიიჩნევენ, რომ აუცილებელია ამა თუ იმ საკითხის შესახებ 
ინფორმირება, რომელიც წარდგენილი არ არის ფინანსურ ანგარიშგებაში, არც 
ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებშია განმარტებული, მაგრამ აუდიტორის აზრით, 
აუცილებელია იმისთვის, რომ მომხმარებელმა სათანადო წარმოდგენა შეიქმნას 
აუდიტზე, აუდიტორის პასუხისმგებლობაზე ან აუდიტორის დასკვნაზე. 

სხვა ინფორმაცია

ზემოაღნიშნულის გარდა, ასს 720 (გადასინჯული) – „აუდიტორის პასუხისმგებლობა სხვა 
ინფორმაციასთან მიმართებით“ – დამატებით მოითხოვს სხვა ინფორმაციის ამსახველი 
ნაწილის ჩართვას აუდიტორის დასკვნაში, როდესაც აუდიტორს მოპოვებული აქვს 
სხვა ინფორმაცია ან ვარაუდობს. რომ მოიპოვებს (უფრო დეტალური ინფორმაციის 
მისაღებად იხ. ასს 720 (გადასინჯული), 21- პუნქტი). 

სტანდარტის მიხედვით, დასკვნის ზემოაღნიშნული ნაწილი უნდა მოიცავდეს: 

 y გან ცხა დე ბას იმის თა ო ბა ზე, რომ სხვა ინ ფორ მა ცი ა ზე ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბა არის პა-
სუ ხის მ გე ბე ლი;

 y მითითებას, რომ:

 о სხვა ინფორმაცია აუდიტორმა მოიპოვა აუდიტორის დასკვნის თარიღამდე 
(თუკი ასე მოხდა); და

 о საფონდო ბირჟაზე კოტირებული სამეურნეო სუბიექტის ფინანსური ანგარიშგების 
აუდიტის შემთხვევაში – სხვა ინფორმაციის მოპოვებას აუდიტორი ვარაუდობს 
აუდიტორის დასკვნის თარიღის შემდეგ (თუკი ასეა);

 y განცხადებას იმის თაობაზე, რომ აუდიტორის მოსაზრება არ მოიცავს სხვა 
ინფორმაციას და, შესაბამისად, აუდიტორი არ გამოთქვამს აუდიტორულ მოსაზრებას 
და არც რაიმე სახის მარწმუნებელ დასკვნას მის შესახებ;

 y აუდიტორის პასუხისმგებლობის აღწერას, რომელიც ეხება სხვა ინფორმაციის 
გაცნობას, განხილვასა და მის შესახებ ინფორმირებას აუდიტორის დასკვნაში, 
როგორც ეს მოითხოვება ასს 720-ით (გადასინჯული); და

 y იმ შემთხვევაში, როდესაც აუდიტორს სხვა ინფორმაცია მოპოვებული აქვს 
აუდიტორის დასკვნის თარიღამდე:

 о განცხადებას იმის თაობაზე, რომ აუდიტორს არ აღმოუჩენია ისეთი საკითხი, 
რომლის შესახებაც აუცილებელი იქნებოდა ინფორმირება; ან

 о თუ აუდიტორმა დაასკვნა, რომ სხვა ინფორმაციაში არსებობს შეუსწორებელი 
არსებითი უზუსტობა – ამ შეუსწორებელი არსებითი უზუსტობის აღწერას.
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ტი  პუ  რი შეც   დო  მა გა  მოც   და  ზე _ კან   დი  დატ   მა არ იცის და არ მი  უ  თი  თებს, რომ სხვა 
ინ   ფორ   მა  ცი  ა  სა და ფი  ნან   სურ ან   გა  რიშ   გე  ბას შო  რის არ   სე  ბუ  ლი არ   სე  ბი  თი შე  უ  სა  ბა -
მო  ბე  ბის გარ   და აუდი  ტორს ევა  ლე  ბა აუდი  ტო  რის დას   კ   ვ   ნა  ში ინ   ფორ   მა  ცი  ის მი  წო -
დე  ბა სხვა ინ   ფორ   მა  ცი  ა  ში არ   სე  ბუ  ლი არ   სე  ბი  თი უზუს   ტო  ბე  ბის შე  სა  ხე  ბაც.

სა    წარ       მოს ფუნ       ქ       ცი   ო    ნი    რე    ბა    დო    ბას       თან და    კავ       ში    რე    ბუ    ლი არ       სე    ბი    თი გა    ნუ    საზღ       ვ       რე - 
 ლო ბა – ასს 570 (გადასინჯული) – „ფუნქციონირებადი სა    წარ       მო“ – მო   ითხოვს, რომ  
აუდი    ტორ       მა აუდი    ტო    რის დას       კ       ვ       ნას და   ა    მა    ტოს ცალ       კე ნა    წი    ლი, სა    დაც ყუ    რადღე    ბას გა   ა   -
მახ       ვი    ლებს სა    წარ       მოს ფუნ       ქ       ცი   ო    ნი    რე    ბა    დო    ბას       თან და    კავ       ში    რე    ბულ გა    ნუ    საზღ       ვ       რე    ლო    ბა    ზე, 
რომ       ლის შე    სა    ხე    ბაც ადეკ       ვა    ტუ    რი ინ       ფორ       მა    ციაა გამ       ჟ       ღავ       ნე    ბუ    ლი ფი    ნან       სუ    რი ან       გა    რიშ- 
   გე  ბის შე    ნიშ       ვ       ნებ       ში და მი   უ    თი    თებს ფი    ნან       სუ    რი ან       გა    რიშ       გე    ბის შე    სა    ბა    მის შე    ნიშ       ვ       ნას. 

ტი  პუ  რი შეც   დო  მე  ბი გა  მოც   და  ზე 

 y სა  წარ   მოს ფუნ   ქ   ცი  ო  ნი  რე  ბა  დო  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი პრობ   ლე  მე  ბის ასახ   ვა 
მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვან გა  რე  მო  ე  ბა  თა ამ   სახ   ველ აბ   ზაც   ში – ეს უკ   ვე აღარ შე  ე  სა  ბა  მე  ბა  
გა  და  სინ   ჯუ  ლი ასს 570-ისა და 706-ის მოთხოვ   ნებს. 

 y იმის აღ   ნიშ   ვ   ნა, რომ სა  მე  ურ   ნეო სუ  ბი  ექ   ტის ფუნ   ქ   ცი  ო  ნი  რე  ბა  დო  ბას   თან და  კავ  -
ში  რე  ბუ  ლი პრობ   ლე  მე  ბით გა  მოწ   ვე  უ  ლი გა  ნუ  საზღ   ვ   რე  ლო  ბა იმას ნიშ   ნავს, რომ 
ბუ  ღალ   ტ   რუ  ლი აღ   რიცხ   ვის   თ   ვის გა  მო  ყე  ნე  ბუ  ლი უნ   და იყოს სა  ლიკ   ვი  და  ციო 
სა  ფუძ   ვე  ლი _ ცალ   სა  ხად ამის იდენ   ტი  ფი  კა  ცია სწო  რი არ არის. მა  გა  ლი  თად, 
გა  ნუ  საზღ   ვ   რე  ლო  ბამ, რო  გო  რი  ცა  ა, რო  მე  ლი  მე ფორ   მის და  ფი  ნან   სე  ბის შეწყ   ვე  ტა 
(დაფინანსების ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბის ვა  დის ამო  წურ   ვა), ან რო  მე  ლი  მე მთა  ვა  რი მომ  -
ხ   მა  რებ   ლის და  კარ   გ   ვა შე  იძ   ლე  ბა გა  მო  იწ   ვი  ოს სა  მე  ურ   ნეო სუ  ბი  ექ   ტის ფუნ   ქ   ცი  ონ  -
რე  ბა  დო  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი გა  ნუ  საზღ   ვ   რე  ლო  ბა, მაგ   რამ ეს ყო  ველ   თ   ვის არ 
ნიშ   ნავს იმას, რომ კომ   პა  ნია აუცი  ლებ   ლად შეწყ   ვეტს კო  მერ   ცი  ულ საქ   მი  ა  ნო  ბას 
და მას მო  ეთხო  ვე  ბა ბუ  ღალ   ტ   რუ  ლი აღ   რიცხ   ვის   თ   ვის სა  ლიკ   ვი  და  ციო სა  ფუძ   ვ   ლის 
გა  მო  ყე  ნე  ბა. კან   დი  და  ტებ   მა უნ   და იცოდ   ნენ, რომ უკი  დუ  რე  სად იშ   ვი  ათ შემ   თხ  -
ვე  ვებ   ში შეხ   ვ   დე  ბათ ისე  თი ფი  ნან   სუ  რი ან   გა  რიშ   გე  ბა, რო  მე  ლიც მომ   ზა  დე  ბუ  ლია 
„სალიკვიდაციო სა  ფუძ   ვ   ლით“, რად   გან ამ   გ   ვა  რი სა  ფუძ   ვე  ლი მხო  ლოდ იმ შემ  -
თხ   ვე  ვა  ში გა  მო  ი  ყე  ნე  ბა, რო  დე  საც ან   გა  რიშ   ვალ   დე  ბულ სა  წარ   მოს არ აქვს სხვა 
არ   ჩე  ვა  ნი, გარ   და იმი  სა, რომ შეწყ   ვი  ტოს საქ   მი  ა  ნო  ბა.

 y სა  მე  ურ   ნეო სუ  ბი  ექ   ტის  ფუნ   ქ   ცი  ო  ნი  რე  ბა  დო  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ  ლი გა  ნუ  საზღ   ვ  -
რე  ლო  ბის აბ   ზა  ცის ჩარ   თ   ვა აუდი  ტო  რის დას   კ   ვ   ნა  ში იმ შემ   თხ   ვე  ვა  ში, რო  დე  საც ამ 
გა  ნუ  საზღ   ვ   რე  ლო  ბის შე  სა  ხებ ინ   ფორ   მა  ცია გამ   ჟ   ღავ   ნე  ბუ  ლი არ არის ფი  ნან   სუ  რი 
ან   გა  რიშ   გე  ბის შე  ნიშ   ვ   ნებ   ში _ ასე  თი სი  ტუ  ა  ცია წარ   მო  შობს არ   სე  ბით უზუს   ტო  ბას 
და აუდი  ტორს ევა  ლე  ბა პი  რო  ბი  თი ან უარ   ყო  ფი  თი მო  საზ   რე  ბის გა  მოთ   ქ   მა.  

მიაქციეთ ყურადღება: ზემოაღნიშნული სამი მოდიფიკაციიდან ყველა არ იწვევს 
პირობით მოსაზრებას, არამედ იწვევს მხოლოდ აუდიტორის დასკვნის მოდიფიცირებას. 
ამასთან არცერთი მათგანი არ არის  აუდიტორული მოსაზრების პირობითობის 
ალტერნატივა/შემცვლელი. 
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აუდიტის ძირითადი საკითხები

საფონდო ბირჟაზე კოტირებული კომპანიების აუდიტში აუდიტორებს მოეთხოვებათ 
აუდიტორის დასკვნაში „აუდიტის ძირითადი საკითხების“ ნაწილის ჩართვა ასს 
701-ის – „აუდიტის ძირითადი საკითხების შესახებ ინფორმირება დამოუკიდებელი 
აუდიტორის დასკვნაში“ – შესაბამისად. ამ სტანდარტში აუდიტის ძირითადი საკითხები 
განმარტებულია შემდეგნაირად: 

„საკითხები, რომლებიც, აუდიტორის პროფესიული შეფასებით, ყველაზე მნიშვნელოვანი 
იყო მიმდინარე პერიოდის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტში. აუდიტის ძირითადი 
საკითხების შერჩევა ხდება იმ საკითხებიდან, რომელთა შესახებაც ინფორმაცია 
მიეწოდათ მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელ პირებს“.

ეს არის მაღალი რისკის მქონე სფეროები, ფინანსური ანგარიშგების ის ნაწილები, 
რომლებსაც ესაჭიროება ხელმძღვანელობის მნიშვნელოვანი სუბიექტური განსჯა, 
ან სამეურნეო სუბიექტის საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში მომხდარი 
მნიშვნელოვანი მოვლენები ან განხორციელებული მნიშვნელოვანი ოპერაციები. 
აუდიტორს ევალება იმის ახსნა, თითოეული ეს საკითხი რატომ მიიჩნია მნიშვნელოვნად 
და როგორ გადაიჭრა საკითხი აუდიტის პროცესში

დასკვნის ამ ნაწილის გამოყენება არ შეიძლება პირობითი მოსაზრებისგან თავის 
ასარიდებლად. 

საგამოცდო რჩევა

აუდი ტო რის დას კ ვ ნას ეხე ბა ბევ რი ასს და ხში რად ძნე ლია ვი ზუ ა ლუ რად იმის წარ-
მოდ გე ნა, რო გორ უნ და გა მო ი ყუ რე ბო დეს აუდი ტო რის დას კ ვ ნა. გა მოც და ზე ბევ რი 
კან დი და ტი ისევ იყე ნებს მოქ მე დე ბი დან ამო ღე ბულ ას ს -ებს, ან არ ჩანს, რომ ეს მით, 
რო გორ ყა ლიბ დე ბა აუდი ტო რის დას კ ვ ნა. სა ზო გა დოდ, სა ფონ დო ბირ ჟა ზე კო ტი რე-
ბუ ლი კომ პა ნი ე ბი თა ვი ანთ წლი ურ ან გა რიშს  ინ ტერ ნეტ ში აქ ვეყ ნე ბენ და მა თი ნახ ვა 
თა ვი სუფ ლად შე იძ ლე ბა. კან დი და ტებ მა დრო უნ და და უთ მონ რამ დე ნი მე რე ა ლუ რი 
კომ პა ნი ის აუდი ტო რე ბის დას კ ვ ნე ბის გაც ნო ბას, რა თა უკეთ გა ი გონ სას წავ ლო პრ ოგ - 
 რა მის ეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი. აუდი ტო რის პრო ფე სია ტრი ა ლებს აუდი ტო რის დას-
კ ვ ნის, აუდი ტის პრო ცე სი სა და აუდი ტო რის ეთი კი სა და სხვა შე სა ბა მი სი პრო ფე სი უ ლი 
სა კითხე ბის ირ გ ვ ლივ, რომ ლებ საც სა ბო ლო ოდ მივ ყა ვართ ამ მნიშ ვ ნე ლო ვან დო კუ-
მენ ტამ დე — აუდი ტო რის დას კ ვ ნამ დე, რო მე ლიც არის აუდი ტის შე დე გი. 

საგამოცდო კითხვები, რომლებიც  აუდიტორის დასკვნას ეხება, შეიძლება სხვადასხვა 
ფორმის იყოს. ახლა ჩვენ განვიხილავთ რამდენიმე მაგალითს გასული პერიოდების 
საგამოცდო კითხვებიდან, ასევე ტიპურ შეცდომებს, რომლებიც გამოვლინდა 
კანდიდატების პასუხებში. ჩვენ მიერ განხილულ კითხვასთან დაკავშირებული სცენარის 
დეტალების გაცნობა შესაძლებელია ACCA-ის ვებგვერდზე, შესაბამისი პერიოდის 
საგამოცდო მასალაში.

2018 წ. მარტი/ივნისი, მე-5 კითხვა. 

სცენარის მოკლე მიმოხილვა

კანდიდატებს მიცემული ჰქონდათ საფონდო ბირჟაზე კოტირებული კომპანიისთვის 
შეთავაზებული აუდიტორის დასკვნიდან ამონარიდი, რომელიც მოიცავდა აუდიტის 
ძირითად საკითხებს, პირობით მოსაზრებას და მნიშვნელოვან გარემოებათა ამსახველ 
აბზაცებს. 
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მოთხოვნა:

კრიტიკულად შეაფასეთ Blackmore ჯგუფის 2018 წ. 31 მარტს დასრულებული წლის 
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შესახებ შედგენილი აუდიტორის 
დასკვნის ამონარიდი. 

საგამოცდო რჩევა 

იმისათვის, რომ კანდიდატებმა კრიტიკულად შეაფასონ ამგვარი ამონარიდი, მათ ცალ-
ცალკე უნდა განიხილონ ინფორმაციის თითოეული ნაწილი და შეაფასონ, სწორია თუ 
არ არის სწორი და მიუთითონ, რატომ და როგორ უნდა შეიცვალოს ის აუცილებლობის 
შემთხვევაში. 

გამოცდაზე გამოვლენილი ტიპური შეცდომები 

 y იმის აღნიშვნა, რომ დასკვნის პირობითობის გამომწვევი საკითხი ასახული უნდა 
ყოფილიყო მნიშვნელოვან გარემოებათა ამსახველ აბზაცში; 

 y იმის აღ ნიშ ვ ნა, რომ ფი ნან სუ რი ან გა რიშ გე ბა მომ ზა დე ბუ ლი უნ და იყოს სა ლიკ ვი-
და ციო სა ფუძ ვ ლით, ვი ნა ი დან არ სე ბობს და ფი ნან სე ბის შემ ზღუდ ვე ლი პი რო ბე-
ბის / კო ვე ნან ტე ბის დარ ღ ვე ვის შე საძ ლებ ლო ბა (ეს არის კომ პა ნი ის ფუნ ქ ცი ო ნი რე-
ბა დო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი გა ნუ საზღ ვ რე ლო ბა, მაგ რამ კომ პა ნია არ აპი რებს 
ლიკ ვი და ცი ის პრო ცე დუ რის დაწყე ბას);

 y იმის აღნიშვნა, რომ აუდიტორმა არ უნდა გა1ამჟღავნოს ინფორმაცია კომპანიის 
ფუნქციონირებადობსთან დაკავშირებული პოტენციური განუსაზღვრელობის 
შესახებ, ვინაიდან ეს ჯერ არ მომხდარა (განუსაზღვრელობა არსებობს, მაშასადამე, 
ეს გავლენას იქონიებს აუდიტორის დასკვნაზე); 

 y არ იყო მითითებული, რომ განუსაზღვრელობის განხილვა არ ეხებოდა ფინანსური 
ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნებში ასახულ ადეკვატურ ინფორმაციას (ეს 
აუცილებელია იმ შემთხვევაში, თუ მოსაზრება არ იქნება პირობითი);

 y არ იყო მითითებული, რომ მნიშვნელოვან გარემოებათა ამსახველი აბზაცი უნდა 
ყოფილიყო კომპანიის ფუნქციონირებადობასთან დაკავშირებული არსებითი 
განუსაზღვრელობის აბზაცი; 

 y იმის აღნიშვნა, რომ დასკვნას არ აქვს სათაური და ხელმოწერა. ეს საჭირო არ იყო, 
რადგან განსახილველი  იყო ამონარიდი და არა სრული აუდიტორის დასკვნა. 

2017 წლის სექტემბერი/დეკემბერი, მე-5 კითხვა, ბ(ii)

სცენარის მოკლე მიმოხილვა 

კანდიდატებს მიცემული ჰქონდათ არსებითი უზუსტობები, რომლებიც გამოვლინდა 
აუდიტის პროცესში. ბ(i) ნაწილში კანდიდატებს სთხოვდნენ იმ საკითხების ახსნას, 
რომლებიც აუდიტორმა უნდა განიხილოს ხელმძღვანელობასთან ერთად შეუსწორებელ 
უზუსტობებთან დაკავშირებით და შემდეგ მოჰყვებოდა ბ(ii) პუნქტი (იხ. ქვემოთ). 

მოთხოვნა

დაუშვით, რომ ხელმძღვანელობა არ ასწორებს გამოვლენილ უზუსტობებს და შეაფასეთ, 
რა გავლენას იქონიებს თითოეული უზუსტობა აუდიტორულ მოსაზრებაზე. 

გამოცდაზე გამოვლენილი ტიპური შეცდომები  

 y უზუსტობების გავლენის განხილვა აუდიტორის დასკვნის სხვადასხვა ნაწილზე და 
არა კონკრეტულად აუდიტორულ მოსაზრებაზე; 
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 y იმის დაშვება, რომ განმარტებით შენიშვნებში გამჟღავნებულ ინფორმაციაში 
არსებული უზუსტობები არ იწვევს აუდიტორის დასკვნის პირობითობას და 
რეკომენდირება იმისა, რომ ამის ნაცვლად  გამოყენებული უნდა იყოს მნიშვნელოვან 
გარემოებათა ამსახველი აბზაცი _ განმარტებით შენიშვნებში გამჟღავნებულ 
ინფორმაციაში არსებული უზუსტობაც მოითხოვს პირობითი აუდიტორული 
მოსაზრების გაცემას; 

 y იმის აღნიშვნა, რომ აუდიტორის უთანხმოება ხელმძღვანელობასთან, რომელიც 
ეხებოდა ანარიცხის შემცირებას, იყო საკმარისი და შესაფერისი აუდიტორული 
მტკიცებულებების მოპოვების შეუძლებლობა და არა არსებითი უზუსტობა; 

 y შემოთავაზება იმისა, რომ პირობითობის გამომწვევი საკითხები, რომლებიც 
არსებითი იყო, მაგრამ არ იყო ყოვლისმომცველი, ასახული უნდა იყოს მნიშვნელოვან 
გარემოებათა ამსახველ აბზაცში და არა პირობით მოსაზრებაში. 

2016 წლის სექტემბერი/დეკემბერი

სცენარის მოკლე მიმოხილვა

კანდიდატებს მიცემული ჰქონდათ ორი გადაუჭრელი საკითხი, რომლებიც გამოვლინდა 
კომპანიის აუდიტში, რომელიც არ იყო საფონდო ბირჟაზე კოტირებული. პირველი 
იყო აუდიტის მასშტაბის შეზღუდვა, რაც განაპირობა დამკვეთის მიერ ხელმოწერილმა 
კონფიდენციალურობის შეთანხმებამ, ხოლო მეორე იყო მნიშვნელოვანი მოვლენა, 
რომლის შესახებ ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში სათანადო ინფორმაცია იყო 
გამჟღავნებული. 

მოთხოვნა 

თითოეულ ზემოთ აღწერილ საკითხთან დაკავშირებით განიხილეთ, რა გავლენას 
იქონიებს აუდიტორის დასკვნაზე და აღწერეთ, რა დამატებით ზომებს უნდა მიმართოს 
აუდიტორმა ამასთან დაკავშირებით. 

მიაქციეთ ყურადღება: ეს მოთხოვნა ეხება აუდიტორის დასკვნას და არა მხოლოდ 
აუდიტორულ მოსაზრებას, ხოლო კომპანია არ არის საფონდო ბირჟაზე კოტირებული. 

გამოცდაზე გამოვლენილი ტიპური შეცდომები  

 y იგნორირება მოთხოვნის, რომელიც ეხებოდა აუდიტორის დამატებით ქმედებებს 
აუდიტორის დასკვნაზე გავლენასთან დაკავშირებით _ ეს მოიცავს აუდიტის 
მასშტაბის შეზღუდვის საკითხის მოგვარების მცდელობას ხელმძღვანელობასთან 
და იმის მოთხოვნას, რომ ამ საკითხის შესახებ უნდა ეცნობოს მეთვალყურეობაზე 
პასუხისმგებელ პირებს;

 y რეკომენდაციის მიცემა იმის თაობაზე, რომ აუდიტის მასშტაბის შეზღუდვისთვის 
გამოყენებული უნდა იყოს მნიშვნელოვან გარემოებათა ამსახველი აბზაცი _ ეს 
სიტუაცია იწვევს პირობითი მოსაზრების საჭიროებას; 

 y „მოსაზრების აბზაცის საფუძველზე“ გავლენის აღწერის გამოტოვება პასუხში, ან იმის 
აღნიშვნა, რომ მოსაზრების საფუძვლის აბზაცი უნდა განთავსდეს აუდიტორული 
მოსაზრების აბზაცის წინ; 

 y იმის არაღნიშვნა, რომ მნიშვნელოვან გარემოებათა ამსახველი აბზაცი 
გამოიყენება მომხმარებლის ყურადღების გასამახვილებლად ისეთ მნიშვნელოვან 
მოვლენაზე, რომელიც გამჟღავნებულია ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში, 
ან იმის არაღნიშვნა, რომ ეს საკითხი არ იწვევს აუდიტორული მოსაზრების 
მოდიფიცირებას. 
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გამოცდის ჩაბარების ეფექტიანი ტექნიკის ძირითადი მომენტები

დასასრულ უნდა აღინიშნოს, რომ კანდიდატები უნდა მოელოდნენ, რომ ახალი 
სასწავლო პროგრამის მიხედვით გამოცდაზე აუცილებლად მოუწევთ პასუხის გაცემა 
აუდიტორის დასკვნასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. ამგვარ კითხვებზე კარგი პასუხის 
გასაცემად: 

 y კანდიდატებს ნათელი წარმოდგენა უნდა ჰქონდეთ ასს-ებით გათვალისწინებული 
აუდიტორული მოსაზრების ტიპებზე;

 y ნათელი წარმოდგენა უნდა ჰქონდეთ ასევე აუდიტორის დასკვნის სხვადასხვა 
კომპონენტის შესახებ; 

 y მათ ყურადღებით უნდა წაიკითხონ კითხვის მოთხოვნები, რათა გამოავლინონ 
შესაბამისი სფეროები, რომლებიც პასუხში უნდა გაითვალისწინონ და ასევე: 

 о კომპანია არის თუ არა საფონდო ბირჟაზე კოტირებული;

 о კითხვაში სთხოვენ თუ არა აუდიტორის დასკვნაზე გავლენის განხილვის გარდა 
სხვა რამესაც, მაგალითად, დამატებით რა ზომები უნდა მიიღოს აუდიტორმა; 

 о პასუხი მხოლოდ აუდიტორულ მოსაზრებას უნდა ეხებოდეს, თუ აუდიტორის 
დასკვნაზე უფრო ფართო გავლენას.

დასკვნა 

თუ კანდიდატები კარგად მოემზადებიან და ლოგიკურ მიდგომას გამოიყენებენ 
გამოცდაზე ამ თემასთან დაკავშირებით, ისინი შეძლებენ მაღალი ქულების მიღებას 
და მათ ამ უნარ-ჩვევების გამომუშავებაში დაეხმარებათ სხვადასხვა ტიპის კითხვაზე 
ბევრი ვარჯიში.

სტატია მოამზადა უმაღლესი დონის  
აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების  

მოდულის საგამოცდო კომისიის წევრმა
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sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

ღი რე ბუ ლე ბის შექ მ ნა, დაც ვა და შე ნარ-
ჩუ ნე ბა — ბუ ღალ ტერ თა რო ლი მდგრად 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ში

ACCA-ს ანა ლიზ ში გა მოვ ლე ნილ იქ ნა მდგრა-
დი ბიზ ნე სის შექ მ ნის თ ვის სა ჭი რო ცვლი ლე-
ბე ბის არე ე ბი, ასე ვე ის აუცი ლე ბე ლი უნა რე ბი, 
რომ ლე ბიც მო ეთხო ვე ბათ ბუ ღალ ტ რებს 
მო მა ვა ლი ათ წ ლე უ ლის გან მავ ლო ბა ში.

ACCA აგ რ ძე ლებს მუ შა ო ბას გლო ბა ლუ-
რი კვლე ვე ბის პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში 
ახა ლი ან გა რი შით „პროფესიონალი 
ბუ ღალ ტ რე ბი მდგრა დი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
სა თა ვე ში“.

ამ  უახ ლეს კვლე ვა ში გან ხი ლუ ლია ბუ-
ღალ ტ რის პრო ფე სი ის მო მა ვა ლი და 
ახა ლი კა რი ე რუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
ზო ნე ბი ფი ნან სე ბის სფე როს პრო ფე სი ო-
ნალ თათ ვის, სა დაც მათ შე უძ ლი ათ მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი წვლი ლის შე ტა ნა კო მერ ცი უ ლი 
(მეწარმე სუ ბი ექ ტე ბის) და სხვა ორ გა ნი-
ზა ცი ე ბის გან ვი თა რე ბა ში:

 y ზო ნა 1: ტრან ს ფორ მა ცი ის მო ტი ვა ტო-
რე ბი;

 y ზო ნა 2: სა წარ მოს ანა ლი ტი კო სე ბი;

 y ზო ნა 3: რწმუ ნე ბის გამ ცე მე ბი;

Ri re bu le bis Seq m na, dac va da Se nar Cu ne ba -  
bu Ral ter Ta ro li mdgrad or ga ni za ci eb Si

 y ზო ნა 4: და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა 
წი ნა შე ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი პი რე ბი;

ან გა რიშ ში ასე ვე გან ხი ლუ ლია ის ძი რე უ-
ლი კომ პე ტენ ცი ე ბი, რომ ლე ბიც აუცი ლე-
ბე ლი იქ ნე ბა 2030 წლამ დე პე რი ოდ ში და  
უნა რე ბი, ცოდ ნა და ქცე ვის სტან დარ ტე ბი, 
რომ ლე ბიც უნ და გა აჩ ნ დეს ACCA-ის 
კვა ლი ფი კა ცი ის მქო ნე ბუ ღალ ტერს იმი-
სათ ვის, რომ და აკ მა ყო ფი ლოს მო მავ ლის 
მოთხოვ ნე ბი. პრო ფე სი ო ნა ლებს მო უ წევთ 
ერ თ გ ვა რი ბა ლან სის მო ძი ე ბა კო ლა ბო რა-
ცი ას, ეთი კას, მდგრა დო ბა სა და ცოდ ნას  
შო რის იმი სათ ვის, რომ მო ერ გონ თა ვი ანთ 
როლ სა და კა რი ე რის მიმ დი ნა რე ეტაპს.

ACCA-ის აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ-
მა ელენ ბრან დ მა გა ნაცხა და: „იმ უპ რე ცე-
დენ ტო გა მოწ ვე ვე ბის შე დე გად, რომ ლის 
წი ნა შეც სამ ყა რო პან დე მი ის დაწყე ბის 
შემ დეგ აღ მოჩ ნ და, დღე ვან დე ლი დღე 
ისე თი არა ა, რო გორ საც ბევ რი ელო და. 
ახა ლი ან გა რი ში ხაზს უს ვამს ბიზ ნე სის 
როლს სა ზო გა დო ე ბა ში. სა ჯა რო და კერ ძო 
სექ ტო რის დი დი და მცი რე ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბი უმ თავ რეს როლს ითა მა შე ბენ უკე თე სი 
მსოფ ლი ოს მშე ნებ ლო ბის საქ მე ში. ამ 
პრო ცეს ში ბუ ღალ ტ რებს უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნე სი რო ლი უკა ვი ათ.“
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5 na bi ji TaR li To bis  
Ta vi dan asa ri deb lad

„ახლად გა მოვ ლე ნი ლი კა რი ე რუ ლი ზო-
ნე ბი ზღვა კა რი ე რულ შე საძ ლებ ლო ბებს 
ქმნის ყვე ლა სექ ტორ სა და დარ გ ში მთე ლი 
მსოფ ლი ოს მას შ ტა ბით. პრო ფე სი ო ნა ლი 
ბუ ღალ ტ რე ბი არი ან მო მა ვა ლი ათ წ ლე უ ლის 
მდგრა დი ბიზ ნე სი სა და ფი ნან სე ბის სფე როს 
პრო ფე სი ო ნა ლე ბი, რომ ლე ბიც სწო რი ბიზ-
ნეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის უმ თავ რეს ფაქ ტორს 
წარ მო ად გე ნენ, ქმნი ან ორ გა ნი ზა ცი ულ ღი-
რე ბუ ლე ბას, იცა ვენ არ სე ბულ ღი რე ბუ ლე ბას 
და ამ ღი რე ბუ ლე ბის შე სა ხებ გა რე სამ ყა როს 
აც ნო ბე ბენ ან გა რიშ გე ბის გზით.“

„ხვალინდელ რთულ და კომ პ ლექ სურ 
სამ ყა რო შიც ადა მი ა ნის ჩარ თუ ლო ბა 
კვლავ აუცი ლე ბე ლი ა. აუცი ლე ბე ლი ა, რომ 
ფი ნან სე ბის სფე როს პრო ფე სი ო ნა ლებ მა 
გა მო ი ყე ნონ კომ პე ტენ ცი ე ბი, ეთი კუ რი 
ღი რე ბუ ლე ბე ბი და პრო ფე სი უ ლი გან ს ჯის 
უნა რი ტექ ნი კურ უნა რებ თან და ტექ ნო-
ლო გი ურ ნო უ ჰა უს თან ერ თად, რა თა ხე ლი 
შე უწყონ ორ გა ნი ზა ცი ებს სა ზო გა დო ებ რი-
ვი სი კე თის შექ მ ნა ში.“

ან გა რი ში ეფუძ ნე ბა უკა ნას კ ნე ლი ორი 
წლის გან მავ ლო ბა ში შეგ რო ვე ბულ ინ ფორ-
მა ცი ას, მათ შო რის 2,000-მდე გა მო კითხუ-
ლი ფი ნან სე ბის სფე როს პრო ფე სი ო ნა ლის 
შე ხე დუ ლე ბებს და ფარ თო მას შ ტა ბი ან 
ჩარ თუ ლო ბის პროგ რა მებს, რომ ლე ბიც 
გან ხორ ცი ელ და 2020 წლის ოქ ტომ ბ რი დან 
2021 წლის ივ ნი სის ჩათ ვ ლით პე რი ოდ ში. 

აღ ნიშ ნულ ღო ნის ძი ე ბებ ზე გა ნი ხი ლავ-
დ ნენ პრო ფე სი ა ზე გავ ლე ნის მქო ნე 
ცვლი ლე ბე ბის გა მომწ ვევ მი ზე ზებს და 
ფო კუს ჯ გუ ფე ბი სა და გა რე ექ ს პერ ტე ბის 
ჩარ თუ ლო ბით იკ ვ ლევ დ ნენ იმ ძი რი თად 
კომ პე ტენ ცი ებს, რომ ლე ბიც  ბუ ღალ ტ რებს 
დას ჭირ დე ბათ მო მა ვალ ში.

ამ კვლე ვის შე დე გებს ეყ რ დ ნო ბა ACCA-ს 
ახა ლი უნა რე ბის ჩარ ჩო, რო მე ლიც ასა-
ხავს ყვე ლა ძი რი თად კომ პე ტენ ცი ა სა და 
უნარს, რო მე ლიც მე წარ მე სუ ბი ექ ტებ სა და 
ფი ნან სე ბის სფე როს პრო ფე სი ო ნა ლებს 
მო მა ვალ ში დას ჭირ დე ბათ წარ მა ტე ბის 
მი საღ წე ვად. უფ რო მე ტიც, კვლე ვა ში 
გან ხი ლუ ლია ისიც, თუ რო გორ და რა-
ტომ იქ ნე ბა სა ჭი რო აღ ნიშ ნუ ლი უნა რე ბი 
სხვა დას ხ ვა კა რი ე რუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის 
გა მო ყე ნე ბის თ ვის მო მა ვალ ში.

აღ ნიშ ნუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის უკეთ 
გა საც ნო ბად ACCA-მ აამოქ მე და ახა ლი 
კა რი ე რუ ლი ნა ვი გა ტო რი. ეს ინ ს ტ რუ მენ ტი 
ახალ გაზ რ და პრო ფე სი ო ნა ლებ სა და სტუ-
დენ ტებს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს, და გეგ მონ 
კა რი ე რუ ლი გზა და თვალ ყუ რი ადევ ნონ 
რო გორც ახა ლი სა მუ შაო რო ლე ბის შექ-
მ ნას, ისე იმ უნა რე ბის ერ თობ ლი ო ბას, 
რომ ლე ბიც აუცი ლე ბე ლია თი თო ე უ ლი 
რო ლის შე სას რუ ლებ ლად.

წყა რო: accaglobal.com

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არა ვის სურს 
ამის აღი ა რე ბა, თაღ ლი თო ბა შე საძ ლოა 
მოხ დეს და ხდე ბა კი დეც ბევრ ორ გა ნი-
ზა ცი ა ში. რო გორც წე სი, თაღ ლი თო ბა 
შე საძ ლებ ლო ბის და ნა შა უ ლი ა, რაც იმას 
ნიშ ნავს, რომ პრე ვენ ცი უ ლი ზო მე ბის გა-
ტა რე ბა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და გეხ მა რე ბათ  
თაღ ლი თო ბის  შე ჩე რე ბა ში მა ნამ, სა ნამ 
თავს იჩენს.

ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლია ხუ თი ნა ბი ჯი, რომ-
ლის გან ხორ ცი ე ლე ბაც შე საძ ლე ბე ლია 
ნე ბის მი ე რი ზო მის ორ გა ნი ზა ცი ა ში იმი-
სათ ვის, რომ შე ამ ცი როთ თაღ ლი თო ბის 
რის კი. გახ სოვ დეთ, რომ თაღ ლი თო ბის 

შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბის თ ვის ფორ მა-
ლუ რი მე ქა ნიზ მე ბის ქო ნა თაღ ლი თო ბის 
შემ ცი რე ბის სა ფუძ ვე ლი ა.

მამ ხი ლე ბელ თა პო ლი ტი კა

შექ მე ნით თაღ ლი თო ბის მამ ხი ლე ბელ თა 
ცხა დი პო ლი ტი კა თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ი სა 
და მი სი თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის. დარ წ-
მუნ დით, რომ თაღ ლი თო ბის პო ლი ტი კის 
გაც ნო ბა ახა ლი თა ნამ შ რომ ლე ბის აყ ვა ნის 
პრო ცე სის ნა წი ლი ა. გა მო იკ ვ ლი ეთ წარ-
სუ ლი ახა ლი თა ნამ შ რომ ლე ბის აყ ვა ნის 
პრო ცეს ში. გა ნა თავ სეთ თაღ ლი თო ბის პო-
ლი ტი კა ოფის ში, ასე ვე ში და ვებ გ ვერ დ ზე. 
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თაღ ლი თო ბის შე სა ხებ შეტყო ბი ნე ბის თ ვის 
შექ მე ნით სხვა დას ხ ვა მე ქა ნიზ მი /არ ხი, 
რო გო რი ცაა ანო ნი მუ რი ელექ ტ რო ნუ ლი 
ფოს ტა და ში და ვებ გ ვერ დის ბმუ ლი.

მი ნიშ ნე ბა

გა უ მარ ტი ვეთ თა ნამ შ რომ ლებს თაღ ლი-
თო ბის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბის სა კითხი, 
მი ნიშ ნე ბით და დარ წ მუნ დით, რომ მათ 
შე უძ ლი ათ ამის გა კე თე ბა ელექ ტ რო ნუ ლი 
ფოს ტით, ტე ლე ფო ნით ან ში და ქსე ლის 
სა შუ ა ლე ბით.

შე ნიშ ვ ნა: სერ ტი ფი ცი რე ბულ თაღ ლი-
თო ბის აღ მომ ჩენ თა ასო ცი ა ცი ის (ACFE) 
ბო ლო ან გა რი შის მი ხედ ვით, სამ სა ხუ რე-
ობ რი ვი თაღ ლი თო ბის 43%-ის აღ მო ჩე ნა 
მი ნიშ ნე ბე ბის გზით ხდე ბა.

ში და კონ ტ რო ლი

დარ წ მუნ დით, რომ გაქვთ გა ნახ ლე ბუ ლი 
ში და კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მე ბი, რომ ლე ბიც 
იცავს თქვენს მო ნა ცე მებს, აქ ტი ვებ სა და 
ყვე ლა ნა ირ მნიშ ვ ნე ლო ვან ინ ფორ მა ცი ას. 

ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ში და 
კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მი, რომ ლის და ნერ-
გ ვაც შე გიძ ლი ათ, არის ოპე რა ცი ე ბის და-
ნა წევ რე ბა. თაღ ლი თუ რი სქე მის აწყო ბა 
უფ რო რთუ ლი ა, თუ კი მას ში რამ დე ნი მე 
ადა მი ა ნის ჩარ თუ ლო ბაა სა ჭი რო. რო გორც 
წე სი, თაღ ლი თო ბას ერ თი ადა მი ა ნი ახორ-
ცი ე ლებს, ამი ტომ თუ ერთ ოპე რა ცი ა ში 
რამ დე ნი მე ადა მი ა ნია ჩარ თუ ლი, თაღ ლი-
თო ბის რის კი მკვეთ რად მცირ დე ბა.

ერთ ადა მი ანს ნუ ან დობთ ფუ ლის მოძ რა-
ო ბის მთლი ან ციკლს. თაღ ლი თო ბის შე-

საძ ლებ ლო ბას მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ამ ცი რებს 
რამ დე ნი მე და საქ მე ბუ ლის მი მაგ რე ბა 
ფუ ლის მოძ რა ო ბა სა და მას თან და კავ-
ში რე ბულ აღ რიცხ ვა- ან გა რიშ გე ბას თან, 

აუდი ტი

თაღ ლი თო ბის აღ მო სა ჩე ნად  არ და ე ლო-
დოთ წლი ურ აუდიტს. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ თაღ ლი თო ბის აღ მო ჩე ნა ხში რად 
აუდი ტის მეშ ვე ო ბით ხდე ბა, არ შე იძ ლე ბა 
ორ გა ნი ზა ცია მას ზე  იყოს და მო კი დე ბუ ლი 
ან  წლი ურ აუდიტს ელო დე ბო დეს. 

თაღ ლი თო ბის ში და შე ფა სე ბა

შექ მე ნით თაღ ლი თო ბის ში და შე ფა სე-
ბის პრო ცე დუ რა და დარ წ მუნ დით, რომ 
თქვენ მა მე ნე ჯე რებ მა და თა ნამ შ რომ-
ლებ მა იცი ან, რომ კომ პა ნია შე ფა სე ბას 
რე გუ ლა რუ ლად ატა რებს.

ისე ვე, რო გორც წლი ურ ან გა რიშ გე ბას თან 
და კავ ში რე ბით ატა რებთ ტრე ნინ გებს და-
ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ე ბის თ ვის, ჩა ა ტა რეთ 
წლი უ რი ტრე ნინ გე ბი თაღ ლი თო ბის შე სა ხებ 
თა ნამ შ რომ ლე ბის თ ვის. კვლე ვე ბი გვიჩ-
ვე ნებს, რომ მი ნიშ ნე ბე ბი თაღ ლი თო ბის 
შე სა ხებ ისეთ ორ გა ნი ზა ცი ებ ში სჭარ ბობს, 
სა დაც არ სე ბობს სტან დარ ტუ ლი ტრე ნინ გე-
ბის პროგ რა მა თაღ ლი თო ბის შე სა ხებ.

იმ შემ   თხ   ვე  ვა  ში, თუ თქვენს ორ   გა  ნი -
ზა  ცი  ა  ში თავს იჩენს თაღ   ლი  თო  ბა, მი  სი 
აღ   მო  ჩე  ნის და გა  მოს   წო  რე  ბის შემ   დეგ გა -
ნი  ხი  ლეთ თა  ნამ   შ   რომ   ლებ   თან, თუ რო  გორ 
იჩი  ნა თა  ვი (როგორ გან   ხორ   ცი  ელ   და) ამ 
თაღ   ლი  თო  ბამ.  

წყა რო: accountingtoday.com
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ვებგვერდი, 01/10/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017510
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №254ბრძანება №254

2021 წლის 29 სექტემბერი ქ. თბილისი2021 წლის 29 სექტემბერი ქ. თბილისი

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 

2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, 
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1.73 1 მუხლის:
ა) მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ამ მუხლის პირველი პუნქტის გათვალისწინებით, დასაბეგრი პირის მიერ დღგ-

ის გადამხდელად რეგისტრაციის შემთხვევაში ძირითად საშუალებებზე ჩასათვლელი 
დღგ-ის თანხა განისაზღვრება ამ ინსტრუქციის 73-ე მუხლის მე-6 პუნქტით დადგენილი 
წლებიდან დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის შემდგომ (რეგისტრაციის საგადასახადო 
წლის ჩათვლით) დარჩენილი წლების მიხედვით, დასაბეგრ ოპერაციებში გამოყენების 
პროპორციულად, კერძოდ:

ა) დასაბეგრი პირის მიერ დღგ-ის ჩათვლა ხორციელდება ამ ინსტრუქციის 73-ე მუხლის 
მე-5 და მე-6 პუნქტებით დადგენილი წესით, თუ ძირითადი საშუალება დასაბეგრი პირის 
მიერ გამოიყენება ან გამიზნულია გამოსაყენებლად როგორც ოპერაციებისთვის, რომელზეც 
აქვს დღგ-ის ჩათვლის მიღების უფლება, ისე ოპერაციებისთვის, რომელზეც ეს უფლება არ 
აქვს და ამ ოპერაციების გამიჯვნა შეუძლებელია;

ბ) დასაბეგრ პირს უფლება აქვს დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის მომენტიდან 
არაუგვიანეს დეკემბრის საანგარიშო პერიოდისა სრულად მიიღოს დღგ-ის ჩათვლა, თუ 
ძირითადი საშუალება დასაბეგრი პირის მიერ გამოიყენება ან გამიზნულია გამოსაყენებლად 
მხოლოდ ისეთ ოპერაციებში, რომლებზეც გააჩნია ჩათვლის მიღების უფლება.“;

ბ) მე-2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 2 1 პუნქტი:
„2 1. იმ შემთხვევაში, თუ პირი რეგისტრირებულია დღგ-ის გადამხდელად 2021 წლის 1 

იანვრამდე და რეგისტრაციის თარიღამდე ექსპლუატაციაში შესულ ძირითად საშუალებებზე 
ვერ განახორციელა დღგ-ის ჩათვლა, უფლება აქვს 2021 წლიდან ჩათვლისთვის განსაზღვრული 
დარჩენილი წლების პროპორციულად განსაზღვრული დღგ-ის თანხა ჩაითვალოს ყოველი 
წლის ბოლოს დასაბეგრ ოპერაციებში გამოყენების პროპორციულად.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2021 

წლის პირველი იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                  ლაშა ხუციშვილი ლაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 01/10/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
190040000.22.033.017514
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №258ბრძანება  №258

2021 წლის 30 სექტემბერი ქ. თბილისი2021 წლის 30 სექტემბერი ქ. თბილისი

„ბიუჯეტების შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და „ბიუჯეტების შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და 
ანგარიშსწორების განხორციელებისა და ბიუჯეტში ზედმეტად ან ანგარიშსწორების განხორციელებისა და ბიუჯეტში ზედმეტად ან 

შეცდომით გადახდილი შემოსულობის თანხის დაბრუნების, აღრიცხვისა  შეცდომით გადახდილი შემოსულობის თანხის დაბრუნების, აღრიცხვისა  
და ანგარიშგების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის  და ანგარიშგების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2009 წლის  

30 დეკემბრის №916 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე30 დეკემბრის №916 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1
„ბიუჯეტების შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და ანგარიშსწორების 

განხორციელებისა და ბიუჯეტში ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი შემოსულობის 
თანხის დაბრუნების, აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2009 წლის 30 დეკემბრის №916 ბრძანებით (სსმ, 30.12.2009, №159, სარეგისტრაციო 
კოდი: 190.040.000.22.033.014.026) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი 
ცვლილება:

1. მე-13 მუხლის მე-12 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„12. უფლებამოსილ საგადასახადო ორგანოებში ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/

და სანქციის თანხის დაბრუნების დამატებითი პროცედურები და გადასახადის გადამხდელის 
მოთხოვნაზე წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა განისაზღვრება ამ ინსტრუქციის VI 1 
თავით.“.

2. VI თავის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის VI 1 თავი:
„თავი VI 1
ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის  დაბრუნების 

დამატებითი პროცედურები და „გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნაზე“ წარმოსადგენი 
დოკუმენტაციის ნუსხა

მუხლი  13მუხლი  13  11
1.  ზედმეტად გადახდილი გადასახადის ან/და სანქციის თანხის დაბრუნების მიზნით 

გადასახადის გადამხდელი უფლებამოსილია მიმართოს საგადასახადო ორგანოს და 
წარადგინოს „გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა“ (შემდგომში - „მოთხოვნა“), რომელსაც 
უნდა დაურთოს ამ თავით გათვალისწინებული დოკუმენტები.

2.  ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული უფლებამოსილების გამოყენების 
შესაძლებლობის შესახებ, საგადასახადო ორგანო თავადაც არის უფლებამოსილი მიაწოდოს 
შესაბამისი ინფორმაცია იმ გადამხდელებს, რომელთაც პირადი აღრიცხვის ბარათზე 
ერიცხებათ ზედმეტად გადახდილი გადასახადი.

3.  „მოთხოვნა“ ფორმდება „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული 
ინსტრუქციის №I-13 დანართის შესაბამისად.

4.  გადამხდელი უფლებამოსილია „მოთხოვნა“, ამ მუხლის პირველ პუნქტში მითითებულ 
დოკუმენტებთან ერთად, ასევე დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტები საგადასახადო 
ორგანოში წარადგინოს მატერიალური ან ელექტრონული ფორმით.

5. გადამხდელის მიერ საგადასახადო ორგანოში „მოთხოვნაზე“ წარმოდგენილი 
ინფორმაციის სისწორეზე პასუხისმგებლობა ეკისრება გადამხდელს.

6. იმ შემთხვევაში, თუ გადასახადის გადამხდელის მიერ გადასახადის გადამხდელის 
მოთხოვნის („გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 
№I-13 დანართი) საგადასახადო ორგანოში წარმოდგენის მომენტისათვის დაწყებულია 
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„დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარირებით დასაბრუნებელი ზედმეტად 
გადახდილი თანხების ავტომატური დაბრუნების წესისა და პირობების დამტკიცების 
თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 14 თებერვლის №42 ბრძანებით 
გათვალისწინებული პროცედურები, ამ თავით განსაზღვრული პროცედურები დაიწყება 
„დამატებული ღირებულების გადასახადის დეკლარირებით დასაბრუნებელი ზედმეტად 
გადახდილი თანხების ავტომატური დაბრუნების წესისა და პირობების დამტკიცების 
თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2019 წლის 14 თებერვლის №42 ბრძანებით 
გათვალისწინებული პროცედურების დასრულების შემდგომ.

7.  ამ თავით გათვალისწინებული პროცედურების განხორციელება არ წარმოადგენს 
საგადასახადო შემოწმებას ან/და საგადასახადო ორგანოში არსებული ინფორმაციით 
გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულებების დამოუკიდებლად 
განსაზღვრის პროცესს. ამასთან, საკითხის შემსწავლელის მიერ პროცედურების 
განხორციელებისას გამოვლენილი უზუსტობა, მათ შორის ის უზუსტობა, რომლიდან 
გამომდინარე გადამხდელთან გაგზავნილია ამ თავით განსაზღვრული ხარვეზი ან/და 
შესაგებელი, არ გულისხმობს აბსოლუტურ სიზუსტეს და არ არის პირდაპირ საგადასახადო 
შემოწმებით დასარიცხი თანხა.

მუხლი  13მუხლი  13  22
1.  დღგ-ის გა დამ ხ დე ლის მი ერ სა ქონ ლის ექ ს პორ ტის გან ხორ ცი ე ლე ბის დროს წარ მოქ-

მ ნი ლი ზედ მე ტად გა დახ დი ლი თან ხის შემ თხ ვე ვა ში წარ დ გე ნილ „მოთხოვნაში“ აღ წე რი ლი 
უნ და იყოს ზედ მე ტად   გა დახ დი ლი თან ხის გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზე ბი.

2. დღგ-ის გა დამ ხ დე ლის მი ერ სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 111-ე მუხ ლის შე-
სა ბა მი სად ამორ ტი ზა ცი ას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის იმ პორ ტი სას, შე ძე-
ნი სას, ასე ვე სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 111-ე მუხ ლის მე-3 ნა წი ლის მე-4 ჯგუ-
ფით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის წარ მო ე ბი სათ ვის შე ძე ნილ (მათ შო რის, 
იმ პორ ტი რე ბულ) სა ქო ნელ ზე გა დახ დი ლი დღგ-ის  თან ხის  ჩათ ვ ლის  შე დე გად  წარ მოქ მ ნი-
ლი  ზედ მე ტო ბის  შემ თხ ვე ვა ში  წარ დ გე ნილ „მოთხოვნაში“ აღ წე რი ლი უნ და იყოს, თუ რა სა-
ხის ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბის იმ პორ ტი/ შე ძე ნა გან ხორ ცი ელ და, რა სა ხის ძი რი თა დი სა შუ ა-
ლე ბე ბის წარ მო ე ბა ხდე ბა, სად გა მო ი ყე ნე ბა (მათ შო რის, რა მიზ ნით) ან იქ ნე ბა გა მო ყე ნე ბუ ლი 
ძი რი თა დი სა შუ ა ლე ბე ბი.

3.  შეც დო მით  გა დახ დი ლი  გა და სა ხა დით  წარ მოქ მ ნი ლი  ზედ მე ტო ბის შემ თხ ვე ვა ში 
წარ დ გე ნილ  „მოთხოვნაში“  აღ წე რი ლი  უნ და  იყოს  ზედ მე ტად გა დახ დი ლი თან ხის გა მომ-
წ ვე ვი მი ზე ზე ბი.

4. სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 153-ე მუხ ლის მე-4 ნა წი ლით გათ ვა ლის წი-
ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში წარ მოქ მ ნი ლი ზედ მე ტო ბის შემ თხ ვე ვა ში, წარ დ გე ნილ „მოთხოვნაში“ 
აღ წე რი ლი უნ და იყოს ზედ მე ტად გა დახ დი ლი თან ხის გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზე ბი და მას უნ და 
და ერ თოს სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თით სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი შე სა ბა მი-
სი დო კუ მენ ტი (პასუხისმგებლობა და ქი რა ვე ბუ ლის თ ვის გა ცე მუ ლი და და კა ვე ბუ ლი თან ხის 
სის წო რე ზე ეკის რე ბა სა გა და სა ხა დო აგენტს).

5.  სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის მოთხოვ ნის შემ თხ ვე ვა ში, გა დამ ხ დე-
ლი ვალ დე ბუ ლია სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს წა რუდ გი ნოს სა გა და სა ხა დო აგენ ტის მი ერ გა ცე-
მუ ლი ცნო ბა ამ პი რის გვა რი სა და სა ხე ლის, პი რა დი ნომ რის, სა ან გა რი შო წლის თ ვის შე მო-
სავ ლის სა ერ თო თან ხი სა და და კა ვე ბუ ლი გა და სა ხა დის სა ერ თო თან ხის მი თი თე ბით (გარდა  
იმ  შემ თხ ვე ვი სა,  რო დე საც  სა გა და სა ხა დო აგენ ტი ლიკ ვი დი რე ბუ ლი ა, რაც დას ტურ დე ბა 
სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ით).

6.  სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 134-ე მუხ ლის მე-3 ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე-
ბულ შემ თხ ვე ვა ში წარ მოქ მ ნი ლი ზედ მე ტო ბის შემ თხ ვე ვა ში, წარ დ გე ნილ „მოთხოვნაში“ აღ წე-
რი ლი უნ და იყოს ზედ მე ტად გა დახ დი ლი თან ხის გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზე ბი (პასუხისმგებლობა 
სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში გა ცე მუ ლი და და კა ვე ბუ ლი გა და სა ხა დის სის წო რე ზე ეკის რე ბა სა გა-
და სა ხა დო აგენტს).

7.  „ორმაგი და ბეგ ვ რის თა ვი დან აცი ლე ბის შე სა ხებ სა ერ თა შო რი სო შე თან ხ მე ბით გან-
საზღ ვ რუ ლი სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თით სარ გებ ლო ბი სა და არა რე ზი დენ ტი სათ ვის სა ქარ თ-
ვე ლო ში გა დახ დი ლი გა და სა ხა დის დაბ რუ ნე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს 
ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 2011 წლის 28 დე კემ ბ რის №633 ბრძა ნე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი წე სის მე-3 
მუხ ლის შე სა ბა მი სად, სა ქარ თ ვე ლოს წყა რო დან შე მო სავ ლის მიმ ღე ბი არა რე ზი დენ ტი სათ ვის 
ზედ მე ტად და კა ვე ბუ ლი გა და სა ხა დის თან ხის დაბ რუ ნე ბის მიზ ნით არა რე ზი დენ ტის მი ერ 
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წარ დ გე ნი ლი უნ და იქ ნეს „ორმაგი და ბეგ ვ რის თა ვი დან აცი ლე ბის შე სა ხებ სა ერ თა შო რი სო 
შე თან ხ მე ბით გან საზღ ვ რუ ლი სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თით სარ გებ ლო ბი სა და არა რე ზი დენ ტი-
სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში გა დახ დი ლი გა და სა ხა დის დაბ რუ ნე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 2011 წლის 28 დე კემ ბ რის №633 ბრძა ნე ბით დამ ტ კი ცე-
ბუ ლი ფორ მა №2 (შემდგომში – ფორ მა №2), რო მე ლიც ამა ვე დროს არის მოთხოვ ნა თან ხის 
დაბ რუ ნე ბის თა ო ბა ზე.

8.  სა ქარ თ ვე ლოს   სა გა და სა ხა დო   კო დექ სის   63-ე   მუხ ლის   მე-7   ნა წი ლით გათ ვა-
ლის წი ნე ბულ  შემ თხ ვე ვებ ში  წარ დ გე ნილ  „მოთხოვნაში“  აღ წე რი ლი უნ და იყოს ზედ მე ტად 
გა დახ დი ლი თან ხის გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზე ბი.

9. სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 194-ე მუხ ლის მე-5 ნა წი ლის „ზ“ ქვე პუნ ქ-
ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვებ ში წარ დ გე ნილ „მოთხოვნაში“ აღ წე რი ლი უნ და იყოს 
ზედ მე ტად გა დახ დი ლი თან ხის გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზე ბი და უნ და და ერ თოს შე სა ბა მი სი გან-
მარ ტე ბა იმ პორ ტი რე ბუ ლი აქ ცი ზუ რი სა ქონ ლის მოძ რა ო ბი სა და რე ა ლი ზა ცი ის შე სა ხებ 
(პასუხისმგებლობა იმ პორ ტი რე ბუ ლი სა ქონ ლის და ნიშ ნუ ლე ბით გა მო ყე ნე ბა ზე ეკის რე ბა გა-
დამ ხ დელს).

10. სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 189-ე მუხ ლის მე-8 ნა წი ლით გათ ვა ლის წი ნე-
ბულ შემ თხ ვე ვა ში წარ მოქ მ ნი ლი ზედ მე ტად გა დახ დი ლი თან ხის დაბ რუ ნე ბის დროს  წარ დ-
გე ნილ  „მოთხოვნაში“  აღ წე რი ლი  უნ და  იყოს  ზედ მე ტად  გა დახ დი ლი თან ხის გა მომ წ ვე ვი 
მი ზე ზე ბი და მი თი თე ბუ ლი უნ და იქ ნეს მო ნა ცე მე ბი მსუ ბუ ქი ავ ტო მო ბი ლის იმ პორ ტის და 
ექ ს პორ ტის და მა დას ტუ რე ბე ლი სა ბა ჟო დეკ ლა რა ცი ე ბი დან (დეკლარაციის ნო მე რი, თა რი ღი, 
შას ს -ის ნო მე რი, დეკ ლა რა ცი ით და ან გა რი შე ბუ ლი აქ ცი ზის თან ხა).

11. ამ მუხ ლის პირ ვე ლი - მე-10 პუნ ქ ტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვე ბის  გარ და,  
სხვა შემ თხ ვე ვებ ში წარ მოქ მ ნი ლი ზედ მე ტად გა დახ დი ლი თან ხის დაბ რუ ნე ბის დროს, წარ დ-
გე ნილ „მოთხოვნაში“  აღ წე რილ  უნ და  იყოს  ზედ მე ტო ბის გა მომ წ ვე ვი მი ზე ზე ბი.

12. ამ მუხ   ლის პირ   ვე  ლი - მე-11 პუნ   ქ   ტე  ბით გათ   ვა  ლის   წი  ნე  ბულ შემ   თხ   ვე  ვებ   ში გა  დამ  -
ხ   დე  ლის მი  ერ წარ   მოდ   გე  ნილ გა  ნაცხად   ში ასა  ხუ  ლი უნ   და იყოს დღგ-ი  სა  გან ჩათ   ვ   ლის უფ  -
ლე  ბის  გა  რე  შე  გა  თა  ვი  სუფ   ლე  ბუ  ლი ოპე  რა  ცი  ე  ბის  ან  იმ  ოპე  რა  ცი  ე  ბის დროს, რომ   ლე  ბიც 
დღგ-ის მიზ   ნე  ბი  სათ   ვის არ ით   ვ   ლე  ბა დღგ-ის და  სა  ბეგრ ოპე  რა  ცი  ად, გა  თა  ვი  სუფ   ლე  ბუ  ლი 
საქ   მი  ა  ნო  ბის დე  ტა  ლუ  რი აღ   წე  რა.

13. თუ „მოთხოვნა“ ეფუძ ნე ბა ზედ მე ტო ბის წარ მო შო ბის რე ა ლო ბის დად გე ნის მიზ ნით 
კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სულ სა სა მარ თ ლო გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, მა შინ „მოთხოვნას“ უნ და და ერ-
თოს მხო ლოდ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა.

მუხ ლი  13მუხ ლი  13  33
1.  „მოთხოვნის“ მა ტე რი ა ლუ რი ფორ მით წარ დ გე ნა შე საძ ლე ბე ლია უშუ ა ლოდ სა გა-

და სა ხა დო ორ გა ნო ში ჩა ბა რე ბით ან დაზღ ვე უ ლი სა ფოს ტო გზავ ნი ლის გაგ ზავ ნით, ხო ლო 
„მოთხოვნის“ ელექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით წარ დ გე ნა შე საძ ლე ბე ლია ვებ გ ვერ დის www.rs.ge მეშ-
ვე ო ბით. ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში, ამ თა ვით გან საზღ ვ რუ ლი ვა დე ბი აით ვ ლე ბა სა გა და სა ხა დო 
ორ გა ნო ში „მოთხოვნის“ რე გის ტ რა ცი ის მომ დევ ნო დღი დან.

2.  გა  დამ   ხ   დელს უფ   ლე  ბა აქვს სა  გა  და  სა  ხა  დო ორ   გა  ნოს მი  ერ გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის მი  ღე  ბის  
დად   გე  ნი  ლი  ვა  დის  დარ   ღ   ვე  ვა  მი  იჩ   ნი  ოს  „მოთხოვნის“  დაკ   მა  ყო  ფი  ლე  ბა  ზე უარის თქმად 
და გა  ა  სა  ჩივ   როს იგი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს სა  გა  და  სა  ხა  დო კო  დექ   სით დად   გე  ნი  ლი წე  სით. თუ სა  გა -
და  სა  ხა  დო ორ   გა  ნოს მი  ერ გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბა გა  მო  ცე  მუ  ლია დად   გე  ნი  ლი ვა  დის დარ   ღ   ვე  ვით, ამ 
შემ   თხ   ვე  ვა  ში გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბის გა  სა  ჩივ   რე  ბის ვა  და აით   ვ   ლე  ბა პი  რი  სათ   ვის მი  სი ჩა  ბა  რე  ბის 
მომ   დევ   ნო დღი  დან.

3.  სა  ქარ   თ   ვე  ლოს წყა  რო  დან შე  მო  სავ   ლის მიმ   ღე  ბი არა  რე  ზი  დენ   ტი  სათ   ვის თან   ხის დაბ   რუ -
ნე  ბის მიზ   ნით მოთხოვ   ნის გან   ხილ   ვის შემ   თხ   ვე  ვა  ში სა  გა  და  სა  ხა  დო ორ   გა  ნო ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლობს 
„ორმაგი და  ბეგ   ვ   რის თა  ვი  დან აცი  ლე  ბის შე  სა  ხებ სა  ერ   თა  შო  რი  სო შე  თან   ხ   მე  ბით გან   საზღ   ვ   რუ -
ლი სა  გა  და  სა  ხა  დო შე  ღა  ვა  თით სარ   გებ   ლო  ბი  სა და არა  რე  ზი  დენ   ტი  სათ   ვის სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში გა -
დახ   დი  ლი გა  და  სა  ხა  დის დაბ   რუ  ნე  ბის წე  სის დამ   ტ   კი  ცე  ბის შე  სა  ხებ“ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ფი  ნან   ს   თა 
მი  ნის   ტ   რის 2011 წლის 28 დე  კემ   ბ   რის №633 ბრძა  ნე  ბით დამ   ტ   კი  ცე  ბუ  ლი წე  სის  მე-3  მუხ   ლით  
დად   გე  ნი  ლი  წე  სის შე  სა  ბა  მი  სად.

მუხ ლი 13მუხ ლი 13  44
1. სა  გა  და  სა  ხა  დო ორ   გა  ნოს მი  ერ ზედ   მე  ტად გა  დახ   დი  ლი გა  და  სა  ხა  დის ან   /   და სან   ქ   ცი  ის 

თან   ხა  ზე „მოთხოვნის“ რე  გის   ტ   რა  ცი  ის მომ   დევ   ნო დღი  დან 11 კა  ლენ   და  რუ  ლი დღის ვა  და  ში,  
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მოთხოვ   ნის რე  გის   ტ   რა  ცი  ის თა  რი  ღი  დან წი  ნა პე  რი  ოდ   ზე, ხან   დაზ   მუ  ლო  ბის ვა  დის   გათ   ვა -
ლის   წი  ნე  ბით (გარდა იმ პე  რი  ო  დი  სა, რო  მე  ლიც უკ   ვე შე  მოწ   მე  ბუ  ლია შე  მო  სავ   ლე  ბის სამ   სა  ხუ -
რის აუდი  ტის დე  პარ   ტა  მენ   ტის ან   /   და შე  მო  სავ   ლე  ბის სამ   სა  ხუ  რის შე  სა  ბა  მი  სი   სტრუქ   ტუ  რუ -
ლი   ერ   თე  უ  ლის   მი  ერ   ან   ის პე  რი  ო  დი, რო  მე  ლიც უკ   ვე გა  და  მოწ   მე  ბუ  ლია ზედ   მე  ტად 
გა  დახ   დი  ლი თან   ხის დაბ   რუ  ნე  ბი  სას) მოწ   მ   დე  ბა:

ა) „მოთხოვნის“ შევ სე ბის და მას ზე თან დარ თუ ლი დო კუ მენ ტე ბის სის რუ ლე;
ბ) ზედ მე ტად გა დახ დი ლი გა და სა ხა დის  წარ მო შო ბის თა რი ღი, დად გე ნი ლი წე სის შე სა-

ბა მი სად შევ სე ბუ ლი, სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში წარ მოდ გე ნი ლი სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რა ცი ე-
ბის და ან გა რიშ გე ბის ფორ მე ბის პი რა დი აღ რიცხ ვის ბა რათ ზე სრუ ლად ასახ ვა (პროცედურა 
არ გუ ლის ხ მობს დეკ ლა რა ცი ა ში /ან გა რიშ გე ბა ში ასა ხუ ლი მო ნა ცე მე ბის სის წო რის კონ ტ როლ-
ს / დად გე ნას);

გ) სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რა ცი ა ში მი თი თე ბუ ლი ჩა სათ ვ ლე ლი თან ხის სა გა და სა ხა დო ან-
გა რიშ - ფაქ ტუ რე ბით / სა ბა ჟო დეკ ლა რა ცი ე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ჩა სათ ვ ლე ლი თან ხე ბის 
ჯამ თან თან ხ ვედ რის მდგო მა რე ო ბა შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის ელექ ტ რო ნულ ბა ზა ში არ სე-
ბუ ლი შე სა ბა მი სი რე პორ ტის - „დღგ-ს დეკ ლა რა ცი ის მო ნა ცე მე ბის შე და რე ბა ან გა რიშ - ფაქ ტუ-
რე ბით ჩა სათ ვ ლელ თან ხებ თან და სა ბა ჟო ინ ფორ მა ცი ებ თან“ - მი ხედ ვით;

დ) ქო ნე ბა ზე (მათ შო რის, მი წა ზე) დეკ ლა რი რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბე ბი 
სა ჯა რო რე ეს ტ რის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს ელექ ტ რო ნულ ბა ზა ში არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის 
მი ხედ ვით (ამასთან, პრო ცე დუ რა არ გუ ლის ხ მობს დეკ ლა რი რე ბუ ლი თან ხის სის წო რის კონ-
ტ როლს);

ე) სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი გა ნა ცე მე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის თან-
ხ ვედ რა სა შე მო სავ ლო და მო გე ბის გა და სა ხა დე ბის დეკ ლა რა ცი ე ბის შე სა ბა მის მაჩ ვე ნებ ლებ-
თან;

ვ) მო გე ბის / სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დე ბის დეკ ლა რა ცი ე ბის მი ხედ ვით წარ მოდ გე ნი ლი  
სა სა ქონ ლო- მა ტე რი ა ლუ რი  ფა სე უ ლო ბე ბის  საწყი სი  ნაშ თე ბი შე ე სა ბა მე ბა თუ არა წი ნა სა ან-
გა რი შო წლის დეკ ლა რა ცი ა ში და ფიქ სი რე ბუ ლი სა ბო ლოო სა სა ქონ ლო- მა ტე რი ა ლუ რი ფა სე-
უ ლო ბე ბის ნაშ თე ბის შე სა ხებ მო ნა ცე მებს;

ზ) სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რა ცი ა ში ასა ხუ ლია თუ არა ზედ ნა დე ბე ბის, ან გა რიშ - ფაქ ტუ რე-
ბის და სა კონ ტ რო ლო- სა ლა რო აპა რა ტის მო ნა ცე მე ბი დან (საანგარიშო პე რი ოდ ზე ნე ბის მი ე-
რი ერ თი მათ გა ნის მი ხედ ვით ჯა მუ რად გან საზღ ვ რუ ლი) არა ნაკ ლებ უმაღ ლე სი მო ნა ცე მი, 
აგ რეთ ვე, სა გა და სა ხა დო დო კუ მენ ტე ბის მო ნა ცე მე ბი (ამ მიზ ნით, სა გა და სა ხა დო დო კუ მენ-
ტის არ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში, მას ში ასა ხუ ლი მო ნა ცე მი ჯამ დე ბა რო გორც ზედ ნა დე ბე ბის, 
ასე ვე ან გა რიშ - ფაქ ტუ რე ბის მო ნა ცე მებ თან, თი თო ე უ ლი მათ გა ნის მი ხედ ვით გან სა საზღ ვ რი 
უმაღ ლე სი მო ნა ცე მის დად გე ნის მიზ ნე ბის თ ვის). ამას თან, პრო ცე დუ რა არ ით ვა ლის წი ნებს 
დეკ ლა რა ცი ა ში ისე თი ინ ფორ მა ცი ის ასახ ვის შე მოწ მე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას, რო მე ლიც და კავ-
ში რე ბუ ლია სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის იმ მი წო დე ბას თან, რა ზეც გა დამ ხ დელს არ აქვს გა მო-
წე რი ლი აღ ნიშ ნუ ლი დო კუ მენ ტ (ებ )ი;

თ) შეს რუ ლე ბუ ლია თუ არა სა ჯა რო რე ეს ტ რის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს ელექ ტ რო ნულ ბა-
ზა ში არ სე ბუ ლი, ქო ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ი დან გა მომ დი ნა რე დღგ-ის სა გა-
და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბა (ამასთან, პრო ცე დუ რა არ გუ ლის ხ მობს დეკ ლა რი რე ბუ ლი თან ხის 
სის წო რის კონ ტ როლს).

2. სა ქარ თ ვე ლოს წყა რო დან შე მო სავ ლის მიმ ღე ბი არა რე ზი დენ ტი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო-
ში  ზედ მე ტად  გა დახ დი ლი/ და კა ვე ბუ ლი  გა და სა ხა დის  თან ხის დაბ რუ ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 
თან ხის დაბ რუ ნე ბის სა ფუძ ვე ლია სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ გა ცე მუ ლი, ამ ინ ს ტ რუქ ცი-
ის 13 2 მუხ ლის მე-7 პუნ ქ ტ ში მი თი თე ბუ ლი ფორ მა №2. ამ მიზ ნით, სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს 
სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლის მი ერ, რო მე ლიც ახ დენს „ორმაგი და ბეგ ვ რის თა ვი დან აცი ლე ბის 
შე სა ხებ სა ერ თა შო რი სო შე თან ხ მე ბით გან საზღ ვ რუ ლი სა გა და სა ხა დო შე ღა ვა თით სარ გებ-
ლო ბი სა და არა რე ზი დენ ტი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში გა დახ დი ლი გა და სა ხა დის დაბ რუ ნე ბის 
წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის 2011 წლის 28 დე კემ ბ რის 
№633 ბრძა ნე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი წე სის შე სა ბა მი სად გა დამ ხ დე ლის მი ერ შევ სე ბუ ლი ფორ მა 
№2-ის სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს ბეჭ დით და მოწ მე ბას, და მოწ მე ბის პრო ცე დუ რის გან ხორ ცი ე-
ლე ბის შემ დეგ, ფორ მა №2 გა და იგ ზავ ნე ბა ამ მუხ ლით გან საზღ ვ რუ ლი პრო ცე დუ რე ბის გან-
მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი უფ ლე ბა მო სი ლი  სა გა და სა ხა დო  ორ გა ნოს  სტრუქ ტუ რულ ერ თე ულ ში.

3. გრან ტის მიმ ღებ პირს, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად ყი-
დუ ლობს გრან ტის ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სა ქო ნელს ან / და ამა ვე 
საწყი სებ ზე იღებს მომ სა ხუ რე ბას და სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სით გან საზღ ვ რუ-
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ლი წე სით ითხოვს ზედ მე ტად გა დახ დი ლი დღგ-ის თან ხის დაბ რუ ნე ბას, დღგ-ის თან ხა უბ-
რუნ დე ბა პი რა დი აღ რიცხ ვის ბა რათ ზე არ სე ბუ ლი შე სა ბა მი სი იმ ინ ფორ მა ცი ის არ სე ბო ბის 
სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც ბა რათ ზე ასა ხუ ლია სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ, სა გა და სა ხა დო 
ორ გა ნო ში სა გა და სა ხა დო ან გა რიშ - ფაქ ტუ რის ან უკუ და ბეგ ვ რი სას ბი უ ჯეტ ში და მა ტე ბუ ლი 
ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დის გა დახ დის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტის წარ დ გე ნის სა ფუძ-
ველ ზე.

4. სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 189-ე მუხ ლის მე-8 ნა წი ლით და 198-ე მუხ-
ლის მე-3 ნა წი ლით გან საზღ ვ რულ შემ თხ ვე ვებ ში, იმ პორ ტი ორს სატ რან ს პორ ტო სა შუ ა ლე ბა-
ზე გა დახ დი ლი აქ ცი ზი უბ რუნ დე ბა პი რა დი აღ რიცხ ვის ბა რათ ზე არ სე ბუ ლი იმ შე სა ბა მი სი 
ინ ფორ მა ცი ის სა ფუძ ველ ზე, რო მე ლიც ბა რათ ზე ასა ხუ ლია სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ, გა-
დამ ხ დე ლის სა თა ნა დო მი მარ თ ვი სას გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბის შე დე გად.

5. მოთხოვ ნის შეს წავ ლის პრო ცეს ში სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს თა ნამ შ რო მე ლი უფ ლე ბა მო-
სი ლია და უ კავ შირ დეს გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელს ინ ფორ მა ცი ის და ზუს ტე ბის მიზ ნით ან / და 
სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში მო ითხო ვოს წე რი ლო ბი თი გან მარ ტე ბის ან / და შე სა ბა მი სი დო კუ-
მენ ტა ცი ის წარ მოდ გე ნა.

6.  თუ წარ მოდ გე ნი ლი მოთხოვ ნა არ აკ მა ყო ფი ლებს პრო ცე დუ რულ მოთხოვ ნებს, მათ 
შო რის, თუ ზედ მე ტად გა დახ დი ლი თან ხის დაბ რუ ნე ბის შე სა ხებ მოთხოვ ნა წარ მოდ გე ნი ლია 
რო გორც ხან დაზ მულ, ასე ვე არა ხან დაზ მულ სა გა და სა ხა დო პე რი ოდ ზე, გა და სა ხა დის გა დამ-
ხ დელს მა ტე რი ა ლუ რი ან ელექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით ეც ნო ბე ბა ამის შე სა ხებ და მი ე ცე მა ვა და 
არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზის გა მო სას წო რებ ლად, რა დრო საც ჩერ დე ბა ამ მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ-
ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვა დის დი ნე ბა.

მუხ ლი  13მუხ ლი  13  55
„მოთხოვნაზე“ უარის თქმის სა ფუძ ვე ლი ა, თუ:
ა) „მოთხოვნა“ წარ მოდ გე ნი ლია არა უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის მი ერ. ამას თან, ამ თა ვის მიზ-

ნე ბის თ ვის ით ვ ლე ბა, რომ „მოთხოვნა“ წარ მოდ გე ნი ლია უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის მი ერ, თუ ის 
წარ მოდ გე ნი ლია გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის ავ ტო რი ზე ბუ ლი მომ ხ მა რებ ლის გვერ დი დან 
(www.rs.ge) ან / და და ინ ტე რე სე ბუ ლი შე სა ბა მი სი პი რის გან ცხა დე ბა (გადასახადის გა დამ ხ დე-
ლის მოთხოვ ნა) მი ღე ბუ ლია და შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის ვებ გ ვერ დ ზე (www.rs.ge) რე გის-
ტ რი რე ბუ ლია შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის შე სა ბა მი სი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლის მი ერ;

ბ) გა სუ ლია „მოთხოვნის“ წარ დ გე ნის ხან დაზ მუ ლო ბის ვა და (ხანდაზმული მოთხოვ ნის 
ნა წილ ში);

გ) „მოთხოვნაზე“ არ არის დარ თუ ლი ამ თა ვით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბი;
დ) „მოთხოვნაში“ არ არის გან მარ ტე ბუ ლი ზედ მე ტად გა დახ დი ლი  გა და სა ხა დის ან / და 

სან ქ ცი ის თან ხის წარ მო შო ბის სა ფუძ ვე ლი;
ე) შე უ სა ბა მო ბა გა მოვ ლინ და ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 13 4 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის „გ“ – „თ“ 

ქვე პუნ ქ ტე ბით გან საზღ ვ რუ ლი სა კითხის შეს წავ ლი სას ან / და სა ხე ზეა გა მო წე რი ლი ან გა რიშ -
- ფაქ ტუ რის და ბეგ ვ რა ზე წა რუდ გენ ლო ბა (გარდა იმ შემ თხ ვე ვი სა, რო დე საც აღ ნიშ ნუ ლი დან 
გა მომ დი ნა რე, სა ვა რა უ დოდ, და სა რიცხად გა მო ან გა რი შე ბუ ლი გა და სა ხა დის / სან ქ ცი ის თან ხა 
არ ამ ცი რებს სალ დი რე ბუ ლი ზედ მე ტო ბის მაჩ ვე ნე ბელს „მოთხოვნაში“ მი თი თე ბუ ლი და-
საბ რუ ნე ბე ლი თან ხის ფარ გ ლებ ში, ან რო დე საც სა ვა რა უ დოდ, გა მო ან გა რი შე ბუ ლი გა და სა-
ხა დის / სან ქ ცი ის თან ხის და რიცხ ვის შე დე გად გა დამ ხ დელს მა ინც უფიქ სირ დე ბა სალ დი რე-
ბუ ლი ზედ მე ტო ბა. ამ უკა ნას კ ნელ შემ თხ ვე ვა ში, მა ტე რი ა ლუ რი ან ელექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით, 
გა დამ ხ დელს მი ე თი თე ბა ხსე ნე ბუ ლი შე უ სა ბა მო ბე ბის აღ მოფხ ვ რა ზე და სა გა და სა ხა დო ორ-
გა ნოს შე სა ბა მი სი თა ნამ შ რომ ლის მი ერ სა თა ნა დო პრო ცე დუ რე ბი შე საძ ლო და საბ რუ ნე ბე ლი 
თან ხის ფარ გ ლებ ში გან ხორ ცი ელ დე ბა გა დამ ხ დე ლის მი ერ აღ ნიშ ნუ ლი შე უ სა ბა მო ბე ბის აღ-
მოფხ ვ რის შემ თხ ვე ვა ში. ამას თან, შე უ სა ბა მო ბის აღ მოფხ ვ რის შე სა ხებ მი თი თე ბი დან მათ აღ-
მოფხ ვ რამ დე ინ ტერ ვალ ში, ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 13 4 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტით გან საზღ ვ რუ ლი 
ვა დის დი ნე ბა ჩერ დე ბა, სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ მი თი თე ბულ ვა და ში შე უ სა ბა მო ბე ბის 
აღ მო უფხ ვ რე ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში კი გა დამ ხ დელს გა ეგ ზავ ნე ბა შე სა გე ბე ლი);

ვ) ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 13 2 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში 
დღგ-ის გა დამ ხ დელ მა მო ითხო ვა ექ ს პორ ტ ზე გა ტა ნი ლი სა ქონ ლის ღი რე ბუ ლე ბის 18%- ზე 
მე ტი ოდე ნო ბით ზედ მე ტად გა დახ დი ლი თან ხა;

ზ) მოთხოვ ნი ლი თან ხის ოდე ნო ბა აღე მა ტე ბა დას კ ვ ნის შედ გე ნის დღის თ ვის შე და რე-
ბის აქ ტის მი ხედ ვით სალ დი რე ბულ ზედ მე ტად რიცხულ თან ხას (გარდა იმ შემ თხ ვე ვი სა, თუ 
სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მა ტე რი ა ლუ რი ან ელექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით მი მარ თ ვი სას, გა დამ ხ-
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დე ლი ამა ვე ფორ მით თან ხ მო ბას გა ნაცხა დებს სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მხრი დან შე სა ბა მი სი 
პრო ცე დუ რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ზე, აღ ნიშ ნულ სალ დი რე ბულ  ზედ მე ტად რიცხულ თან ხებ-
თან და კავ ში რე ბით. ამას თან, ამ ინ ტერ ვალ ში, ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 13 4 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ-
ტით გან საზღ ვ რუ ლი ვა დის დი ნე ბა ჩერ დე ბა,  სა გა და სა ხა დო  ორ გა ნოს  მი ერ  მი თი თე ბულ  
ვა და ში  გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის პა სუ ხის მი უ ღებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში კი გა ეგ ზავ ნე ბა შე-
სა გე ბე ლი);

თ)  გა დამ ხ დელ მა  მო ითხო ვა  დეკ ლა რა ცი ის  წარ დ გე ნის  გა და ვა დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს სა-
გა და სა ხა დო კო დექ სის 68-ე მუხ ლის შე სა ბა მი სად (გადავადების პე რი ოდ ში გა და ვა დე ბუ ლი 
სა გა და სა ხა დო დეკ ლა რა ცი ის წარ მოდ გე ნამ დე);

ი) „მოთხოვნის“ წარ მოდ გე ნამ დე გა დამ ხ დე ლის მი მართ გაგ ზავ ნი ლია შეტყო ბი ნე ბა  სა-
გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბის შე სა ხებ ან / და და ნიშ ნუ ლი ა/ მიმ დი ნა რე ობს სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე-
ბა;

კ) გა დამ ხ დე ლის მი მართ მიმ დი ნა რე ობს გა დახ დი სუ უ ნა რო ბის საქ მის წარ მო ე ბა 
(მხოლოდ  იმ  შემ თხ ვე ვა ში,  თუ  კრე დი ტო რი  სა გა და სა ხა დო  ორ გა ნო ა)  ან / და გა დამ ხ დე ლი 
იმ ყო ფე ბა რეს ტ რუქ ტუ რი ზა ცი ის რე ჟიმ ში;

ლ) „მოთხოვნა“ მო ი ცავს შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის 2020 წლის 29 ივ ლი სის №21655 ბრძა-
ნე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი „დამატებული ღი რე ბუ ლე ბის გა და სა ხა დის დეკ ლა რი რე ბით შე სამ-
ცი რებ ლად გა ან გა რი შე ბუ ლი ზედ მე ტად გა დახ დი ლი თან ხე ბის ავ ტო მა ტუ რი დაბ რუ ნე ბის 
შე სა ხებ“ პრო ცე დუ რუ ლი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს მი ხედ ვით შე სას წავლ დეკ ლა რა ცი ა ში შე სამ ცი-
რებ ლად გა ან გა რი შე ბულ (ზედმეტად გა დახ დილ) თან ხას და მი ღე ბუ ლია გა დაწყ ვე ტი ლე ბა 
დეკ ლა რა ცი ის სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბის თა ო ბა ზე;

მ) გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელ მა ხარ ვე ზი არ გა მო ას წო რა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ 
დად გე ნილ ვა და ში.

მუხ ლი 13მუხ ლი 13  66
1.  ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 13 4 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პრო ცე დუ რე ბის დას რუ ლე ბის 

შემ დეგ სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო „მოთხოვნის“ რე გის ტ რა ცი ის მომ დევ ნო დღი დან არა უგ ვი ა-
ნეს მე-10 კა ლენ და რუ ლი დღი სა ამ ზა დებს დას კ ვ ნას „მოთხოვნის“ სის წო რე ზე ან   შე სა გე ბელს 
(დანართი №1-ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ფორ მით) „მოთხოვნაზე“, რო მე ლიც   უნ და დამ ტ კიც-
დეს სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს უფ რო სის მი ერ. მი ღე ბუ ლი  გა დაწყ ვე ტი ლე ბა  („მოთხოვნის“ 
დაკ მა ყო ფი ლე ბის შე სა ხებ ან შე სა გე ბე ლი) გა დამ ხ დელს ეგ ზავ ნე ბა „მოთხოვნის“ რე გის ტ რა-
ცი ის მომ დევ ნო დღი დან არა უგ ვი ა ნეს მე-11 კა ლენ და რუ ლი დღი სა. აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე დუ რა 
არ ვრცელ დე ბა სა ქარ თ ვე ლოს წყა რო დან შე მო სავ ლის მიმ ღე ბი  არა რე ზი დენ ტი პი რის მი ერ 
ფორ მა №2-ის  წარ მოდ გე ნის შემ თხ ვე ვა ში.

2. გან სა კუთ რე ბულ შემ თხ ვე ვებ ში, ცალ კე უ ლი გა დამ ხ დე ლე ბის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი 
„მოთხოვნის“ მოქ მედ სა გა და სა ხა დო კა ნონ მ დებ ლო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის პი რო ბებ ში, უფ-
ლე ბა მო სი ლი სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ამ ზა დებს დას კ ვ ნის პრო ექტს, რო მე ლიც უნ და დამ ტ-
კიც დეს „მოთხოვნის“ რე გის ტ რა ცი ის მომ დევ ნო დღი დან არა უგ ვი ა ნეს 7 სა მუ შაო დღი სა.

3. ამ მუხ ლის მე-2 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში უფ ლე ბა მო სი ლი სა გა და-
სა ხა დო ორ გა ნო გა ნა ხორ ცი ე ლებს ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 13 4 მუხ ლით გან საზღ ვ რულ პრო ცე დუ-
რებს.

4. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ამ თა ვის მი ხედ ვით გან საზღ ვ რუ ლი ხარ ვე ზის აღ მოფხ ვ რის შემ-
დეგ პრო ცე დუ რის დას რუ ლე ბამ დე დარ ჩე ნი ლია 1 კა ლენ და რუ ლი დღე, მოთხოვ ნა ზე დას კ ვ-
ნის მომ ზა დე ბის ზო გა დი ვა და იზ რ დე ბა 2 სა მუ შაო დღით.

5.  იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ზედ მე ტად გა დახ დი ლი გა და სა ხა დის წარ მო შო ბის სა ფუძ ვ ლე-
ბის შეს წავ ლი სას გა მო იკ ვე თე ბა სა კითხი, რო მელ თან და კავ ში რე ბი თაც ამ თა ვის 13 4 მუხ ლით 
გან საზღ ვ რუ ლი პრო ცე დუ რე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი თა ნამ შ რო მე ლი სა ჭი როდ მი იჩ ნევს 
სა გა და სა ხა დო ად მი ნის ტ რი რე ბის ერ თი ა ნი მე თო დო ლო გი ის / პო ზი ცი ის შე მუ შა ვე ბის მიზ-
ნით, აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხის შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის სა გა და სა ხა დო და სა ბა ჟო მე თო დო-
ლო გი ის დე პარ ტა მენ ტი სათ ვის წარ დ გე ნას, ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 13 4 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტით 
გან საზღ ვ რუ ლი ვა დის დი ნე ბა ჩერ დე ბა. ვა დის დი ნე ბა გა ნახ ლ დე ბა აღ ნიშ ნუ ლი დე პარ ტა-
მენ ტი დან სა კითხ თან და კავ ში რე ბით ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პო ზი ცი ის მი ღე ბის თა ნა ვე.

6.  ამ თა ვით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შე სა გებ ლის გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის თ ვის გაგ ზავ-
ნა, უფ ლე ბას არ არ თ მევს გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელ ს /უფ ლე ბა მო სილ პირს, სა გა და სა ხა დო 
ორ გა ნოს წა რუდ გი ნოს გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის ახა ლი მოთხოვ ნა.
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მუხლი 13მუხლი 13  77
1.  სა გა დახ დო და ვა ლე ბა გა მო ი წე რე ბა მხო ლოდ „მოთხოვნაში“ აღ ნიშ ნულ თან ხა ზე, 

მაგ რამ არა უ მე ტეს სა გა დახ დო და ვა ლე ბის გა მო წე რის დღი სათ ვის გა დამ ხ დე ლის პი რა დი 
აღ რიცხ ვის ბა რათ ზე (გარდა მო საკ რებ ლ (ებ )ის და ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი ჯა რი მის პი რა დი 
აღ რიცხ ვის ბა რა თი სა) რიცხუ ლი გა სალ დო ე ბუ ლი ზედ მე ტო ბი სა, გარ და სა ქარ თ ვე ლოს  წყა-
რო დან  შე მო სავ ლის  მიმ ღე ბი არა რე ზი დენ ტი პი რის მი ერ ფორ მა №2-ის წარ მოდ გე ნის შემ-
თხ ვე ვი სა.

2.  იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ „მოთხოვნაში“ აღ ნიშ ნუ ლი თან ხა აღე მა ტე ბა სა გა დახ დო და ვა ლე-
ბის გა მო წე რის დღის თ ვის გა დამ ხ დე ლის პი რა დი აღ რიცხ ვის ბა რათ ზე (გარდა მო საკ რებ ლ-
(ებ )ის პი რა დი აღ რიცხ ვის ბა რა თი სა) რიცხუ ლი გა სალ დო ე ბუ ლი ზედ მე ტო ბის მაჩ ვე ნე ბელს, 
სა გა დახ დო და ვა ლე ბა გა მო ი წე რე ბა სალ დი რე ბუ ლი ზედ მე ტო ბის ფარ გ ლებ ში.

3.  „მოთხოვნის“ დაკ მა ყო ფი ლე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე სა გა დახ დო 
და ვა ლე ბას ამ ზა დებს უფ ლე ბა მო სი ლი სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო და ხელს აწე რენ შე სა ბა მი სი 
უფ ლე ბა მო სი ლი პი რე ბი. ხელ მო წე რი ლი სა გა დახ დო და ვა ლე ბა „მოთხოვნასთან“ ერ თად ეგ-
ზავ ნე ბა სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ როს სა ხა ზი ნო სამ სა ხურს. ამას თან, ელექ ტ რო ნუ-
ლი სა გა დახ დო და ვა ლე ბის წარ დ გე ნის შემ თხ ვე ვა ში, სა გა დახ დო და ვა ლე ბა მზად დე ბა ერთ 
ეგ ზემ პ ლა რად, მო ნა ცემ თა ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი სის ტე მის მეშ ვე ო ბით და სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან-
ს თა სა მი ნის ტ როს სა ხა ზი ნო სამ სა ხურს ეგ ზავ ნე ბა მხო ლოდ სა გა დახ დო და ვა ლე ბა.

4.  ზედ მე ტად გა დახ დი ლი გა და სა ხა დის ან / და სან ქ ცი ის თან ხის დაბ რუ ნე ბა და სა ქარ-
თ ვე ლოს წყა რო დან შე მო სავ ლის მიმ ღე ბი არა რე ზი დენ ტი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში ზედ მე ტად 
გა დახ დი ლი/ და კა ვე ბუ ლი გა და სა ხა დის თან ხის დაბ რუ ნე ბის თა ო ბა ზე და დე ბი თი გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის შემ თხ ვე ვა ში, თან ხის დაბ რუ ნე ბა უნ და გან ხორ ცი ელ დეს სა ქარ თ ვე ლოს 
სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 63-ე მუხ ლით დად გე ნილ ვა და ში.

5. ზედ მე ტად გა დახ დი ლი სა გა და სა ხა დო შე მო სავ ლის თან ხის დაბ რუ ნე ბის მიზ ნით სა-
გა დახ დო და ვა ლე ბის და შე სა ბა მი სი დო კუ მენ ტა ცი ის სა ხა ზი ნო სამ სა ხურ ში წარ სად გე ნად 
მომ ზა დე ბა ხდე ბა „მოთხოვნის“ წარ დ გე ნი დან არა უგ ვი ა ნეს 11 კა ლენ და რუ ლი დღის ვა და ში 
(ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 13 6 მუხ ლის მე-4 პუნ ქ ტის გათ ვა ლის წი ნე ბით).

6. სა ქარ თ ვე ლოს წყა რო დან შე მო სავ ლის მიმ ღე ბი არა რე ზი დენ ტი პი რის თ ვის თან ხის 
დაბ რუ ნე ბა გან ხორ ცი ელ დე ბა არა რე ზი დენ ტის მი ერ ფორ მა №2-ში მი თი თე ბულ სა ბან კო 
რეკ ვი ზი ტებ ზე.

მუხლი 13მუხლი 13  88
ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 13 4 მუხ ლით გან საზღ ვ რუ ლი პრო ცე დუ რე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი 

ან / და ამა ვე ინ ს ტ რუქ ცი ის 13 6 მუხ ლ ში მი თი თე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს უფ რო სი უფ-
ლე ბა მო სი ლია თან ხის დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ, აღ ნიშ ნუ ლი პრო ცე დუ რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
დროს მი ღე ბუ ლი კონ კ რე ტუ ლი ინ ფორ მა ცია მი ა წო დოს ანა ლი ტი კუ რი ფუნ ქ ცი ის გან მა ხორ-
ცი ე ლე ბელ, შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის შე სა ბა მის სტრუქ ტუ რულ ერ თე ულს, ამ ინ ფორ მა ცი ის 
გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის შე სა ხებ სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში არ სე ბულ სხვა ინ ფორ მა ცი ას-
თან ერ თად გან ზო გა დე ბის, სტა ტის ტი კუ რი და სხვა ინ ფორ მა ცი ის შეკ რე ბის, მა თი შე და რე-
ბი თი, კრებ სი თი ანა ლი ზის მიზ ნით და აქე დან გა მომ დი ნა რე, ზო გა დი ანა ლი ტი კუ რი პრო-
ცე დუ რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის შე დე გად, შე სა ბა მის შემ თხ ვე ვებ ში სა თა ნა დო სა გა და სა ხა დო 
კონ ტ რო ლის პრო ცე დუ რის ჩა ტა რე ბის შე სა ხებ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი სა ღე ბად. ამას თან, შე სა-
ბა მის შემ თხ ვე ვა ში, რო დე საც ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის 13 4 მუხ ლით გან საზღ ვ რუ ლი პრო ცე დუ რე-
ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი მი იჩ ნევს, რომ მის მი ერ მი ღე ბუ ლი კონ კ რე ტუ ლი ინ ფორ მა ცი ი დან 
გა მომ დი ნა რე, ცალ სა ხად შე საძ ლე ბე ლია პი რის სა გა და სა ხა დო ვალ დე ბუ ლებ (ებ )ის გან საზღ-
ვ რა, იგი უფ ლე ბა მო სი ლია მი მარ თოს ამა ვე ინ ს ტ რუქ ცი ის 13 6 მუხ ლ ში მი თი თე ბუ ლი სა გა-
და სა ხა დო ორ გა ნოს უფ როსს, შე სა ბა მი სი სა გა და სა ხა დო შე მოწ მე ბის და ნიშ ვ ნის თა ო ბა ზე.“.

3. ინ ს ტ რუქ ცი ას და ე მა ტოს და ნარ თი №1 (გადასახადის გა დამ ხ დე ლის მოთხოვ ნა ზე შე სა-
გებ ლის ფორ მა) თან დარ თუ ლი რე დაქ ცი ით.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                      ლაშა ხუციშვილი  ლაშა ხუციშვილი
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დანართი №1დანართი №1

––––––––––––––––––––––––––––––––– (ს/ნ ...........................)
(გადასახადის გადამხდელის დასახელება)

მისამართი: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––

შ ე ს ა გ ე ბ ე ლ იშ ე ს ა გ ე ბ ე ლ ი
(გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნაზე)(გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნაზე)

––––––––––––––––––––––– შემოსავლების სამსახურმა განიხილა თქვენი 20  ––-- წლის ---
----------- „გადასახადის გადამხდელის მოთხოვნა“ (შემოსვლის თარიღი და №--), რომლის 
პასუხადაც გაცნობებთ, რომ სახეზეა „ბიუჯეტების შემოსულობების აღრიცხვა-ანგარიშგებისა 
და ანგარიშსწორების განხორციელებისა და ბიუჯეტში ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი 
შემოსულობის თანხის დაბრუნების, აღრიცხვის და ანგარიშგების შესახებ“ საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის 20- წლის -- ---------------- №------ ბრძანებით დამტკიცებული 
ინსტრუქციის მე-––––– მუხლის მე-––––– პუნქტის –––– ქვეპუნქტით განსაზღვრული უარის 
თქმის საფუძველი. 
კერძოდ: ---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ---------------------------- შემოსავლების სამსახურმა გადაწყ-
ვიტა გადასახადის გადამხდელს „მოთხოვნის“ დაკმაყოფილებაზე ეთქვას უარი. შესაგებელი 
შეიძლება გასაჩივრდეს შესაგებლის მიღებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსის XIV კარით დადგენილი წესით.

შესაგებლისათვის დართულ მტკიცებულებათა ჩამონათვალი:

1. -------------------------------------------- ;
2. -------------------------------------------- ;
3. -------------------------------------------- ;

დანართი: -----   ფურცლად.

შემოსავლების სამსახურის სტრუქტურული

ერთეულის უფროსი/მოადგილე –––––––––––––––––––––––– 

შემსრულებელი –––––––––––––––––––––––––––––––––

20 –––––– წლის ––––––– ––––––––––––––“.
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ვებგვერდი, 15/10/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017517

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №269ბრძანება  №269

2021 წლის 13 ოქტომბერი ქ. თბილისი2021 წლის 13 ოქტომბერი ქ. თბილისი

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო 
კოდი: 200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 
92 1 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„3. ამ თავით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, როდესაც საგადასახადო ორგანოს 
წარმოეშვა უფლებამოსილება გადასახადის გადამხდელს დასაბეგრი ქონების ღირებულება 
განუსაზღვროს საბაზრო ფასით, საგადასახადო შემოწმებისას საგადასახადო ვალდებულება 
განისაზღვრება საბაზრო ფასით, თუ:

ა) დასაბეგრი ქონების საბაზრო ფასი აღემატება მის საბალანსო ღირებულებას;
ბ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 202-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ – „დ“ 

ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული აფასების შედეგად გამოანგარიშებული დასაბეგრი 
ქონების ღირებულება აღემატება ამ ქონების საბაზრო ფასს.

4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევებში საბაზრო ფასი არ გამოიყენება, 
თუ:

ა) დასაბეგრი ქონების საბაზრო ფასი არაუმეტეს 10%-ით აღემატება მის საბალანსო 
ღირებულებას;

ბ) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 202-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ – „დ“ 
ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული აფასების შედეგად გამოანგარიშებული დასაბეგრი 
ქონების ღირებულება არაუმეტეს 10%-ით აღემატება ამ ქონების საბაზრო ფასს.

მაგალითი 1
შემოწმებით დადგინდა, რომ გადასახადის გადამხდელს შესამოწმებელ პერიოდში 

ბალანსზე 100 000 ლარის საბალანსო ღირებულებით ერიცხება შენობა-ნაგებობა, რომელიც არ 
გადაფასებულა ბოლო 3 წლის განმავლობაში. პირს წარდგენილი აქვს შესაბამისი პერიოდის 
ქონების გადასახადის დეკლარაციები, რომელშიც ასახულია აღნიშნული ქონების შესახებ 
მონაცემები.

შეფასება:
ვინაიდან ქონება არ იყო გადაფასებული ბოლო 3 წლის განმავლობაში, საგადასახადო 

ორგანოს, ამ ინსტრუქციის 92 2 მუხლის „გ“ ქვეპუნქტის გათვალისწინებით, უფლება აქვს 
საგადასახადო შემოწმებისას გადასახადის გადამხდელის ქონების ღირებულება განსაზღვროს 
საბაზრო ფასით, რომელმაც შეადგინა 110 000 ლარი.

ამასთან, ვინაიდან უძრავი ქონების საბაზრო ფასი მის საბალანსო ღირებულებას 10%-
ით არ აღემატება (110 000-100 000)/110 000*100=9%), საგადასახადო ორგანოს მიერ დასაბეგრი 
ქონების მიმართ საბაზრო ფასის გამოყენება არ მოხდება.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                      ლაშა ხუციშვილი ლაშა ხუციშვილი



50

ვებგვერდი, 21/10/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017520
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №275ბრძანება  №275

2021 წლის 20 ოქტომბერი ქ. თბილისი2021 წლის 20 ოქტომბერი ქ. თბილისი

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 

წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო 
კოდი: 200090000.22.033.016112) დამტკიცებული ინსტრუქციის 112-ე მუხლის 49-ე პუნქტი 
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„49. სატრანსპორტო და მასთან უშუალოდ დაკავშირებული მომსახურების გაწევა, 
რომლის ღირებულება შეიტანება საქართველოს საბაჟო კოდექსით განსაზღვრულ საქონლის 
საბაჟო ღირებულებაში, განიხილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 172-ე მუხლის 
მე-4 ნაწილის „ვ“ და „ზ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ოპერაციების ნაწილად და 
ექვემდებარება დღგ-ისგან ჩათვლის უფლებით გათავისუფლებას.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2021 

წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                  ლაშა ხუციშვილი                 ლაშა ხუციშვილი
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ვებგვერდი, 22/10/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
000000000.00.00.016644

შემოსავლების სამსახურის უფროსისშემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №15464ბრძანება №15464

2021 წლის 21 მაისი ქ. თბილისი2021 წლის 21 მაისი ქ. თბილისი

საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრის მიზნით, არაარსებითი საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრის მიზნით, არაარსებითი 
ეკონომიკური გავლენის მქონე  სამეურნეო ოპერაციების შესახებ  ეკონომიკური გავლენის მქონე  სამეურნეო ოპერაციების შესახებ  

მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზემეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-2 მუხლის მე-5 ნაწილის, მე-8 მუხლის 
მე-11 ნაწილის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის  – შემოსავლების სამსახურის 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 
მაისის №303 ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ და „უ“ 
ქვეპუნქტების და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე მუხლის 1-ლი 
ნაწილის საფუძველზე,  ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს მეთოდური მითითება „სავაჭრო ობიექტებში გამოვლენილი საქონლის 
(სურსათის) არაარსებითი დანაკარგების დანაკლისად განუხილველობის შესახებ“  №1 
დანართის შესაბამისად.

2. ამ ბრძანებით დამტკიცებული მეთოდური მითითება გამოიყენება 2020 წლის 1 
იანვრიდან გამოვლენილი სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დანაკლისების 
მიმართ.

3. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრის 
მიზნით, არაარსებითი ეკონომიკური გავლენის მქონე სამეურნეო ოპერაციების შესახებ 
მეთოდური მითითების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2020 
წლის 07 ივლისის №18363 ბრძანება.

4. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

სამსახურის  უფროსი                                                                           ლევან კაკავალევან კაკავა
 

                                                                                                          დანართი №1                                                                                                          დანართი №1

მეთოდური მითითება „სავაჭრო ობიექტებში გამოვლენილი საქონლის (სურსათის) მეთოდური მითითება „სავაჭრო ობიექტებში გამოვლენილი საქონლის (სურსათის) 
არაარსებითი დანაკარგების დანაკლისად განუხილველობის შესახებ“არაარსებითი დანაკარგების დანაკლისად განუხილველობის შესახებ“

მუხლი 1. ზოგადი პრინციპიმუხლი 1. ზოგადი პრინციპი
სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მე-2 მუხ ლის მე-5 ნა წი ლის, მე-8 მუხ ლის მე-

11 ნა წი ლის და 73-ე მუხ ლის მე-9 ნა წი ლის „ა“ ქვე პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად, პი რის სა გა და სა-
ხა დო ვალ დე ბუ ლე ბის გან საზღ ვ რის  მიზ ნით, სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ მხედ ვე ლო ბა-
ში არ მი ი ღე ბა გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა ვაჭ რო ობი ექ ტებ ში გა მოვ ლე ნი ლი სა ქონ ლის 
(სურსათის) არა არ სე ბი თი და ნა კარ გი, რო მელ საც არ აქვს არ სე ბი თი ეკო ნო მი კუ რი გავ ლე ნა.

მუხ ლი 2. სა ვაჭ რო ობი ექ ტიმუხ ლი 2. სა ვაჭ რო ობი ექ ტი
ამ მე თო დუ რი მი თი თე ბის მიზ ნე ბის თ ვის, სა ვაჭ რო ობი ექ ტი არის მა ღა ზია (მარკეტი, 

სუ პერ მარ კე ტი ან ჰი პერ მარ კე ტი), სა დაც სა ქონ ლის (სურსათის) სა ცა ლო რე ა ლი ზა ცია ხორ-
ცი ელ დე ბა „ღია საწყო ბის“ პრინ ცი პით.

მუხ ლი 3. ღია საწყო ბიმუხ ლი 3. ღია საწყო ბი
ყვე ლა ჩა მოთ ვ ლი ლი პი რო ბის დაც ვით, ამ მე თო დუ რი მი თი თე ბის მიზ ნე ბის თ ვის, ღია 

საწყო ბი არის  სა ვაჭ რო სივ რ ცე:
ა) სა დაც იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლია მომ ხ მა რე ბელ თა შე სას ვ ლელ - გა სას ვ ლე ლი;
ბ) სა დაც გა სა ყი დად გან კუთ ვ ნი ლი სა ქო ნე ლი (სურსათი) გან თავ სე ბუ ლია მომ ხ მა რებ-

ლის თ ვის ხელ მი საწ ვ დომ ად გი ლას – თა რო ებ ზე, დახ ლ - მა ცივ რებ ში და სხვა სა თავ სო ებ ში;
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გ) სადაც მომხმარებელი დამოუკიდებლად ან/და მოლარე-კონსულტანტის დახმარებით 
ირჩევს სასურველ საქონელს (სურსათს);

დ) სა დაც სა ქონ ლის (სურსათის) შე ძე ნა- რე ა ლი ზა ცია აღი რიცხე ბა შტრიხ - კო დე ბი თა და 
პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო ფის სა შუ ა ლე ბით და ამ აღ რიცხ ვით, იდენ ტი ფი ცი რე ბა დია რო-
გორც შე ძე ნი ლი სა ქონ ლის (სურსათის) თვით ღი რე ბუ ლე ბა, ისე ამა ვე სა ქონ ლის (სურსათის) 
რე ა ლი ზა ცი ი დან მი ღე ბუ ლი თან ხა.

მუხ ლი 4. სა ქო ნე ლი (სურსათი)მუხ ლი 4. სა ქო ნე ლი (სურსათი)
ამ მე თო დუ რი მი თი თე ბის მიზ ნე ბის თ ვის, სა ქო ნე ლი (სურსათი) არის ადა მი ა ნის საკ ვე-

ბად გან კუთ ვ ნი ლი ნე ბის მი ე რი გა და მუ შა ვე ბუ ლი, ნა წი ლობ რივ გა და მუ შა ვე ბუ ლი ან გა და უ-
მუ შა ვე ბე ლი პრო დუქ ტი, ასე ვე, ყვე ლა სა ხის სას მე ლი (გარდა აქ ცი ზუ რი სა ქონ ლი სა, ღვი ნი სა  
და  მარ კი რე ბას / ნი შან დე ბას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სას მე ლე ბი სა), სა ღე ჭი რე ზი ნა და სურ სათ-
ში გა მო სა ყე ნე ბე ლი ნე ბის მი ე რი ნივ თი ე რე ბა, რო მე ლიც გა მო ი ყე ნე ბა სურ სა თის შე მად გენ-
ლო ბა ში მი სი წარ მო ე ბი სა და გა და მუ შა ვე ბის დროს.

მუხ ლი 5. არა არ სე ბი თი და ნა კარ გი და მი სი გა მო ან გა რი შე ბამუხ ლი 5. არა არ სე ბი თი და ნა კარ გი და მი სი გა მო ან გა რი შე ბა
1. ამ მუხ ლის დე ბუ ლე ბა თა გათ ვა ლის წი ნე ბით, არა არ სე ბი თი და ნა კარ გი არის გა და სა-

ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა ვაჭ რო ობი ექ ტებ ში მიმ დი ნა რე კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში 
გა მოვ ლე ნი ლი სა ქონ ლის (სურსათის) და ნაკ ლი სის ჯა მი, რომ ლის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა 
(დღგ-ის გა რე შე) არ აღე მა ტე ბა წი ნა კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში გა და სა ხა დის გა-
დამ ხ დე ლის სა ვაჭ რო ობი ექ ტე ბი დან რე ა ლი ზე ბუ ლი, მათ შო რის და ნაკ ლი სად და ბეგ რი ლი, 
სა ქონ ლის (სურსათის) სა რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბა თა (დღგ-ის გა რე შე) ჯა მის 1%-ს, გარ და 
ამა ვე მე თო დუ რი მი თი თე ბის მე-6 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შემ თხ ვე ვი სა.

2. ამ მე თო დუ რი მი თი თე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არა არ სე ბი თი და ნა კარ გი, გა და სა ხა-
დე ბით და ბეგ ვ რის მიზ ნე ბი სათ ვის არ გა ნი ხი ლე ბა და ნაკ ლი სად.

მა გა ლი თი №1მა გა ლი თი №1
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბაფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბა
შპს „X“-ის სა გა და სა ხა დო რე გის ტ რა ცი ის პე რი ო დი სრუ ლად მო ი ცავს 2020-2021 წლებს 

და მთე ლი ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, ორი სხვა დას ხ ვა სა ვაჭ რო ობი ექ ტი დან სა წარ მო ახორ-
ცი ე ლებ და სა ქონ ლის (სურსათის) და ჰი გი ე ნის სა შუ ა ლე ბე ბის რე ა ლი ზა ცი ას „ღია საწყო ბის“ 
პრინ ცი პით.

აღ ნიშ ნუ ლი საქ მი ა ნო ბის პა რა ლე ლუ რად, ამა ვე პე რი ოდ ში, შპს „X“ ფლობ და კო მერ ცი-
ულ ფარ თებს, რომ ლებ საც გას ცემ და იჯა რით და იღებ და შე მო სა ვალს.

მო ცე მულ პი რო ბებ ში, შპს „X“-ის 2020 წლის შე მო სა ვალ მა შე ად გი ნა 2 200 000 ლა რი (დღგ-
ის გა რე შე). მათ შო რის:

● სა ქონ ლის (სურსათის) რე ა ლი ზა ცი ი დან 1 200 000 ლა რი (თითოეული სა ვაჭ რო ობი ექ-
ტი დან 600 000 ლა რი);

● ჰი გი ე ნის სა შუ ა ლე ბე ბი დან 200 000 ლა რი (თითოეული სა ვაჭ რო ობი ექ ტი დან 100 000 
ლა რი);

● იჯა რი დან 800 000 ლა რი.
შპს „X“-ის ან / და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ ორი ვე სა ვაჭ რო ობი ექ ტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი 

ინ ვენ ტა რი ზა ცი ის შე დე გად, 2021 წლის მა ი სის თვე ში ერ თ -ერთ მათ გან ში გა მოვ ლინ და და-
ნაკ ლი სი, სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბით (დღგ-ის გა რე შე), ჯამ ში 5 000 ლა რი. მათ შო რის:

● სა ქონ ლის (სურსათის) და ნაკ ლი სი 4 000 ლა რი;
● ჰი გი ე ნის სა შუ ა ლე ბე ბის და ნაკ ლი სი 1 000 ლა რი.
2021 წლის სხვა თვე ებ ში და ნაკ ლი სი არ გა მოვ ლე ნი ლა.
შე ფა სე ბა და შე დე გიშე ფა სე ბა და შე დე გი
არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის გა მო ან გა რი შე ბის მიზ ნით, მხედ ვე ლო ბა ში მი ი ღე ბა მხო ლოდ 

სა ქონ ლის (სურსათის) რე ა ლი ზა ცი ი დან მი ღე ბუ ლი შე მო სა ვა ლი (600 000 + 600 000) და შე სა-
ბა მი სად, შპს „X“-ის 2021 წლი სათ ვის არა არ სე ბი თი და ნა კარ გი იქ ნე ბა (1 200 000 * 1%) 12 000 
ლა რი, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნეს მხო ლოდ სა ქონ ლის (სურსათის) და ნაკ ლი-
სის ნა წილ ში. ამ დე ნად, 2021 წლის მა ი სის თვე ში და ბეგ ვ რას და ექ ვემ დე ბა რე ბა ჰი გი ე ნის სა-
შუ ა ლე ბებ ში გა მოვ ლე ნი ლი და ნაკ ლი სი (1 000 ლა რი), ხო ლო სა ქო ნელ ში (სურსათში) გა მოვ-
ლე ნი ლი და ნაკ ლი სი (4 000 ლა რი) ჩა ით ვ ლე ბა, რო გორც არა არ სე ბი თი და ნა კარ გი.

3. თუ გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბას თან მი მარ თე ბა ში, არ არ სე-
ბობს ან არ სე ბობს არას რუ ლი წი ნა კა ლენ და რუ ლი წე ლი, გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლად რე-
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გის ტ რა ცი ის თა რი ღი დან პირ ვე ლი ვე სრუ ლი კა ლენ და რუ ლი წლის ბო ლომ დე, არა არ სე ბი თი 
და ნა კარ გი დგინ დე ბა ამ პე რი ო დის თი თო ე უ ლი კა ლენ და რუ ლი თვის მი მართ ცალ - ცალ კე, 
შემ დე გი წე სით:

ა) ამ პე რი ოდ ში პირ ვე ლად გა მოვ ლე ნი ლი და ნაკ ლი სის შემ თხ ვე ვა ში, და ნაკ ლი სის გა მოვ-
ლე ნის კა ლენ და რუ ლი თვის მი მართ არა არ სე ბი თი და ნა კარ გი არის სა ქონ ლის (სურსათის) 
და ნაკ ლი სი, რომ ლის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა არ აღე მა ტე ბა, გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლად რე-
გის ტ რა ცი ის თა რი ღი დან ამ და ნაკ ლი სის გა მოვ ლე ნის კა ლენ და რუ ლი თვის ჩათ ვ ლით, გა და-
სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა ვაჭ რო ობი ექ ტე ბი დან რე ა ლი ზე ბუ ლი სა ქონ ლის (სურსათის) სა რე-
ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბა თა ჯა მის 1% (მაგალითი №2);

ბ) ამ პე რი ოდ ში მე ო რედ და ყო ველ შემ დ გომ ჯერ ზე გა მოვ ლე ნი ლი და ნაკ ლი სის შემ-
თხ ვე ვა ში, და ნაკ ლი სის გა მოვ ლე ნის კა ლენ და რუ ლი თვის მი მართ არა არ სე ბი თი და ნა კარ გი 
არის სა ქონ ლის (სურსათის) და ნაკ ლი სი, რომ ლის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა არ აღე მა ტე ბა, გა-
და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის თა რი ღი დან ამ და ნაკ ლი სის გა მოვ ლე ნის კა ლენ-
და რუ ლი თვის ჩათ ვ ლით, გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა ვაჭ რო ობი ექ ტე ბი დან რე ა ლი ზე-
ბუ ლი სა ქონ ლის (სურსათის) სა რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბა თა ჯა მის 1%, იმ პი რო ბით, რომ 
აღ ნიშ ნუ ლი თან ხა უნ და შემ ცირ დეს წი ნა კა ლენ და რულ თვე ებ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი არა არ სე ბი-
თი და ნა კარ გე ბით (მაგალითი №3).

მა გა ლი თი №2 მა გა ლი თი №2 
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბაფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბა
შპს „X“-ის სა გა და სა ხა დო რე გის ტ რა ცი ის პე რი ო დი არას რუ ლად მო ი ცავს 2020 წელს 

(პირი გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლად და რე გის ტ რირ და 01.06.2020-ში) და სრუ ლად მო ი ცავს 
2021 წელს. ამას თან, მთე ლი ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, სხვა დას ხ ვა სა ვაჭ რო ობი ექ ტი დან 
სა წარ მო ახორ ცი ე ლებ და სა ქონ ლის (სურსათის) რე ა ლი ზა ცი ას „ღია საწყო ბის“ პრინ ცი პით.

შპს „X“-ის ან / და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ სა ვაჭ რო ობი ექ ტებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ინ-
ვენ ტა რი ზა ცი ის შე დე გად, 2020 წლის ოქ ტომ ბ რის თვე ში გა მოვ ლინ და სა ქონ ლის (სურსათის) 
და ნაკ ლი სი, სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბით (დღგ-ის გა რე შე), ჯამ ში 4 000 ლა რი.

გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის თვი დან (ივნისი/2020) და ნაკ ლი სის პირ ვე-
ლად გა მოვ ლე ნის თვის ჩათ ვ ლით (ოქტომბერი/2020), გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა ვაჭ რო 
ობი ექ ტე ბი დან რე ა ლი ზე ბუ ლი სა ქონ ლის (სურსათის) სა რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბა თა  ჯამ-
მა 500 000 ლა რი შე ად გი ნა (დღგ-ის გა რე შე).

შე ფა სე ბა და შე დე გიშე ფა სე ბა და შე დე გი
2020 წლის ოქ ტომ ბ რის თვის არა არ სე ბი თი და ნა კარ გი იქ ნე ბა (500 000 * 1%) 5 000 ლა რი, 

შე სა ბა მი სად, ამ თვე ში არ წარ მო ი შო ბა და სა ბეგ რი და ნაკ ლი სი, ამას თან, პი რი უფ ლე ბა მო სი-
ლია 2020 წლის ოქ ტომ ბ რის თვის არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის გა მო უ ყე ნე ბე ლი ნა წი ლი, (5 000 
- 4 000) 1 000 ლა რი გა მო ი ყე ნოს შემ დ გომ პე რი ო დებ ში.

მა გა ლი თი №3მა გა ლი თი №3
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბაფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბა
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბა იგი ვე ა, რაც მე-2 მა გა ლით ში და ამას თან:
● შპს „X“-ის ან / და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ სა ვაჭ რო ობი ექ ტებ ში მე- 2 - ჯერ ჩა ტა რე-

ბუ ლი ინ ვენ ტა რი ზა ცი ის შე დე გად, 2021 წლის თე ბერ ვ ლის თვე ში გა მოვ ლინ და სა ქონ ლის 
(სურსათის) და ნაკ ლი სი, სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბით (დღგ-ის გა რე შე), ჯამ ში 10 000 ლა რი.

● გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის თვი დან (ივნისი/2020) და ნაკ ლი სის მე- 2 -
- ჯერ გა მოვ ლე ნის თვის ჩათ ვ ლით (თებერვალი/2021), გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა ვაჭ რო 
ობი ექ ტე ბი დან რე ა ლი ზე ბუ ლი სა ქონ ლის (სურსათის) სა რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბა თა ჯამ მა 
1 200 000 ლა რი შე ად გი ნა (დღგ-ის გა რე შე).

შე ფა სე ბა და შე დე გიშე ფა სე ბა და შე დე გი
2021 წლის თე ბერ ვ ლის თვის არა არ სე ბი თი და ნა კარ გი იქ ნე ბა ((1 200 000 * 1%) - 4 000) 8 

000 ლა რი. შე სა ბა მი სად, ამა ვე თვე ში და ბეგ ვ რას და ექ ვემ დე ბა რე ბა არა არ სე ბით და ნა კარ გ ზე 
მე ტი ოდე ნო ბით არ სე ბუ ლი და ნაკ ლი სი (10 000 - 8 000) 2 000 ლა რი.

მუხ ლი 6. გა და ან გა რი შე ბამუხ ლი 6. გა და ან გა რი შე ბა
1. არა არ სე ბი თი და ნა კარ გი ექ ვემ დე ბა რე ბა გა და ან გა რი შე ბას, თუ მიმ დი ნა რე კა ლენ და-

რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში რე ა ლი ზე ბუ ლი, მათ შო რის, და ნაკ ლი სად და ბეგ რი ლი, სა ქონ-
ლის სა რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბა თა ჯა მი (დღგ-ის გა რე შე) არ სე ბი თად გან ს ხ ვავ დე ბა წი-
ნა სრუ ლი კა ლენ და რუ ლი წლის ანა ლო გი უ რი მო ნა ცე მი სა გან. კერ ძოდ, შე სა ბა მი სი თან ხა 
(ბრუნვა) წი ნა წელ თან შე და რე ბით:
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ა) თუ გა ი ზარ და 10%-ით ან მე ტით, მიმ დი ნა რე კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში და-
ბეგ რი ლი და ნაკ ლი სე ბი ექ ვემ დე ბა რე ბა იმა ვე კა ლენ და რუ ლი თვე ე ბის დეკ ლა რა ცი ე ბის და-
ზუს ტე ბის გზით შემ ცი რე ბას, რომ ლებ შიც მოხ და მა თი ასახ ვა (დაბეგვრა);

ბ) თუ შემ ცირ და 10%-ით ან მე ტით, მიმ დი ნა რე კა ლენ და რუ ლი წლის გან მავ ლო ბა ში და-
უ ბეგ რა ვი და ნაკ ლი სე ბი ექ ვემ დე ბა რე ბა ამა ვე წლის დე კემ ბ რის თვის სა ან გა რი შო პე რი ო დის 
შე სა ბა მის დეკ ლა რა ცი ებ ში ასახ ვას (დაბეგვრას).

მა გა ლი თი №4მა გა ლი თი №4
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბაფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბა
შპს „X“-ის სა გა და სა ხა დო რე გის ტ რა ცი ის პე რი ო დი სრუ ლად მო ი ცავს 2020-2021 წლებს 

და მთე ლი ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, სხვა დას ხ ვა სა ვაჭ რო ობი ექ ტე ბი დან სა წარ მო ახორ-
ცი ე ლებ და სა ქონ ლის (სურსათის) რე ა ლი ზა ცი ას „ღია საწყო ბის“ პრინ ცი პით.

მო ცე მულ პი რო ბებ ში, შპს „X“-ის 2020 წლის შე მო სა ვალ მა შე ად გი ნა 1 000 000 ლა რი (დღგ-
ის გა რე შე).

შპს „X“-ის ან / და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა ვაჭ რო 
ობი ექ ტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ვენ ტა რი ზა ცი ის შე დე გად, 2021 წლის მა ი სის თვე ში გა მოვ ლინ და 
სა ქონ ლის (სურსათის) და ნაკ ლი სი, სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბით (დღგ-ის გა რე შე), ჯამ ში 12 000 
ლა რი.

2021 წლის სხვა თვე ებ ში და ნაკ ლი სი არ გა მოვ ლე ნი ლა.
შპს „X“-ის 2021 წლის შე მო სა ვალ მა შე ად გი ნა 1 500 000 ლა რი (დღგ-ის გა რე შე).
შე ფა სე ბა და შე დე გიშე ფა სე ბა და შე დე გი
არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის გა მო ან გა რი შე ბის მიზ ნით, 2021 წლის მა ის ში გა მოვ ლე ნი ლი 

და ნაკ ლი სის ნა წი ლი, (12 000 - (1 000 000 *1%)) 2 000 ლა რი არ ჩა ით ვ ლე ბა, რო გორც არა არ სე-
ბი თი და ნა კარ გი და შე სა ბა მი სად, იგი და ექ ვემ დე ბა რე ბა ამა ვე თვე ში და ბეგ ვ რას, ვი ნა ი დან, 
მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში, 2020 წლის შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 2021 წლის მა ის ში გა მოვ ლე-
ნი ლი არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის ზღვა რი (1 000 000 * 1%), 10 000 ლა რი, 2 000 ლა რით ნაკ ლე ბია 
ვიდ რე ამა ვე პე რი ო დის და ნაკ ლი სი (12 000 ლა რი).

ამას თან, ვი ნა ი დან 2021 წლის შე დე გე ბით სა ხე ზეა რე ა ლი ზა ცი ის მო ცუ ლო ბის არ სე ბი-
თი ზრდა (50 პრო ცენ ტი) და გა და ან გა რი შე ბას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის 
ზღვა რი შე ად გენს (1 500 000 * 1%) 15 000 ლარს, არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის გა და ან გა რი შე ბის 
მიზ ნით, გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელს უფ ლე ბა აქვს, 2021 წლის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, 2021 
წლის მა ი სის თვის დეკ ლა რა ცი (ებ )ის და ზუს ტე ბის გზით, სრუ ლად შე ამ ცი როს  და ბეგ რი ლი 
და ნაკ ლი სი (2 000 ლა რი).

მა გა ლი თი №5მა გა ლი თი №5
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბაფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბა
პი რო ბე ბი იგი ვე ა, რაც მე-4 მა გა ლით ში იმ გან ს ხ ვა ვე ბით, რომ შპს „X“-ის  2021 წლის შე-

მო სა ვალ მა შე ად გი ნა 1 050 000 ლა რი (დღგ-ის გა რე შე).
შე ფა სე ბა და შე დე გიშე ფა სე ბა და შე დე გი
არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის გა მო ან გა რი შე ბის მიზ ნით, 2021 წლის მა ის ში გა მოვ ლე ნი ლი 

და ნაკ ლი სის ნა წი ლი, (12 000 - (1 000 000 *1%)) 2 000 ლა რი არ ჩა ით ვ ლე ბა, რო გორც არა არ სე-
ბი თი და ნა კარ გი და შე სა ბა მი სად, იგი და ექ ვემ დე ბა რე ბა ამა ვე თვე ში და ბეგ ვ რას, ვი ნა ი დან, 
მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში, 2020 წლის შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 2021 წლის არა არ სე ბი თი და-
ნა კარ გის ზღვა რი (1 000 000 * 1%), 10 000 ლა რი, 2 000 ლა რით ნაკ ლე ბია ვიდ რე ამა ვე პე რი ო-
დის და ნაკ ლი სი (12 000 ლა რი).

ამას თან, ვი ნა ი დან 2021 წლის შე დე გე ბით სა ხე ზეა რე ა ლი ზა ცი ის მო ცუ ლო ბის არა არ სე-
ბი თი ზრდა (5 პრო ცენ ტი), არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის გა და ან გა რი შე ბის მიზ ნით, გა და სა ხა-
დის გა დამ ხ დელს უფ ლე ბა არ აქვს 500 ლა რით ((1 050 000 *1%) – 10 000) შე ამ ცი როს ამა ვე 
წლის მა ი სის თვე ში და ბეგ რი ლი და ნაკ ლი სი (2 000 ლა რი).

მა გა ლი თი №6მა გა ლი თი №6
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბაფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბა
შპს „X“-ის სა გა და სა ხა დო რე გის ტ რა ცი ის პე რი ო დი სრუ ლად მო ი ცავს 2020-2021 წლებს 

და მთე ლი ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, სხვა დას ხ ვა სა ვაჭ რო ობი ექ ტე ბი დან სა წარ მო ახორ-
ცი ე ლებ და სა ქონ ლის (სურსათის) რე ა ლი ზა ცი ას „ღია საწყო ბის“ პრინ ცი პით.

მო ცე მულ პი რო ბებ ში, შპს „X“-ის 2020 წლის შე მო სა ვალ მა შე ად გი ნა 1 000 000 ლა რი (დღგ-
ის გა რე შე).

შპს „X“-ის ან / და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა ვაჭ რო 
ობი ექ ტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ვენ ტა რი ზა ცი ის შე დე გად, 2021 წლის მა ი სის თვე ში გა მოვ ლინ და 
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სა ქონ ლის (სურსათის) და ნაკ ლი სი, სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბით (დღგ-ის გა რე შე), ჯამ ში 12 000 
ლა რი.

2021 წლის სხვა თვე ებ ში და ნაკ ლი სი არ გა მოვ ლე ნი ლა.
შპს „X“-ის 2021 წლის შე მო სა ვალ მა შე ად გი ნა 850 000 ლა რი (დღგ-ის გა რე შე).
შე ფა სე ბა და შე დე გიშე ფა სე ბა და შე დე გი
არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის გა მო ან გა რი შე ბის მიზ ნით, 2021 წლის მა ის ში გა მოვ ლე ნი ლი 

და ნაკ ლი სის ნა წი ლი, (12 000 – (1 000 000 *1%)) 2 000 ლა რი არ ჩა ით ვ ლე ბა, რო გორც არა არ სე-
ბი თი და ნა კარ გი და შე სა ბა მი სად, იგი და ექ ვემ დე ბა რე ბა ამა ვე თვე ში და ბეგ ვ რას, ვი ნა ი დან, 
მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში, 2020 წლის შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 2021 წლის არა არ სე ბი თი და-
ნა კარ გის ზღვა რი (1 000 000 * 1%), 10 000 ლა რი, 2 000 ლა რით ნაკ ლე ბი ა, ვიდ რე ამა ვე პე რი ო-
დის და ნაკ ლი სი (12 000 ლა რი).

ამას თან, ვი ნა ი დან 2021 წლის შე დე გე ბით სა ხე ზეა რე ა ლი ზა ცი ის მო ცუ ლო ბის არ სე ბი თი 
შემ ცი რე ბა (15 პრო ცენ ტი), არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის გა და ან გა რი შე ბის მიზ ნით, გა და სა ხა-
დის გა დამ ხ დე ლი ვალ დე ბუ ლი ა, 2021 წლის დე კემ ბ რის თვის სა ან გა რი შო პე რი ო დის დეკ-
ლა რა ცი ებ ში ასახ ვის გზით, და მა ტე ბით და ბეგ როს ამა ვე წლის მა ი სის თვე ში არა არ სე ბით და-
ნა კარ გად გან ხი ლუ ლი და ნაკ ლი სის ნა წი ლი (10 000 – (850 000 *1%)) 1 500 ლა რი.

მა გა ლი თი №7მა გა ლი თი №7
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბაფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბა
პი რო ბე ბი იგი ვე ა, რაც მე-6 მა გა ლით ში იმ გან ს ხ ვა ვე ბით, რომ შპს „X“-ის  2021 წლის შე-

მო სა ვალ მა შე ად გი ნა 950 000 ლა რი (დღგ-ის გა რე შე).
შე ფა სე ბა და შე დე გი
არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის გა მო ან გა რი შე ბის მიზ ნით, 2021 წლის მა ის ში გა მოვ ლე ნი ლი 

და ნაკ ლი სის ნა წი ლი, (12 000 – (1 000 000 *1%)) 2 000 ლა რი არ ჩა ით ვ ლე ბა, რო გორც არა არ სე-
ბი თი და ნა კარ გი და შე სა ბა მი სად, იგი და ექ ვემ დე ბა რე ბა ამა ვე თვე ში და ბეგ ვ რას, ვი ნა ი დან, 
მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში, 2020 წლის შე დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 2021 წლის არა არ სე ბი თი და-
ნა კარ გის ზღვა რი, (1 000 000 * 1%) 10 000 ლა რი, 2 000 ლა რით ნაკ ლე ბია ვიდ რე ამა ვე პე რი ო-
დის და ნაკ ლი სი (12 000 ლა რი).

ამას თან, ვი ნა ი დან, 2021 წლის შე დე გე ბით სა ხე ზეა რე ა ლი ზა ცი ის მო ცუ ლო ბის არა არ სე-
ბი თი შემ ცი რე ბა (5 პრო ცენ ტი), არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის გა და ან გა რი შე ბის მიზ ნით, გა და სა-
ხა დის გა დამ ხ დე ლი არ არის ვალ დე ბუ ლი და მა ტე ბით და ბეგ როს ამა ვე წლის მა ი სის თვე ში 
არა არ სე ბით და ნა კარ გად გან ხი ლუ ლი და ნაკ ლი სის ნა წი ლი (10 000 - (950 000 *1%) 500 ლა რი.

2. ახ ლად რე გის ტ რი რე ბულ გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელს უფ ლე ბა აქვს რო გორც პირ ვე ლი 
არას რუ ლი კა ლენ და რუ ლი წლის ბო ლოს (მაგალითი №8), ისე პირ ვე ლი სრუ ლი კა ლენ და რუ-
ლი წლის ბო ლოს (მაგალითი №9) გა და ი ან გა რი შოს არა არ სე ბი თი და ნა კარ გე ბი.

მა გა ლი თი №8მა გა ლი თი №8
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბაფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბა
შპს „X“-ის სა გა და სა ხა დო რე გის ტ რა ცი ის პე რი ო დი არას რუ ლად მო ი ცავს 2020 წელს (პირი 

გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლად და რე გის ტ რირ და 01.06.2020-ში). მთე ლი ამ პე რი ო დის გან მავ-
ლო ბა ში სხვა დას ხ ვა სა ვაჭ რო ობი ექ ტი დან სა წარ მო ახორ ცი ე ლებ და სა ქონ ლის (სურსათის) 
რე ა ლი ზა ცი ას „ღია საწყო ბის“ პრინ ცი პით.

შპს „X“-ის ან / და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ სა ვაჭ რო ობი ექ ტებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ინ-
ვენ ტა რი ზა ცი ის შე დე გად, 2020 წლის ოქ ტომ ბ რის თვე ში გა მოვ ლინ და სა ქონ ლის (სურსათის) 
და ნაკ ლი სი, სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბით (დღგ-ის გა რე შე), ჯამ ში 6 000 ლა რი.

გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის თვი დან (ივნისი/2020) და ნაკ ლი სის პირ ვე-
ლად გა მოვ ლე ნის თვის ჩათ ვ ლით (ოქტომბერი/2020), გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა ვაჭ რო 
ობი ექ ტე ბი დან რე ა ლი ზე ბუ ლი სა ქონ ლის (სურსათის) სა რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბა თა ჯამ მა 
500 000 ლა რი შე ად გი ნა (დღგ-ის გა რე შე).

ამას თა ნა ვე, გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის 2020 არას რუ ლი წლის რე ა ლი ზე ბუ ლი სა ქონ-
ლის (სურსათის) სა რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბა თა ჯამ მა (დღგ-ის გა რე შე) შე ად გი ნა 650 000 
ლა რი.

შე ფა სე ბა და შე დე გიშე ფა სე ბა და შე დე გი
არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის გა მო ან გა რი შე ბის მიზ ნით, 2020 წლის ოქ ტომ ბერ ში გა მოვ ლე-

ნი ლი და ნაკ ლი სის ნა წი ლი, (6 000 - (500 000 *1%)) 1 000 ლა რი არ ჩა ით ვ ლე ბა, რო გორც არა არ-
სე ბი თი და ნა კარ გი და შე სა ბა მი სად, იგი და ექ ვემ დე ბა რე ბა ამა ვე თვე ში და ბეგ ვ რას.

ამას თან, ვი ნა ი დან არას რუ ლი 2020 წლის არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის ზღვა რია 6 500 ლა რი 
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(650 000 * 1%), არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის გა და ან გა რი შე ბის მიზ ნით, გა და სა ხა დის გა დამ ხ-
დელს უფ ლე ბა აქვს, 2020 წლის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, ამა ვე წლის ოქ ტომ ბ რის თვის დეკ ლა-
რა ცი (ებ )ის და ზუს ტე ბის გზით, სრუ ლად შე ამ ცი როს  და ბეგ რი ლი და ნაკ ლი სი (1 000 ლა რი).

მა გა ლი თი №9მა გა ლი თი №9
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბაფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბა
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბა იგი ვე ა, რაც მე-8 მა გა ლით ში და ამას თან:
● შპს „X“-ის ან / და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ სა ვაჭ რო ობი ექ ტებ ში მე- 2 - ჯერ ჩა ტა რე-

ბუ ლი ინ ვენ ტა რი ზა ცი ის შე დე გად, 2021 წლის თე ბერ ვ ლის თვე ში გა მოვ ლინ და სა ქონ ლის 
(სურსათის) და ნაკ ლი სი, სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბით (დღგ-ის გა რე შე), ჯამ ში 10 000 ლა რი.

● გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის თვი დან (ივნისი/2020) და ნაკ ლი სის მე- 2 -
- ჯერ გა მოვ ლე ნის თვის ჩათ ვ ლით (თებერვალი/2021), გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა ვაჭ რო 
ობი ექ ტე ბი დან რე ა ლი ზე ბუ ლი სა ქონ ლის (სურსათის) სა რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბა თა ჯამ მა 
1 200 000 ლა რი შე ად გი ნა (დღგ-ის გა რე შე).

● გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის თვი დან (ივნისი/2020) პირ ვე ლი ვე სრუ-
ლი კა ლენ და რუ ლი წლის ბო ლომ დე (დეკემბერი/2021) გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა ვაჭ რო 
ობი ექ ტე ბი დან რე ა ლი ზე ბუ ლი სა ქონ ლის (სურსათის) სა რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბა თა ჯამ მა 
1 500 000 ლა რი შე ად გი ნა (დღგ-ის გა რე შე).

შე ფა სე ბა და შე დე გიშე ფა სე ბა და შე დე გი
არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის გა მო ან გა რი შე ბის მიზ ნით, 2021 წლის თე ბერ ვალ ში გა მოვ ლე-

ნი ლი და ნაკ ლი სის ნა წი ლი (10 000 – [(1 200 000 * 1%) - 6 000]) 4 000 ლა რი არ ჩა ით ვ ლე ბა, 
რო გორც არა არ სე ბი თი და ნა კარ გი და, შე სა ბა მი სად, იგი და ექ ვემ დე ბა რე ბა ამა ვე თვე ში და-
ბეგ ვ რას.

ამას თან, ახ ლად რე გის ტ რი რე ბულ გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელს უფ ლე ბა აქვს  სა გა და სა ხა-
დო ვალ დე ბუ ლე ბე ბის და ზუს ტე ბის მიზ ნით, პირ ვე ლი ვე სრუ ლი კა ლენ და რუ ლი წლის შე-
დე გე ბი დან გა მომ დი ნა რე მე- 2 - ჯერ გა და ი ან გა რი შოს არა არ სე ბი თი და ნა კარ გე ბი. ამ მიზ ნით:

პირ ველ რიგ ში გა მო ით ვ ლე ბა გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის თვი დან 
(ივნისი/2020) პირ ვე ლი ვე სრუ ლი კა ლენ და რუ ლი წლის ბო ლომ დე (დეკემბერი/2021) პე-
რი ოდ ში გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა ვაჭ რო ობი ექ ტე ბი დან რე ა ლი ზე ბუ ლი სა ქონ ლის 
(სურსათის) სა რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბა თა ჯა მის (1 500 000 ლა რის) 1%, რო გორც ამა ვე პე-
რი ო დის არა არ სე ბი თი და ნა კარ გი, რაც მო ცე მულ შემ თხ ვე ვა ში შე ად გენს 15 000 ლარს.

15 000 ლარს, რო გორც არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის მაქ სი მუმს, გა მო აკ ლ დე ბა გა და სა ხა დის 
გა დამ ხ დე ლად რე გის ტ რა ცი ის თვი დან (ივნისი/2020) მის შემ დ გომ პე რი ო დებ ში გა მოვ ლე ნი-
ლი და ნაკ ლი სე ბის ჯა მი, 16 000 ლა რი, მათ შო რის:

● 2020 წლის ოქ ტომ ბერ ში გა მოვ ლე ნი ლი და ნაკ ლი სი – 6 000 ლა რი;
● 2021 წლის თე ბერ ვალ ში გა მოვ ლე ნი ლი და ნაკ ლი სი – 10 000 ლა რი.
შე დე გად, რად გან ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში გა მოვ ლე ნი ლი და ნაკ ლი სის ჯა მი (16 000 

ლა რი) აღე მა ტე ბა ამა ვე პე რი ოდ ში რე ა ლი ზე ბუ ლი სა ქონ ლის სა რე ა ლი ზა ციო ღი რე ბუ ლე ბა-
თა ჯა მის 1%-ს (15 000), ამ შემ თხ ვე ვა ში, უნ და და ი ბეგ როს მხო ლოდ ამ თან ხებს შო რის სხვა-
ო ბა (1 000 ლა რი). ამას თან, ვი ნა ი დან გან სა ხილ ვე ლი მა გა ლი თის მი ხედ ვით წი ნა პე რი ოდ ში, 
კერ ძოდ 2021 წლის თე ბერ ვ ლის თვე ში, უკ ვე და ი ბეგ რა ამ სხვა ო ბა ზე მე ტი და ნაკ ლი სი (4 000 
ლა რი), არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის გა და ან გა რი შე ბის მიზ ნით, გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელს უფ-
ლე ბა აქვს, 2021 წლის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, 2021 წლის თე ბერ ვ ლის თვის დეკ ლა რა ცი (ებ )ის 
და ზუს ტე ბის გზით, 3 000 ლა რით შე ამ ცი როს  და ბეგ რი ლი და ნაკ ლი სი (4 000 ლა რი).

მუხ ლი 7. სპე ცი ა ლუ რი წე სიმუხ ლი 7. სპე ცი ა ლუ რი წე სი
1. არა არ სე ბით და ნა კარგს უთა ნაბ რ დე ბა კა ლენ და რუ ლი წლის ბო ლოს გა და ან გა რი შე ბის 

შე დე გად შემ ცი რე ბას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი და ბეგ რი ლი და ნაკ ლი სი.
2. თუ გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელს სურს, რომ სა ქონ ლის სა ბი თუ მო რე ა ლი ზა ცია მო ახ-

დი ნოს იმა ვე ტე რი ტო რი ი დან (შენობა-ნაგებობიდან), სა დაც გან თავ სე ბუ ლია „ღია საწყო ბი“, 
აღ ნიშ ნუ ლი რე ა ლი ზა ცია უნ და გან ხორ ცი ელ დეს შე სა ბა მი სი სა ქონ ლის „ღია საწყობ ში“ შე ტა-
ნის გა რე შე.

3. წი ნამ დე ბა რე მე თო დუ რი მი თი თე ბა გა მო ი ყე ნე ბა იმ სა ქონ ლის (სურსათის) და ნაკ ლი-
სის მი მართ, რომ ლის ქურ დო ბის ან / და უკა ნო ნო მოხ მა რე ბის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი პი რი არ 
არის იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი.

4. წი ნამ დე ბა რე მე თო დუ რი მი თი თე ბა არ გა მო ი ყე ნე ბა:
ა) თუ გან ხორ ცი ელ და არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის ფარ გ ლებ ში შე სა ბა მი სი ზი ა ნის / კომ პენ-
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სა ცი ის ვინ მეს თ ვის და კის რე ბა;
ბ) თუ არ სე ბობს და ნაკ ლი სის გა მომ რიცხა ვი სხვა მტკი ცე ბუ ლე ბა.
5. თუ გა მოვ ლე ნი ლი და ნაკ ლი სი მო ი ცავს რო გორც დღგ-ით და სა ბეგრ, ისე დღგ-ის გან 

გა თა ვი სუფ ლე ბულ სა ქო ნელს (სურსათს), თი თო ე ულ და ნაკ ლის ში არა არ სე ბით და ნა კარ გად 
პირ ველ რიგ ში ჩა ით ვ ლე ბა დღგ-ით და სა ბეგ რი სა ქონ ლის (სურსათის) და ნაკ ლი სი. ამას თან, 
წლი უ რი გა და ან გა რი შე ბის შემ თხ ვე ვა ში, აღ ნიშ ნუ ლი რი გი თო ბა შე ნარ ჩუნ დე ბა კვლავ თი-
თო ე უ ლი და ნაკ ლი სის მი მართ (მაგალითი №10).

მა გა ლი თი №10მა გა ლი თი №10
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბაფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბა
შპს „X“-ის სა გა და სა ხა დო რე გის ტ რა ცი ის პე რი ო დი სრუ ლად მო ი ცავს 2020-2021 წლებს 

და მთე ლი ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, ორი სხვა დას ხ ვა სა ვაჭ რო ობი ექ ტი დან სა წარ მო 
ახორ ცი ე ლებ და სა ქონ ლის (სურსათის) რე ა ლი ზა ცი ას „ღია საწყო ბის“ პრინ ცი პით.

მო ცე მულ პი რო ბებ ში, შპს „X“-ის 2020 წლის შე მო სა ვალ მა შე ად გი ნა 1 000 000 ლა რი (დღგ-
ის გა რე შე), ხო ლო 2021 წლის შე მო სა ვალ მა 1 350 000 ლა რი (დღგ-ის გა რე შე).

შპს „X“-ის ან / და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ ორი ვე სა ვაჭ რო ობი ექ ტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი 
ინ ვენ ტა რი ზა ცი ის შე დე გად, 2021 წლის მა ი სის თვე ში, ერ თ -ერთ მათ გან ში გა მოვ ლინ და და-
ნაკ ლი სი, სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბით, ჯამ ში 12 000 ლა რი. მათ შო რის:

● დღგ-ით და სა ბეგ რი სა ქონ ლის (სურსათის) და ნაკ ლი სი 9 000 ლა რი (დღგ-ის გა რე შე).
● დღგ-ის გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი სა ქონ ლის (სურსათის) და ნაკ ლი სი 3 000 ლა რი.
ამას თან, ამა ვე წლის აგ ვის ტოს თვე ში, ერ თ -ერთ ობი ექ ტ ში კვლავ გა მოვ ლინ და და ნაკ-

ლი სი, სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბით, ჯამ ში 3 000 ლა რი. მათ შო რის:
● დღგ-ით და სა ბეგ რი სა ქონ ლის (სურსათის) და ნაკ ლი სი 2 000 ლა რი (დღგ-ის გა რე შე).
● დღგ-ის გან გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი სა ქონ ლის (სურსათის) და ნაკ ლი სი 1 000 ლა რი.
2021 წლის და ნარ ჩენ თვე ებ ში და ნაკ ლი სი არ გა მოვ ლე ნი ლა.
შე ფა სე ბა და შე დე გიშე ფა სე ბა და შე დე გი
წი ნამ დე ბა რე მე თო დუ რი მი თი თე ბის მიზ ნე ბის თ ვის, თუ გა მოვ ლე ნი ლი და ნაკ ლი სი მო-

ი ცავს რო გორც დღგ-ით და სა ბეგ რი სა ქონ ლის (სურსათის) და ნაკ ლისს, ისე დღგ-ის გან გა-
თა ვი სუფ ლე ბუ ლი სა ქონ ლის (სურსათის) და ნაკ ლისს, არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის ოდე ნო ბად 
პირ ველ რიგ ში ჩა ით ვ ლე ბა დღგ-ით და სა ბეგ რი სა ქონ ლის (სურსათის) და ნაკ ლი სი.

კერ ძოდ, შპს „X“-ის 2021 წლის არა არ სე ბი თი და ნა კარ გი იქ ნე ბა (1 000 000 * 1%) 10 000 
ლა რი. შე სა ბა მი სად, 2021 წლის მა ი სის თვე ში გა მოვ ლე ნი ლი 12 000 ლა რის და ნაკ ლი სი დან 
მხო ლოდ (12 000 - 10 000) 2 000 ლა რი:

● აისა ხე ბა დღგ-ის დეკ ლა რა ცი ის გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ბრუნ ვის შე სა ბა მის გრა ფა ში/ გ რა-
ფებ ში და არ და ი ბეგ რე ბა.

● აისა ხე ბა მო გე ბის გა და სა ხა დის დეკ ლა რა ცი ის შე სა ბა მის გრა ფა ში და და ი ბეგ რე ბა.
რაც შე ე ხე ბა 2021 წლის აგ ვის ტოს თვეს, 3 000 ლა რის და ნაკ ლი სი დან:
● 2 000 ლა რი აისა ხე ბა დღგ-ის დეკ ლა რა ცი ის და სა ბეგ რი ბრუნ ვის შე სა ბა მის გრა ფა ში და 

და ი ბეგ რე ბა, ხო ლო 1 000 ლა რი აისა ხე ბა დღგ-ის დეკ ლა რა ცი ის გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ბრუნ-
ვის შე სა ბა მის გრა ფა ში/ გ რა ფებ ში და არ და ი ბეგ რე ბა.

● 3 000 ლა რი ვე სუ ლად აისა ხე ბა მო გე ბის გა და სა ხა დის დეკ ლა რა ცი ის შე სა ბა მის გრა ფა ში 
და და ი ბეგ რე ბა.

ამას თან, ვი ნა ი დან 2021 წლის შე დე გე ბით სა ხე ზეა რე ა ლი ზა ცი ის მო ცუ ლო ბის არ სე ბი-
თი ზრდა (35 პრო ცენ ტი) და გა და ან გა რი შე ბას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის 
ზღვა რი შე ად გენს (1 350 000 * 1%) 13 500 ლარს, არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის გა და ან გა რი შე ბის 
მიზ ნით, გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელს უფ ლე ბა აქვს, 2021 წლის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, (13 500 
- 10 000) 3 500 ლა რით შე იმ ცი როს 2021 წელ ში და ბეგ რი ლი და ნაკ ლი სე ბი, კერ ძოდ, 3 500 ლა-
რი დან 2 000 ლა რით სრუ ლად შე იმ ცი როს 2021 წლის მა ი სის თვის და ნაკ ლი სი (2 000 ლა რი), 
ხო ლო დარ ჩე ნი ლი (3 500 - 2 000) 1 500 ლა რით - ნა წი ლობ რივ შე იმ ცი როს  2021 წლის აგ ვის-
ტოს თვის და ნაკ ლი სი (3 000 ლა რი).

ამას თან, არა არ სე ბით და ნა კარ გ ში დღგ-ით და სა ბეგ რი სა ქონ ლის (სურსათის) და ნაკ ლი-
სის რი გით პირ ვე ლი ასახ ვის უპი რა ტე სო ბა შე ნარ ჩუნ დე ბა კვლავ თი თო ე უ ლი და ნაკ ლი სის 
მი მართ, ამ დე ნად:

● 2021 წლის მა ი სის თვის დღგ-ის დეკ ლა რა ცი ის და ზუს ტე ბის გზით, გა თა ვი სუფ ლე ბუ-
ლი ბრუნ ვის შე სა ბა მი სი გრა ფა/ გ რა ფე ბი შემ ცირ დე ბა 2 000 ლა რით.

● 2021 წლის მა ი სის თვის მო გე ბის დეკ ლა რა ცი ის და ზუს ტე ბის გზით, სრუ ლად შემ ცირ-
დე ბა და ბეგ რი ლი და ნაკ ლი სი (2 000 ლა რი).
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● 2021 წლის აგ ვის ტოს თვის დღგ-ის დეკ ლა რა ცი ის და ზუს ტე ბის გზით, ნა წი ლობ რივ, 1 
500 ლა რით შემ ცირ დე ბა და სა ბეგ რი ბრუნ ვის შე სა ბა მის გრა ფა/ გ რა ფებ ში ასა ხუ ლი და და ბეგ-
რი ლი და ნაკ ლი სი (2 000 ლა რი), ხო ლო დღგ-ის დეკ ლა რა ცი ის გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი ბრუნ ვის 
შე სა ბა მის გრა ფა ში/ გ რა ფებ ში ასა ხუ ლი და ნაკ ლი სი 1 000 ლა რი უც ვ ლე ლად დარ ჩე ბა.

● 2021 წლის აგ ვის ტოს თვის მო გე ბის დეკ ლა რა ცი ის და ზუს ტე ბის გზით, ნა წი ლობ რივ, 1 
500 ლა რით შემ ცირ დე ბა და ბეგ რი ლი და ნაკ ლი სი (3 000 ლა რი).

6. წი ნამ დე ბა რე მე თო დუ რი მი თი თე ბა გა მო ი ყე ნე ბა 2020 წლის 1 იან ვ რი დან გა მოვ ლე-
ნი ლი სა სა ქონ ლო- მა ტე რი ა ლუ რი ფა სე უ ლო ბე ბის და ნაკ ლი სე ბის მი მართ (მაგალითი №11).

მა გა ლი თი №11მა გა ლი თი №11
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბაფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბა
შპს „X“-ის სა გა და სა ხა დო რე გის ტ რა ცი ის პე რი ო დი სრუ ლად მო ი ცავს 2019-2020 წლებს 

და მთე ლი ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში, სხვა დას ხ ვა სა ვაჭ რო ობი ექ ტე ბი დან სა წარ მო ახორ-
ცი ე ლებ და სა ქონ ლის (სურსათის) რე ა ლი ზა ცი ას „ღია საწყო ბის“ პრინ ცი პით.

მო ცე მულ პი რო ბებ ში, შპს „X“-ის 2019 წლის შე მო სა ვალ მა შე ად გი ნა 1 000 000 ლა რი (დღგ-
ის გა რე შე).

შპს „X“-ის ან / და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის სა ვაჭ რო ობი-
ექ ტ ში ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ვენ ტა რი ზა ცი ის შე დე გად, 2019 წლის ოქ ტომ ბ რის თვე ში გა მოვ ლინ და 
სა ქონ ლის (სურსათის) და ნაკ ლი სი, სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბით (დღგ-ის გა რე შე), 3 000 ლა რი, 
ხო ლო 2020 წლის მა ი სის თვე ში – 5 000 ლა რი (დღგ-ის გა რე შე).

შე ფა სე ბა და შე დე გიშე ფა სე ბა და შე დე გი
არა არ სე ბი თი და ნა კარ გის გა მო ან გა რი შე ბის მიზ ნით, 2020 წლის მა ი სის თვის არა არ სე-

ბი თი და ნა კარ გი იქ ნე ბა (1 000 000 * 1%) 10 000 ლა რი, ამას თან, პი რი უფ ლე ბა მო სი ლია  აღ-
ნიშ ნუ ლი ზღვა რი გა მო ი ყე ნოს მხო ლოდ 2020 წლის 1 იან ვ რი დან  გა მოვ ლე ნი ლი სა ქონ ლის 
(სურსათის) და ნაკ ლი სის (5 000 ლა რის) მი მართ.

შე სა ბა მი სად, 2020 წლის 1 იან ვ რამ დე, კერ ძოდ, 2019 წლის ოქ ტომ ბ რის თვე ში  გა მოვ-
ლე ნი ლი  სა ქონ ლის (სურსათის) და ნაკ ლი სი, 3 000 ლა რი  და ექ ვემ დე ბა რე ბა ამა ვე თვე ში 
(ოქტომბერი/2019) და ბეგ ვ რას.
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ვებგვერდი, 22/10/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
000000000.00.00.016645
 

შემოსავლების სამსახურის უფროსისშემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №22708ბრძანება №22708

2019 წლის 8 ივლისი ქ. თბილისი2019 წლის 8 ივლისი ქ. თბილისი

ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო  ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო  
ვალდებულებების განსაზღვრის მიზნით მეთოდური მითითებების ვალდებულებების განსაზღვრის მიზნით მეთოდური მითითებების 

დამტკიცების თაობაზედამტკიცების თაობაზე

ნაწილი Iნაწილი I
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-2 მუხლის მე-5 ნაწილისა და „საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანებით 
დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ და „უ“ ქვეპუნქტების 
საფუძველზე, ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს მეთოდური მითითება:
ა) „დებიტორული დავალიანების ნაშთის დაბეგვრის შესახებ“, №1 დანართის შესაბამისად;
ბ) „უიმედო ვალად აღიარებული დებიტორული დავალიანების დაბეგვრის შესახებ“, №2 

დანართის შესაბამისად;
გ) „სალაროს უძრავი ნაშთის დაბეგვრის შესახებ“, №3 დანართის შესაბამისად;
დ) „ანგარიშვალდებულ პირზე დაფიქსირებული ნაშთის დაბეგვრის შესახებ“, №4 

დანართის შესაბამისად.
2. ამ ბრძანებით დამტკიცებული მეთოდური მითითებები გამოსაყენებლად 

სავალდებულოა:
ა) 2017 წლის 1 იანვრიდან წარმოშობილი სამართლებრივი ურთიერთობების მიმართ;
ბ) სსიპ შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებისთვის – საგადასახადო 

შემოწმების, საგადასახადო დავის განხილვის და საგადასახადო დავის განმხილველი 
ორგანოს გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესში (გარდა ამ ბრძანების მე-3 პუნქტით 
გათვალისწინებული შემთხვევისა).

3. იმ შემთხვევაში, თუ საგადასახადო დავის განმხილველი ორგანოს გადაწყვეტილებაში 
მითითებულია გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულების გაანგარიშების 
ამ ბრძანებით დამტკიცებული მეთოდური მითითებ(ებ)ით გათვალისწინებულისგან 
განსხვავებული მეთოდ(ებ)ი, გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულების 
გაანგარიშებისთვის გამოიყენება საგადასახადო დავის განმხილველი ორგანოს 
გადაწყვეტილებაში მითითებული მეთოდ(ებ)ი.

4. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.

სამსახურის უფროსი                                                   ვახტანგ ლაშქარაძე           ვახტანგ ლაშქარაძე
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 დანართი №1 დანართი №1

მეთოდური მითითებამეთოდური მითითება

დებიტორული დავალიანების ნაშთის დაბეგვრის შესახებდებიტორული დავალიანების ნაშთის დაბეგვრის შესახებ

(მეთოდური მითითება განსაზღვრავს მოგებისა და საშემოსავლო გადასახადებით 
დაბეგვრის საკითხებს)

ფაქტობრივი გარემოებაფაქტობრივი გარემოება
სააღრიცხვო დოკუმენტაციით ან/და სხვა მტკიცებულებებით საწარმოს უფიქსირდება 

საქონლის მიწოდებით/მომსახურების გაწევით წარმოქმნილი მოთხოვნა (დებიტორული 
დავალიანება). ამასთან, შემოწმებით დადგინდა, რომ საქონლის/მომსახურების მიმღების 
მიერ აღნიშნული დავალიანება ანაზღაურებულია სრულად, რასაც ასევე ადასტურებს 
საქონლის/მომსახურების მიმწოდებელი.

საგადასახადო შემოწმების პროცესში ჩატარებული სალაროს ინვენტარიზაციის შედეგად, 
ანაზღაურებული მოთხოვნის (დებიტორული დავალიანების) თანხის საწარმოს სალაროში 
არსებობის ფაქტი არ დადასტურდა. ანაზღაურებული თანხა ასევე არ ფიქსირდება საწარმოს 
საბანკო ანგარიშებზე.

შეფასება და შედეგიშეფასება და შედეგი
I – გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა-

განმარტების წარდგენის შემთხვევაში, მისი განმარტების შესაბამისად, ზემოაღნიშნული 
თანხა დაკვალიფიცირდება, როგორც საქონლის/მომსახურების მიმღების მიერ დავალიანების 
ანაზღაურების თარიღიდან/თარიღში გაცემული:

ა) პროცენტიანი ან უპროცენტო სესხი;
ბ) დივიდენდი;
გ) ხელფასი.
შენიშვნა: გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულება ან/და ახსნა-

განმარტება შეიძლება მოიცავდეს როგორც ჩამოთვლილი ვარიანტების კომბინაციას, ისე 
შესაბამისი თანხის (თანხის ნაწილის) სხვა სახის განაცემად დაკვალიფიცირების შემთხვევას.

II – გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა-
განმარტების წარუდგენლობის შემთხვევაში, მიწოდებული საქონლის/გაწეული მომსახურების 
ღირებულება (დებიტორული დავალიანების თანხა) ჩაითვლება საქონლის/მომსახურების 
მიმღების მიერ დავალიანების ანაზღაურების თარიღიდან მთელი შესამოწმებელი 
პერიოდის განმავლობაში (შესამოწმებელი პერიოდის ბოლო თარიღის ჩათვლით) საწარმოს 
დირექტორზე (თუ არ არსებობს სხვა იდენტიფიცირებადი პასუხისმგებელი პირი) გაცემულ 
უპროცენტო სესხად.

მაგალითი №1მაგალითი №1
ფაქტობრივი გარემოებაფაქტობრივი გარემოება
2018 წლის 1 თებერვალს დაინიშნა შპს A-ს 2017 წლის საანგარიშო პერიოდის 

საგადასახადო შემოწმება. შპს A-ს საქმიანობის საგანს წარმოადგენს ავეჯის შეძენა-
რეალიზაცია. შესამოწმებელ პერიოდში საწარმოს განხორციელებული აქვს მხოლოდ ორი 
ოპერაცია:

1. შემდგომი გადახდის პირობით, 2017 წლის 1 თებერვალს, შპს A-მ შპს B-ს მიაწოდა 
100 000 ლარის ღირებულების ავეჯი. აღნიშნული ოპერაცია შპს A-მ ასახა ბუღალტრულ 
აღრიცხვაში.

2. 2017 წლის 1 აპრილს, შპს B-მ შპს A-ს ნაღდი ანგარიშსწორებით სრულად აუნაზღაურა 
ავეჯის მიწოდებით წარმოქმნილი დავალიანება, რაც დასტურდება შესაბამის დოკუმენტზე 
შპს A-ს ბუღალტრის ხელმოწერით. აღნიშნული ოპერაცია შპს A-მ არ ასახა ბუღალტრულ 
აღრიცხვაში.

შეფასება და შედეგიშეფასება და შედეგი
I – შემოწმების პროცესში გადასახადის გადამხდელს რეკომენდაციის სახით ეცნობება, 

რომ სათანადო მტკიცებულებების ან/და ახსნა-განმარტების წარმოდგენის შემთხვევაში, 
დებიტორული დავალიანების ნაშთი – 100 000 ლარი შესაძლოა განხილულ იქნას შესაბამის 
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პირზე გაცემულ პროცენტიან სესხად, უპროცენტო სესხად, დივიდენდად, ხელფასად ან 
ერთდროულად, პროცენტიან სესხად, უპროცენტო სესხად, დივიდენდად და ხელფასად. 
შესაბამისად:

ა) დებიტორული დავალიანების ნაშთის პროცენტიან სესხად განხილვის შემთხვევაში, 
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 98 2 მუხლის მე-3 ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის 
შესაბამისად, მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 117 647 ლარი (100 000/0,85), 
ხოლო კუთვნილი მოგების გადასახადი – 17 647 ლარი (117 647 * 0,15);

ბ) დებიტორული დავალიანების ნაშთის (100 000 ლარი) უპროცენტო სესხად განხილვის 
შემთხვევაში, შპს B-ს მიერ შპს A-სთვის 2017 წლის 1 აპრილს ანაზღაურებული თანხა – 100 000 
ლარი, ამავე თარიღიდან შესამოწმებელი პერიოდის ბოლომდე, შესამოწმებელი პერიოდის 
ბოლო თარიღის (31.12.2017 წლის) ჩათვლით განიხილება შპს A-ს მიერ გაცემულ უპროცენტო 
სესხად. ამასთან:

● საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 98 2 მუხლის მე-3 ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის 
შესაბამისად, მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 117 647 ლარი (100 000/0,85), 
ხოლო კუთვნილი მოგების გადასახადი – 17 647 ლარი (117 647 * 0,15);

● უპროცენტო სესხად განხილვის შედეგად გამოანგარიშებული ჯამური სარგებელი 
იქნება 15 000 ლარი (100 000* 0,2 * 9/12);

შენიშვნა: შენიშვნა: 20% განსაზღვრულია „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიზნებისათვის 
საპროცენტო განაკვეთების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 
წლის 28 იანვრის N34 ბრძანების შესაბამისად.

● საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი ჯამური ბაზა იქნება 18 750 ლარი (15 000 / 0,8), 
ხოლო კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი – 3 750 ლარი (18 750 * 0,2).

გ) დებიტორული დავალიანების ნაშთის (100 000 ლარი) დივიდენდად განხილვის 
შემთხვევაში, შპს B-ს მიერ შპს A-სთვის 2017 წლის 1 აპრილს ანაზღაურებული თანხა 
ჩაითვლება ამავე თარიღში (01.04.2017-ში) გაცემულ დივიდენდად. ამასთან:

● დივიდენდით დასაბეგრი ბაზა იქნება 105 263 ლარი (100 000/0,95), ხოლო დივიდენდზე 
გადასახდელი თანხა – 5 263 ლარი (105 263 * 0,05);

● მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 123 839 ლარი (105 263/0,85), ხოლო 
კუთვნილი მოგების გადასახადი – 18 575 ლარი (123 839 * 0,15).

დ) დებიტორული დავალიანების ნაშთის (100 000 ლარი) ხელფასად განხილვის 
შემთხვევაში, შპს B-ს მიერ შპს A-სთვის 2017 წლის 1 აპრილს ანაზღაურებული თანხა 
ჩაითვლება ამავე თარიღში (01.04.2017-ში) გაცემულ ხელფასად. ამასთან, საშემოსავლო 
გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 125 000 ლარი (100 000/0,8), ხოლო კუთვნილი 
საშემოსავლო გადასახადი – 25 000 ლარი (125 000 * 0,2).

II – გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა-
განმარტების წარუდგენლობის შემთხვევაში, შპს B-ს მიერ შპს A-სთვის 2017 წლის 1 აპრილს 
ანაზღაურებული თანხა 100 000 ლარი, ამავე თარიღიდან შესამოწმებელი პერიოდის 
ბოლომდე, შესამოწმებელი პერიოდის ბოლო თარიღის (31.12.2017-ის) ჩათვლით განიხილება 
შპს A-ს ბუღალტერზე (რამდენადაც დოკუმენტზე ფიქსირდება შპს A-ს ბუღალტრის 
ხელმოწერა) გაცემულ უპროცენტო სესხად. ამასთან:

● საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 98 2 მუხლის მე-3 ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის 
შესაბამისად, მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 117 647 ლარი (100 000/0,85), 
ხოლო კუთვნილი მოგების გადასახადი – 17 647 ლარი (117 647 * 0,15);

● უპროცენტო სესხად განხილვის შედეგად გამოანგარიშებული ჯამური სარგებელი 
იქნება 15 000 ლარი (100 000* 0,2 * 9/12);

შენიშვნა: 20% განსაზღვრულია „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიზნებისათვის 
საპროცენტო განაკვეთების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 
წლის 28 იანვრის N34 ბრძანების შესაბამისად.

● საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი ჯამური ბაზა იქნება 18 750 ლარი (15 000 / 0,8), 
ხოლო კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი – 3 750 ლარი (18 750 * 0,2).
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 დანართი №2 დანართი №2

მეთოდური მითითებამეთოდური მითითება
უიმედო ვალად აღიარებული დებიტორული დავალიანების დაბეგვრის შესახებუიმედო ვალად აღიარებული დებიტორული დავალიანების დაბეგვრის შესახებ

(მეთოდური მითითება განსაზღვრავს მოგებისა და საშემოსავლო  
გადასახადებით დაბეგვრის საკითხებს)

 

ფაქტობრივი გარემოებაფაქტობრივი გარემოება
სააღრიცხვო დოკუმენტაციით ან/და სხვა მტკიცებულებებით საწარმოს უფიქსირდება 

საქონლის მიწოდებით/მომსახურების გაწევით წარმოქმნილი მოთხოვნა (დებიტორული 
დავალიანება), რომელიც წლის ბოლოს მის მიერ ბუღალტრულად აღრიცხულია, როგორც 
უიმედო ვალი.

ამასთან, შემოწმებით დადგინდა, რომ საქონლის/მომსახურების მიმღების მიერ 
აღნიშნული დავალიანება ანაზღაურებულია სრულად, რასაც ასევე ადასტურებს საქონლის/
მომსახურების მიმწოდებელი.

საგადასახადო შემოწმების პროცესში ჩატარებული სალაროს ინვენტარიზაციის შედეგად 
ანაზღაურებული მოთხოვნის (დებიტორული დავალიანების) თანხის საწარმოს სალაროში 
არსებობის ფაქტი არ დადასტურდა. ანაზღაურებული თანხა ასევე არ ფიქსირდება საწარმოს 
საბანკო ანგარიშებზე.

შეფასება და შედეგიშეფასება და შედეგი
I – გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა-

განმარტების წარდგენის შემთხვევაში, მისი განმარტების შესაბამისად, ზემოაღნიშნული 
თანხა დაკვალიფიცირდება როგორც საქონლის/მომსახურების მიმღების მიერ დავალიანების 
ანაზღაურების თარიღიდან/თარიღში გაცემული:

ა) პროცენტიანი ან უპროცენტო სესხი;
ბ) დივიდენდი;
გ) ხელფასი.
შენიშვნა: გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულება ან/და ახსნა-

განმარტება შეიძლება მოიცავდეს როგორც ჩამოთვლილი ვარიანტების კომბინაციას, ისე 
შესაბამისი თანხის (თანხის ნაწილის) სხვა სახის განაცემად დაკვალიფიცირების შემთხვევას.

II – გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა-
განმარტების წარუდგენლობის შემთხვევაში, ვინაიდან დებიტორული დავალიანების 
ნაშთის ჩამოწერა ასახულია საწარმოს სააღრიცხვო დოკმენტაციაში, მიწოდებული საქონლის/
გაწეული მომსახურების ღირებულება (დებიტორული დავალიანების თანხა) ჩაითვლება 
საქონლის/მომსახურების მიმღების მიერ დავალიანების ანაზღაურების თარიღში საწარმოს 
დირექტორზე (თუ არ არსებობს სხვა იდენტიფიცირებადი პასუხისმგებელი პირი) გაცემულ 
ხელფასად.

  
მაგალითი №1მაგალითი №1
ფაქტობრივი გარემოებაფაქტობრივი გარემოება
2018 წლის 1 თებერვალს დაინიშნა შპს A-ს 2017 წლის საანგარიშო პერიოდის 

საგადასახადო შემოწმება. შპს A-ს საქმიანობის საგანს წარმოადგენს ავეჯის შეძენა-
რეალიზაცია. შესამოწმებელ პერიოდში საწარმოს განხორციელებული აქვს მხოლოდ სამი 
ოპერაცია:

1. შემდგომი გადახდის პირობით, 2017 წლის 1 თებერვალს, შპს A-მ შპს B-ს მიაწოდა 
100 000 ლარის ღირებულების ავეჯი. აღნიშნული ოპერაცია შპს A-მ ასახა ბუღალტრულ 
აღრიცხვაში.

2. ბუღალტრული აღრიცხვის მონაცემებით, 2017 წლის ბოლოს, დებიტორული 
დავალიანება განხილულია უიმედო ვალად. აღნიშნული ოპერაცია შპს A-მ ასახა 
ბუღალტრულ აღრიცხვაში.

3. 2017 წლის 1 აპრილს, შპს B-მ შპს A-ს ნაღდი ანგარიშსწორებით სრულად აუნაზღაურა 
ავეჯის მიწოდებით წარმოქმნილი დავალიანება, რაც დასტურდება შესაბამის დოკუმენტზე 
შპს A-ს ბუღალტრის ხელმოწერით. აღნიშნული ოპერაცია შპს A-მ არ ასახა ბუღალტრულ 
აღრიცხვაში.
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შეფასება და შედეგიშეფასება და შედეგი
I – შემოწმების პროცესში გადასახადის გადამხდელს რეკომენდაციის სახით ეცნობება, 

რომ სათანადო მტკიცებულებების ან/და ახსნა-განმარტების წარმოდგენის შემთხვევაში, 
უიმედო ვალად აღიარებული დებიტორული დავალიანების თანხა – 100 000 ლარი შესაძლოა 
განხილულ იქნას შესაბამის პირზე გაცემულ პროცენტიან სესხად, უპროცენტო სესხად, 
დივიდენდად, ხელფასად ან ერთდროულად, პროცენტიან სესხად, უპროცენტო სესხად, 
დივიდენდად და ხელფასად. შესაბამისად:

ა) უიმედო ვალად აღიარებული დებიტორული დავალიანების თანხის პროცენტიან 
სესხად განხილვის შემთხვევაში, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 98 2 მუხლის მე-3 
ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 117 647 
ლარი (100 000/0,85), ხოლო კუთვნილი მოგების გადასახადი – 17 647 ლარი (117 647 * 0,15);

ბ) უიმედო ვალად აღიარებული დებიტორული დავალიანების თანხის (100 000 ლარი) 
უპროცენტო სესხად განხილვის შემთხვევაში, შპს B-ს მიერ შპს A-სთვის 2017 წლის 1 აპრილს 
ანაზღაურებული თანხა 100 000 ლარი, ამავე თარიღიდან (01.04.2017-დან) ჩაითვლება 
უპროცენტო სესხად. ამასთან:

● საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 98 2 მუხლის მე-3 ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის 
შესაბამისად, მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 117 647 ლარი (100 000/0,85), 
ხოლო კუთვნილი მოგების გადასახადი – 17 647 ლარი (117 647 * 0,15);

● უპროცენტო სესხად განხილვის შედეგად გამოანგარიშებული ჯამური სარგებელი 
იქნება 15 000 ლარი (100 000* 0,2 * 9/12);

შენიშვნა: 20% განსაზღვრულია „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიზნებისათვის 
საპროცენტო განაკვეთების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 
წლის 28 იანვრის N34 ბრძანების შესაბამისად.

● საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი ჯამური ბაზა იქნება 18 750 ლარი (15 000/0,8), 
ხოლო კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი – 3 750 ლარი (18 750 * 0,2).

გ) უიმედო ვალად აღიარებული დებიტორული დავალიანების თანხის (100 000 ლარი) 
დივიდენდად განხილვის შემთხვევაში, შპს B-ს მიერ შპს A-სთვის 2017 წლის 1 აპრილს 
ანაზღაურებული თანხა 100 000 ლარი, ამავე თარიღიდან (01.04.2017-დან) ჩაითვლება 
გაცემულ დივიდენდად. ამასთან:

● დივიდენდით დასაბეგრი ბაზა იქნება 105 263 ლარი (100 000/0,95), ხოლო დივიდენდზე 
გადასახდელი თანხა – 5 263 ლარი (105 263 * 0,05);

● მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 123 839 ლარი (105 263/0,85) და 
კუთვნილი მოგების გადასახადი – 18 575 ლარი (123 839 * 0,15).

დ) უიმედო ვალად აღიარებული დებიტორული დავალიანების თანხის (100 000 
ლარი) ხელფასად განხილვის შემთხვევაში, შპს B-ს მიერ შპს A-სთვის 2017 წლის 1 აპრილს 
ანაზღაურებული თანხა – 100 000 ლარი, ამავე თარიღში (01.04.2017) ჩაითვლება შპს A-ს მიერ 
გაცემულ ხელფასად. ამასთან, საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 125 000 
ლარი (100 000/0,8), ხოლო კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი – 25 000 ლარი (125 000 * 0,2).

II – გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა-
განმარტების წარუდგენლობის შემთხვევაში, შპს B-ს მიერ შპს A-სთვის 2017 წლის 1 აპრილს 
ანაზღაურებული თანხა – 100 000 ლარი, ამავე თარიღში (01.04.2017) განიხილება შპს A-ს 
ბუღალტერზე (რამდენადაც დოკუმენტზე ფიქსირდება შპს A-ს ბუღალტრის ხელმოწერა) 
გაცემულ ხელფასად. ამასთან, საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 125 000 
ლარი (100 000/0,8), ხოლო კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი – 25 000 ლარი (125 000 * 0,2).

დანართი №3დანართი №3

მეთოდური მითითებამეთოდური მითითება

სალაროს უძრავი ნაშთის დაბეგვრის შესახებსალაროს უძრავი ნაშთის დაბეგვრის შესახებ
(მეთოდური მითითება განსაზღვრავს მოგებისა და საშემოსავლო  

გადასახადებით დაბეგვრის საკითხებს)

ფაქტობრივი გარემოებაფაქტობრივი გარემოება
სააღრიცხვო დოკუმენტაციით ან/და სხვა მტკიცებულებებით საწარმოს გარკვეული 

დროის განმავლობაში სალაროში უფიქსირდება თანხის უძრავი ნაშთი. ამასთან, 
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შემოწმებისას, სხვადასხვა ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით, დამაჯერებლად 
არ იქნა მიჩნეული აღნიშნული ნაშთის რეალურად არსებობის ფაქტი.

შეფასება და შედეგიშეფასება და შედეგი
I – გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა-

განმარტების წარდგენის შემთხვევაში, მისი განმარტების შესაბამისად, ზემოაღნიშნული 
თანხა (გონივრული საკასო ხარჯის გათვალისწინებით) დაკვალიფიცირდება როგორც 
სალაროს უძრავი ნაშთის წარმოშობის მომენტიდან/მომენტში (გონივრული ვადის 
გათვალისწინებით) გაცემული:

ა) პროცენტიანი ან უპროცენტო სესხი;
ბ) დივიდენდი;
გ) ხელფასი.
შენიშვნა:შენიშვნა: გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულება ან/და ახსნა-

განმარტება შეიძლება მოიცავდეს როგორც ჩამოთვლილი ვარიანტების კომბინაციას, ისე 
შესაბამისი თანხის (თანხის ნაწილის) სხვა სახის განაცემად დაკვალიფიცირების შემთხვევას.

II – გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა-განმარტების 
წარუდგენლობის შემთხვევაში, სალაროს უძრავი ნაშთი (გონივრული საკასო ხარჯის 
გათვალისწინებით) ჩაითვლება მისი წარმოშობის მომენტიდან (გონივრული ვადის 
გათვალისწინებით) მთელი შესამოწმებელი პერიოდის განმავლობაში (შესამოწმებელი 
პერიოდის ბოლო თარიღის ჩათვლით) საწარმოს დირექტორზე (თუ არ არსებობს სხვა 
იდენტიფიცირებადი პასუხისმგებელი პირი) გაცემულ უპროცენტო სესხად.

  
მაგალითი №1მაგალითი №1
ფაქტობრივი გარემოებაფაქტობრივი გარემოება
2018 წლის 1 თებერვალს დაინიშნა შპს A-ს 2017 წლის საანგარიშო პერიოდის 

საგადასახადო შემოწმება. შპს A-ს საქმიანობის საგანს წარმოადგენს ელექტრო ტექნიკით 
საბითუმო წესით ვაჭრობა. ამასთან, პირის მიერ შემოსავლების მიღება და ხარჯების გაწევა 
ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

ბუღალტრული აღრიცხვის მონაცემებით, 2017 წლის 1 აპრილიდან შესამოწმებელი 
პერიოდის ბოლომდე (31.12.2017-ის ჩათვლით), შპს A-ს სალაროში უფიქსირდება უძრავი 
ნაშთი 100 000 ლარი. ამასთან, ნავაჭრი თანხა სალაროში დირექტორის მიერ შემოტანილია 
ბანკიდან. საწარმოს საკასო ხარჯი არ უფიქსირდება.

შემოწმების პროცესში, 2018 წლის 20 თებერვალს ჩატარებული სალაროს ინვენტარიზაციის 
შედეგად დადგინდა, რომ აღნიშნული ნაშთი ფიქტიურია.

შეფასება და შედეგიშეფასება და შედეგი
I – შემოწმების პროცესში გადასახადის გადამხდელს რეკომენდაციის სახით ეცნობება, 

რომ სათანადო მტკიცებულებების ან/და ახსნა-განმარტების წარმოდგენის შემთხვევაში, 
სალაროს უძრავი ნაშთი – 100 000 ლარი, შესაძლოა განხილულ იქნას შესაბამის პირზე გაცემულ 
პროცენტიან სესხად, უპროცენტო სესხად, დივიდენდად, ხელფასად ან ერთდროულად, 
პროცენტიან სესხად, უპროცენტო სესხად, დივიდენდად და ხელფასად. შესაბამისად:

ა) სალაროს უძრავი ნაშთის პროცენტიან სესხად განხილვის შემთხვევაში, საქართველოს 
საგადასახადო კოდექსის 98 2 მუხლის მე-3 ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მოგების 
გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 117 647 ლარი (100 000/0,85), ხოლო კუთვნილი მოგების 
გადასახადი – 17 647 ლარი (117 647 * 0,15);

ბ) სალაროს უძრავი ნაშთის (100 000 ლარი) უპროცენტო სესხად განხილვის შემთხვევაში, 
სალაროს ანგარიშზე 2017 წლის 1 აპრილს წარმოქმნილი უძრავი ნაშთი – 100 000 ლარი, 
ამავე თარიღიდან (01.04.2017-დან) შესამოწმებელი პერიოდის ბოლომდე, შესამოწმებელი 
პერიოდის ბოლო თარიღის (31.12.2017-ის) ჩათვლით განიხილება შპს A-ს დირექტორზე 
გაცემულ უპროცენტო სესხად. ამასთან:

 y  საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 98 2 მუხლის მე-3 ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის 
შესაბამისად, მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 117 647 ლარი (100 
000/0,85), ხოლო კუთვნილი მოგების გადასახადი – 17 647 ლარი (117 647 * 0,15);

 y უპროცენტო სესხად განხილვის შედეგად გამოანგარიშებული ჯამური სარგებელი 
იქნება 15 000 ლარი (100 000* 0,2 * 9/12);

 y შენიშვნა: 20% განსაზღვრულია „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიზნე-
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ბისათვის საპროცენტო განაკვეთების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 28 იანვრის N34 ბრძანების შესაბამისად.

 y საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი ჯამური ბაზა იქნება 18 750 ლარი (15 000 / 
0,8), ხოლო კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი – 3 750 ლარი (18 750 * 0,2).

გ) სალაროს უძრავი ნაშთის (100 000 ლარის) დივიდენდად განხილვის შემთხვევაში, 
სალაროს ანგარიშზე 2017 წლის 1 აპრილს წარმოქმნილი უძრავი ნაშთი ჩაითვლება ამავე 
თარიღში გაცემულ დივიდენდად. ამასთან:

 y დივიდენდით დასაბეგრი ბაზა იქნება 105 263 ლარი (100 000/0,95), ხოლო 
დივიდენდზე გადასახდელი თანხა – 5 263 ლარი (105 263 * 0,05);

 y მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 123 839 ლარი (105 263/0,85) და 
კუთვნილი მოგების გადასახადი – 18 575 ლარი (123 839 * 0,15).

დ) სალაროს უძრავი ნაშთის (100 000 ლარის) ხელფასად განხილვის შემთხვევაში, 
სალაროს ანგარიშზე 2017 წლის 1 აპრილს წარმოქმნილი უძრავი ნაშთი ჩაითვლება ამავე 
თარიღში გაცემულ ხელფასად. ამასთან, საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 
125 000 ლარი (100 000/0,8), ხოლო კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი 25 000 ლარი (125 
000 * 0,2).

II – გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა-
განმარტების წარუდგენლობის შემთხვევაში, სალაროს ანგარიშზე 2017 წლის 1 აპრილს 
წარმოქმნილი უძრავი ნაშთი – 100 000 ლარი, ამავე თარიღიდან (01.04.2017-დან) შესამოწმებელი 
პერიოდის ბოლომდე, შესამოწმებელი პერიოდის ბოლო თარიღის (31.12.2017-ის) ჩათვლით 
განიხილება შპს A-ს დირექტორზე გაცემულ უპროცენტო სესხად. ამასთან:

 y საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 98 2 მუხლის მე-3 ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის 
შესაბამისად, მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 117 647 ლარი (100 
000/0,85), ხოლო კუთვნილი მოგების გადასახადი – 17 647 ლარი (117 647 * 0,15);

 y უპროცენტო სესხად განხილვის შედეგად გამოანგარიშებული ჯამური სარგებელი 
იქნება 15 000 ლარი (100 000* 0,2 * 9/12);

 y შენიშვნა: 20% განსაზღვრულია „საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიზნები-
სათვის საპროცენტო განაკვეთების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა 
მინისტრის 2011 წლის 28 იანვრის N34 ბრძანების შესაბამისად.

 y საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი ჯამური ბაზა იქნება 18 750 ლარი (15 000/0,8), 
ხოლო კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი – 3 750 ლარი (18 750 * 0,2).

 
დანართი №4დანართი №4

მეთოდური მითითებამეთოდური მითითება

ანგარიშვალდებულ პირზე დაფიქსირებული ნაშთის დაბეგვრის შესახებანგარიშვალდებულ პირზე დაფიქსირებული ნაშთის დაბეგვრის შესახებ
(მეთოდური მითითება განსაზღვრავს მოგებისა და  

საშემოსავლო გადასახადებით დაბეგვრის საკითხებს)

ფაქტობრივი გარემოებაფაქტობრივი გარემოება
სააღრიცხვო დოკუმენტაციით ან/და სხვა მტკიცებულებებით, კერძოდ, საწარმოს 

ანგარიშვალდებულ პირზე სამეურნეო დანიშნულებით გაცემული თანხის მოძრაობის 
ანალიზით, გარკვეული დროის განმავლობაში ფიქსირდება ანგარიშვალდებულ პირზე 
გაცემული თანხის უძრავი ნაშთი.

შეფასება და შედეგიშეფასება და შედეგი
I – გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა-

განმარტების წარდგენის შემთხვევაში, მისი განმარტების შესაბამისად, ზემოაღნიშნული 
თანხა დაკვალიფიცირდება როგორც ანგარიშვალდებულ პირზე თანხის გაცემის მომენტიდან/
მომენტში (გონივრული ვადისა და გონივრული საკასო ხარჯის გათვალისწინებით) 
გაცემული:

ა) პროცენტიანი ან უპროცენტო სესხი;
ბ) დივიდენდი;
გ) ხელფასი.
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შენიშვნა:შენიშვნა: გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულება ან/და ახსნა-
განმარტება შეიძლება მოიცავდეს როგორც ჩამოთვლილი ვარიანტების კომბინაციას, ისე 
შესაბამისი თანხის (თანხის ნაწილის) სხვა სახის განაცემად დაკვალიფიცირების შემთხვევას.

II – გა დამ ხ დე ლის მი ერ შე სა ბა მი სი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის ან / და ახ ს ნა- გან მარ ტე ბის წა რუდ-
გენ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, შე სა ბა მი სი თან ხა ჩა ით ვ ლე ბა მი სი ან გა რიშ ვალ დე ბულ პირ ზე გა ცე-
მის მო მენ ტი დან (გონივრული ვა დი სა და გო ნივ რუ ლი სა კა სო ხარ ჯის გათ ვა ლის წი ნე ბით) 
მთე ლი შე სა მოწ მე ბე ლი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში (შესამოწმებელი პე რი ო დის ბო ლო თა რი-
ღის ჩათ ვ ლით) ამ ან გა რიშ ვალ დე ბულ პირ ზე გა ცე მულ უპ რო ცენ ტო სეს ხად. 

მაგალითი №1 მაგალითი №1 
ფაქტობრივი გარემოებაფაქტობრივი გარემოება
2018 წლის 1 თებერვალს დაინიშნა შპს A-ს 2017 წლის საანგარიშო პერიოდის 

საგადასახადო შემოწმება. შპს A-ს საქმიანობის საგანს წარმოადგენს ალკოჰოლური 
სასმელებით საბითუმო წესით ვაჭრობა. ამასთან, პირის მიერ შემოსავლების მიღება და 
ხარჯების გაწევა ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

ბუღალტრული აღრიცხვის მონაცემებით, 2017 წლის 1 აპრილიდან შესამოწმებელი 
პერიოდის ბოლომდე (31.12.2017 წლის ჩათვლით), შპს A-ს უფიქსირდება ანგარიშვალდებულ 
პირზე (ფინანსურ დირექტორზე) გაცემული თანხების უძრავი ნაშთი 100 000 ლარი. ამასთან, 
აღნიშნული თანხა გატანილია ბანკიდან ფინანსური დირექტორის მიერ.

შენიშვნა:შენიშვნა: მოცემული მაგალითის მიზნებისთვის გონივრულ ვადად განისაზღვრება 1 
თვე.

შეფასება და შედეგიშეფასება და შედეგი
I – შე მოწ მე ბის პრო ცეს ში გა და სა ხა დის გა დამ ხ დელს რე კო მენ და ცი ის სა ხით ეც ნო ბე-

ბა, რომ სა თა ნა დო მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის ან / და ახ ს ნა- გან მარ ტე ბის წარ მოდ გე ნის შემ თხ ვე ვა ში, 
ან გა რიშ ვალ დე ბულ პირ ზე და ფიქ სი რე ბუ ლი ნაშ თი – 100 000 ლა რი, შე საძ ლოა გან ხი ლულ 
იქ ნას შე სა ბა მის პირ ზე გა ცე მულ პრო ცენ ტი ან სეს ხად, უპ რო ცენ ტო სეს ხად, დი ვი დენ დად, 
ხელ ფა სად ან ერ თ დ რო უ ლად, პრო ცენ ტი ან სეს ხად, უპ რო ცენ ტო სეს ხად, დი ვი დენ დად და 
ხელ ფა სად. შე სა ბა მი სად:

ა) ან გა რიშ ვალ დე ბულ პირ ზე და ფიქ სი რე ბუ ლი ნაშ თის პრო ცენ ტი ან სეს ხად გან ხილ ვის 
შემ თხ ვე ვა ში, სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 98 2 მუხ ლის მე-3 ნა წი ლის „ზ“ ქვე პუნ ქ-
ტის შე სა ბა მი სად, მო გე ბის გა და სა ხა დით და სა ბეგ რი ბა ზა იქ ნე ბა 117 647 ლა რი (100 000/0,85), 
ხო ლო კუთ ვ ნი ლი მო გე ბის გა და სა ხა დი 17 647 ლა რი (117 647 * 0,15);

ბ) ან გა რიშ ვალ დე ბულ პირ ზე და ფიქ სი რე ბუ ლი ნაშ თის (100 000 ლა რი) უპ რო ცენ ტო სეს-
ხად გან ხილ ვის შემ თხ ვე ვა ში, ან გა რიშ ვალ დე ბულ პირ ზე 2017 წლის 1 აპ რილს წარ მოქ მ ნი ლი 
უძ რა ვი ნაშ თი – 100 000 ლა რი, გო ნივ რუ ლი ვა დის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 2017 წლის 1 მა ი სი დან 
შე სა მოწ მე ბე ლი პე რი ო დის ბო ლო თა რი ღის (31.12.2017-ის) ჩათ ვ ლით გა ნი ხი ლე ბა შპს A-ს მი-
ერ გა ცე მულ უპ რო ცენ ტო სეს ხად. ამას თან:

 y სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 98 2 მუხ ლის მე-3 ნა წი ლის „ზ“ ქვე პუნ ქ-
ტის შე სა ბა მი სად, მო გე ბის გა და სა ხა დით და სა ბეგ რი ბა ზა იქ ნე ბა 117 647 ლა რი (100 
000/0,85), ხო ლო კუთ ვ ნი ლი მო გე ბის გა და სა ხა დი – 17 647 ლა რი (117 647 * 0,15);

 y უპ რო ცენ ტო სეს ხად გან ხილ ვის შე დე გად გა მო ან გა რი შე ბუ ლი ჯა მუ რი სარ გე ბე ლი 
იქ ნე ბა 13 333 ლა რი (100 000* 0,2 * 8/12);

 y შე ნიშ ვ ნა: 20% გან საზღ ვ რუ ლია „საქართველოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მიზ ნე  ბი-
სათ ვის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა 
მი ნის ტ რის 2011 წლის 28 იან ვ რის N34 ბრძა ნე ბის შე სა ბა მი სად.

 y სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით და სა ბეგ რი ჯა მუ რი ბა ზა იქ ნე ბა 16 667 ლა რი (13 333 / 
0,8), ხო ლო კუთ ვ ნი ლი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი – 3 333 ლა რი (16 667 * 0,2).

გ) ან გა რიშ ვალ დე ბულ პირ ზე და ფიქ სი რე ბუ ლი ნაშ თის (100 000 ლა რი) დი ვი დენ დად 
გან ხილ ვის შემ თხ ვე ვა ში, ან გა რიშ ვალ დე ბულ პირ ზე 2017 წლის 1 აპ რილს წარ მოქ მ ნი ლი უძ-
რა ვი ნაშ თი, გო ნივ რუ ლი ვა დის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 2017 წლის 1 მა ი სი დან ჩა ით ვ ლე ბა გა ცე-
მულ დი ვი დენ დად. ამას თან:

 y დი ვი დენ დით და სა ბეგ რი ბა ზა იქ ნე ბა 105 263 ლა რი (100 000/0,95), ხო ლო დი ვი დენ-
დ ზე გა და სახ დე ლი თან ხა – 5 263 ლა რი (105 263 * 0,05);

 y მო გე ბის გა და სა ხა დით და სა ბეგ რი ბა ზა იქ ნე ბა 123 839 ლა რი (105 263/0,85) და კუთ ვ-
ნი ლი მო გე ბის გა და სა ხა დი – 18 575 ლა რი (123 839 * 0,15).
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დ) ან გა რიშ ვალ დე ბულ პირ ზე და ფიქ სი რე ბუ ლი ნაშ თის (100 000 ლა რი) ხელ ფა სად გან-
ხილ ვის შემ თხ ვე ვა ში, ან გა რიშ ვალ დე ბულ პირ ზე 2017 წლის 1 აპ რილს წარ მოქ მ ნი ლი უძ რა ვი 
ნაშ თი, გო ნივ რუ ლი ვა დის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 2017 წლის 1 მა ი სი დან ჩა ით ვ ლე ბა გა ცე მულ 
ხელ ფა სად. ამას თან, სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით და სა ბეგ რი ბა ზა იქ ნე ბა 125 000 ლა რი (100 
000/0,8), ხო ლო კუთ ვ ნი ლი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი – 25 000 ლა რი (125 000 * 0,2).

II – გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის მი ერ შე სა ბა მი სი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის ან / და ახ ს ნა- გან მარ-
ტე ბის წა რუდ გენ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, ან გა რიშ ვალ დე ბულ პირ ზე 2017 წლის 1 აპ რილს წარ-
მოქ მ ნი ლი უძ რა ვი ნაშ თი – 100 000 ლა რი, გო ნივ რუ ლი ვა დის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 2017 წლის 
1 მა ი სი დან შე სა მოწ მე ბე ლი პე რი ო დის ბო ლო თა რი ღის (31.12.2017-ის) ჩათ ვ ლით გა ნი ხი ლე-
ბა შპს A-ს ფი ნან სურ დი რექ ტორ ზე გა ცე მულ უპ რო ცენ ტო სეს ხად. ამას თან:

 y სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 98 2 მუხ ლის მე-3 ნა წი ლის „ზ“ ქვე პუნ ქ-
ტის შე სა ბა მი სად, მო გე ბის გა და სა ხა დით და სა ბეგ რი ბა ზა იქ ნე ბა 117 647 ლა რი (100 
000/0,85), ხო ლო კუთ ვ ნი ლი მო გე ბის გა და სა ხა დი – 17 647 ლა რი (117 647 * 0,15);

 y უპ რო ცენ ტო სეს ხად გან ხილ ვის შე დე გად გა მო ან გა რი შე ბუ ლი ჯა მუ რი სარ გე ბე ლი 
იქ ნე ბა 13 333 ლა რი (100 000* 0,2 * 8/12);

 y შე ნიშ ვ ნა: 20% გან საზღ ვ რუ ლია „საქართველოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის მიზ ნე ბი-
სათ ვის საპ რო ცენ ტო გა ნაკ ვე თე ბის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა 
მი ნის ტ რის 2011 წლის 28 იან ვ რის N34 ბრძა ნე ბის შე სა ბა მი სად.

 y სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დით და სა ბეგ რი ჯა მუ რი ბა ზა იქ ნე ბა 16 667 ლა რი (13 333 / 
0,8), ხო ლო კუთ ვ ნი ლი სა შე მო სავ ლო გა და სა ხა დი – 3 333 ლა რი (16 667 * 0,2).



68

redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

kiTx va:

in d me war me ga da vi da mci re me war mis sta tus ze da gva in te re sebs, da beg v ris re Ji-
mis Sec v li sas, wi na pe ri o dis (wli ur dek la ra ci a Si, an ki dev wlis Sua pe ri od Si) 
ma ra ge bis naS Ti da i beg re ba Tu ar 20%-iT da Tu es naS Ti ibeg re ba, ar se bu li naS-
Tis re a li za ci i dan mi Re bu li Se mo sa va li kvlav da i beg re ba 1%-iT? anu,  or mag da-
beg v ras ga na pi ro bebs Tu ara?

pa su xi:

mci re biz ne sis sta tu sis mi Re bi sas in d me war mis sa kuT re ba Si ar se bu li ma ra ge bis 
naS Ti sa Se mo sav lo ga da sa xa diT ar da i beg re ba.

kiTx va:

2021 wlis ap ril Si Se vi Zi ne Zi ri Ta di sa Su a le ba (da nad ga ri) da gar k ve u li mi ze-
ze bis ga mo (mwar mo eb lu ro ba iyo da ba li) mo mix da am Zi ri Ta di sa Su a le bis ga yid va 
2021 wlis ag vis to Si. eq s p lu a ta ci is pe ri od ze, anu ap ri li dan ag vis tom de, cve Ta 
da va ricxe wrfi vi me To diT, ga mo ye ne bu li Tve e bis mi xed viT da Se ta ni lia pro-
duq ci is TviT Ri re bu le ba Si. kiTx va mdgo ma re obs Sem deg Si: ze moT aR niS nu li Zi-
ri Ta di sa Su a le ba aRi ricxe ba Tu ara qo ne bis dek la ra ci a Si da mog vi wevs Tu ara 
ga da sa xa dis ga dax da?

pa su xi:

vi na i dan qo ne bis ga da sa xa dis miz ne bis T vis aiRe ba Zi ri Ta di sa Su a le be bis nar Ce-
ni sa ba lan so Ri re bu le be bi wlis da sawyi sis T vis (1.01.2021) da wlis bo los T vis 
(31.12.2021), xo lo ar cer Ti am Ta ri Ris T vis aR niS nu li Zi ri Ta di sa Su a le ba ar 
ar se bobs, igi qo ne bis ga da sa xa dis ga an ga ri Se ba Si mo na wi le o bas ver mi i Rebs.

kiTx va:

varT Sps da er Ti sa war mo sa gan vyi du lobT saw vavs, bu neb riv gazs. sa qon lis mo wo-
de ba ze gvig zav ni an zed na debs da Sem deg Cve u leb riv an ga riS - faq tu ras. gva in te-
re sebs es ram de nad nor ma lu ri da Se sa ba mi sia sa ga da sa xa do we seb Tan mi mar Te biT, 
Tu sa qon lis mo wo de ba ze spec. an ga riS - faq tu ra un da ga mo mig zav nos?

pa su xi:

zo ga dad (gar da ga mo nak li si Sem Tx ve ve bi sa) nav Tob p ro duq te bis mi wo de bi sas ga mo-
i we re ba nav Tob p ro duq te bis sa ga da sa xa do an ga riS - faq tu ra (nsaf), ro me lic aris 
ro gorc sa sa qon lo zed na de bi, ase ve sa ga da sa xa do an ga riS - faq tu ra er T d ro u lad, 
Se sa ba mi sad, am Sem Tx ve va Si cal - cal ke faq tu ri sa da zed na de bis ga mo we ra ar xde ba. 
Tqve ni kiTx vis Se sa xeb uf ro de ta lu ri da siR r mi se u li msje lo ba gag vi Wir de ba 
Tqvens kiTx va Si mo ce mu li in for ma ci is ara sak ma ri so bis ga mo.
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kiTx va:

kom pa ni as, ro me lic aSe nebs sa a vad m yo fos Se no ba- na ge bo bas sa ku Ta ri sax s re biT, 
rad gan sa me di ci no kli ni kaa da mo ma val Si ar eq ne ba dRg-iT da sa beg ri ope ra ci e bi, 
am mSe neb lo ba ze aqvs Tu ara dRg- is CaT v lis uf le ba da ase ve, sa ku Ta ri Se no ba- 
na ge bo bis das ru le bi sas  un da ga da i xa dos Tu ara dRg? Tu arc Ta vi dan viT v liT 
da me re ki dev mi wo de bi sas uku da beg v ri Tac ver Ca viT v liT, ga mo dis rom dRg-is 
or jer vix diT erT qo ne ba ze/ sa qo nel ze?

pa su xi:

im Sem Tx ve va Si Tu xarT dRg-s ga dam x de li, Se no ba- na ge bo bis eq s p lu a ta ci a Si Ses v-
lam de mis mSe neb lo ba ze ga we ul ne bis mi er da na xar j ze ga dax dil dRg-s Ca iT v liT 
sru lad (cxa di a, Se sa ba mi si CaT v lis do ku men tis ar se bo bis Sem Tx ve va Si). eq s p lu-
a ta ci a Si Ses v lis mo men t Si Se no ba- na ge bo bis TviT Ri re bu le bas da beg ravT dRg-iT 
(2021 wli dan da beg v ra xde ba mxo lod ma Sin, Tu ver mi i Reb diT CaT v las), xo lo am 
dRg-s imav d ro u lad ve Rar Ca iT v liT, vi na i dan gan z ra xu li gaqvT am Se no bis sru-
lad CaT v lis uf le bis ga re Se ga Ta vi suf le bul ope ra ci eb Si ga mo ye ne ba. Tum ca, 
Ca uT v le li dRg-is na wi lis CaT v lis uf le ba Se geZ le baT ga mo i ye noT mom dev no 10 
wlis gan mav lo ba Si, Tu am Se no bas sru lad an na wi lob riv Se ec v le ba da niS nu le ba 
da igi ga mo ye ne bul iq ne ba dRg-iT 1 8 % -iT (an CaT v lis uf le biT ga Ta vi suf le bu li) 
da sa beg ri ope ra ci e bis gan sa xor ci e leb lad.

kiTx va:

var mci re me war med re gis t ri re bu li fi zi ku ri pi ri da  sa ku Tar sax l Si gax s ni li 
maqvs mci re zo mis sas tum ro, sul 6 no me ri a. sas tum ro biz nes Si vi ye neb bu qin ko-
mis mom sa xu re bas da ma in te re sebs: bu qin g ze ga dax di li Tan xa ra ga da sa xa de biT 
ibeg re ba, Tu me bi u jet Si var 1%-ni ga dam x de li?

pa su xi:

aR niS nu li Tan xe bi da i beg re ba ara re zi den tis sa Se mo sav lo ga da sa xa diT (Tu es 
ara re zi den ti ar aris ga Ta vi suf le bu li sa qar T ve lo Si da beg v ris gan, ma ga li Tad, 
or ma gi da beg v ris Ta vi dan aci le bis Se sa xeb sa er Ta So ri so xel Sek ru le biT) da 
uku da beg v ris dRg-iT, ro mel sac amav d ro u lad Ca iT v liT, Tu dRg-s ga dam x de li 
xarT da gaqvT 18%-iT da sa beg ri ope ra ci e bi. im Sem Tx ve va Si, Tu ar xarT dRg-s 
ga dam x de li aR niS nu li mom sa xu re ba da i beg re ba CaT v lis mi Re bis Se saZ leb lo bis 
ga re Se da ga da sax de li iq ne ba bi u jet Si. 

kiTx va:

varT re gis t ri re bu li Sps. gTxovT gag vi wi oT kon sul ta cia da gag var k vi oT sa-
wes de bo ka pi ta lis Sev se bis / Sem ci re bis sa kiTx Si, ker Zod: Tan xis Se ta na- ga mo ta-
nis (ka pi ta lis gaz r di sa da Sem ci re bis) Se sa xeb sa ja ro re estrs un da ec no bos Tu 
ara? me war me Ta Se sa xeb ka non Si ra i me cvli le ba xom ar Se su la da Tan xis ga mo ta-
ni sas ra sa xis ga da sa xa di gvi wevs, ro de sac Se na ta ni qo neb ri via da ga mo ta na fu-
la di?

pa su xi:

1. Tu sa wes de bo ka pi ta li sa me war meo re es t r Si re gis t ri re bu li a, ma Sin sa sur-
ve lia (Tum ca sa val de bu lo ar aris) mas Si cvli le bis re gis t ra ci ac, vi na i dan 
re gis t ri re bul mo na ce mebs aqvs utyu a ro bis pre zum f cia (gar da im Sem Tx ve vi sa, 
ro ca me sa me pi ris T vis cno bi li iyo am cvli le bis Se sa xeb).
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2. Tu sa wes de bo ka pi ta lis Sem ci re bis gziT ga ta ni li Tan xa to lia an nak le bia 
ad re gan xor ci e le bul Se na tan ze, ma Sin ga ta ni li Tan xa ar ibeg re ba, gar da im Sem-
Tx ve vi sa, ro ca sa wes de bo ka pi tal Si Se na ta ni gan xor ci e le bu lia ga sa na wi le be li 
mo ge bis da u beg ra vad tran s for ma ci is gziT.

3. Tu sa wes de bo ka pi ta lis Sem ci re bis gziT ga ta ni li Tan xa to lia an nak le bia 
ad re gan xor ci e le bul Se na tan ze da ga ta na xde ba fu la di for miT, ma Sin ga ta-
ni li Tan xa ar ibeg re ba imis mi u xe da vad, ra for miT iyo gan xor ci e le bu li ad re 
Se na ta ni - fu la di Tu ara fu la di for miT.

kiTx va:

mci re me war mes ker Zo sam sar Tu li a ni sacxov re be li sax lis (sacxov re bel saxls 
aqvs mim de ba re mi wis nak ve Ti, ezo) me o re sar Tul ze gan Tav se bu li maqvs sas tum-
ro. g TxovT da mex ma roT, me kuT v nis Tu ara sa er Tod mi wis ga da sa xa di da ro gor 
gan v sazR v ro mi wis kvad ra tu lo ba da ga da sa xa di?

pa su xi:

fi zi kur pirs, imis mi u xe da vad, ewe va Tu ara eko no mi kur saq mi a no bas, mi wa ze qo-
ne bis ga da sa xa di ekis re ba (Tu igi ga Ta vi suf le bu li ar aris am ga da sa xa dis gan 
sa ga da sa xa do ko deq sis 206-e mux lis Se sa ba mi sad). ro gorc we si, sa kar mi da mo mi wis 
nak ve Ti ga Ta vi suf le bu li a, Tu mas ze gan Tav se bu lia sacxov re be li sax li, Tum ca 
zo gi erT te ri to ri ul er Te ul Si dad ge ni lia ga Ta vi suf le bu li mi wis nak ve Tis 
ze da zRva ri (ma ga li Tad, Se iZ le ba ewe ros, rom sax lis ezo ga Ta vi suf le bu lia 
1500 kv. met ram de),  am uka nas k nel Sem Tx ve va Si da i beg re ba aR niS nul zRvars ze moT 
ar se bu li mi wis nak ve Tis far To bi. me o re mxriv, gar k ve ul oraz rov ne bas aCens is 
ga re mo e ba, rom sax lis na wi li ga mo i ye ne ba sacxov reb lad, xo lo me o re na wi li ki 
-sas tum ro miz ne bis T vis. am uka nas k ne li faq to ri dan ga mom di na re zus ti msje lo-
ba imis Se sa xeb, da i beg re ba Tu ara ase Ti mi wis nak ve Ti, me tis me tad rTu lia da 
sa Wi ro ebs gar k ve u li de ta le bis da zus te bas. 

im Sem Tx ve va Si, Tu mi wis nak ve Ti da i beg re ba, ga da sa xa dis si di de dgin de ba sa ja-
ro re es t r Si re gis t ri re bu li mo na ce me bis mi xed viT - te ri to ri u li er Te u li, 
mi wis ka te go ria (sa sof lo- sa me ur ne o, ara sa sof lo- sa me ur ne o), mi wis far To bi 
(ha - sa sof lo- sa me ur ne os T vis, kv.m -  ara sa sof lo- sa me ur ne os T vis). ga da sa xa dis 
ga mo an ga ri Se ba am mo na ce me bis mi xed viT ekis re ba sa ga da sa xa do or ga nos, ris Se-
sa xe bac Tqven mi i RebT sa ga da sa xa do moTxov nas.

kiTx va:

gvaqvs re gis t ri re bu li saq vel moq me do pa ta ra fon di, mo xu ce bi sa da mra val S vi-
li a ne bi saT vis vyi du lobT sak vebs, tan sac mels da sxva. sam wu xa rod saq vel moq me-
do sta tu si ar gvqon da da ar vi co diT Tu ibeg re bo da msgav si sa xis Tan xe bi. ax la 
bu Ral te ri aviy va neT da gve ub ne ba, es ar un da ge yi daT, is ar un da ge yi daT saq vel-
moq me do an ga ri Si da no. gva in te re sebs ra tom ibeg re ba ase Ti saq vel moq me do xa si a-
Tis Tan xa da ro gor mi vaR wi oT saq vel moq me do sta tus?

pa su xi:

1. ara sa me war me o, ara sa bi u je to an / da ara po li ti ku ri pi ris mi er gan xor ci e le bu li 
saq mi a no ba saq vel moq me do saq mi a no bad iT v le ba, Tu igi ak ma yo fi lebs sa ga da sa xa-
do ko deq sis me-10 mux lis moTxov nebs imis mi u xe da vad, aqvs Tu ara or ga ni za ci as 
mi ni We bu li saq vel moq me do or ga ni za ci is sta tu si.
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2. am or ga ni za ci is mi er gan xor ci e le bu li ga na ce mi, Tu igi Se e sa ba me ba or ga ni za ci-
is miz nebs, ar war mo ad gens mo ge bis ga da sa xa diT da beg v ris obi eqts (sa ga da sa xa do 
ko deq sis 97.2-e mux lis Se sa ba mi sad).

3. mim Re bi fi zi ku ri pi ris T vis sa Se mo sav lo ga da sa xa diT ar ibeg re ba wlis gan-
mav lo ba Si Cu qe biT mi Re bu li Se mo sa va li 1000 la ram de, ag reT ve sxva Se mo sav le bi 
sa ga da sa xa do ko deq sis 82-e mux lis Se sa ba mi sad.

4. am or ga ni za ci is mi er gan xor ci e le bu li sa qon lis mi wo de ba an / da mom sa xu re bis 
ga we va ga Ta vi suf le bu lia dRg-is gan CaT v lis uf le bis ga re Se, Tu igi ak ma yo fi-
lebs sa ga da sa xa do ko deq sis 170-e mux liT gan sazR v rul pi ro bebs.

5. saq vel moq me do or ga ni za ci is sta tuss ani Webs sa ga da sa xa do or ga no sa ga da sa-
xa do ko deq sis 32-e mux liT dad ge ni li we siT.

kiTx va:

Cve ni or ga ni za cia aris ara sam Tav ro bo - ara sa me war me o, far ma cev tu li struq tu-
ra (war mo mad gen lo ba), ro me lic ewe va sa in for ma cio -gac no bi Ti xa si a Tis saq mi-
a no bas Cve ni pre pa ra te bis gac no bis kuTxiT, anu sa me di ci no pre pa ra te bis pro-
mo ci a. Cven sa Ta vo fir mas aqvs war mo mad gen lo be bi sxva das x va qvey neb Si. vgeg mavT 
sa fir mo/ sas wav lo/ sa kon sul ta cio Sex ved ris Ca ta re bas sa qar T ve lo Si, sa dac 
sxva das x va qvey ne bis war mo mad gen lo be bi mi i Re ben mo na wi le o bas, anu kon fe ren-
ci is xa si a Tis Ro nis Zi e bas da gva in te re sebs: ra sa xis ga da sa xa de bis gaT va lis wi-
ne ba mog vi wevs ro gorc war mo mad gen lo bas, Tu xar jebs (sas tum ro, kve ba, tes ti-
re ba da a.S.) Cven gav wevT?

pa su xi:

zo ga dad, or ga ni za ci is mi er ara e ko no mi ku ri saq mi a no bis far g leb Si ga we u li da-
na xar je bi ar war mo ad gens mo ge bis ga da sa xa diT da beg v ris obi eqts, Tum ca uam ra vi 
Sem Tx ve va ar se bobs, ro ca sxva das x va da na xar j ze sxva das x va for miT war mo i So ba 
da beg v ra (mo ge bis an sa Se mo sav lo ga da sa xa diT, dRg-iT da a.S.). sam wu xa rod, Tqvens 
kiTx va Si ar se bu li in for ma cia ar aris sak ma ri si zus ti pa su xis ga sa ce mad. ajo-
bebs, Tu mi mar TavT kon sul tants.

kiTx va:

da i kar ga sa qon lis (mci re sa me ur neo sa qo ne li) Se Ze nis Ce ki da gam yid ve li ver 
maZ levs asls. Se miZ lia Tu ara xar jad aRi a re ba an ra ga da sa xa diT un da da i beg-
ros ase Ti sa xis ga we u li xar ji?

pa su xi:

zo ga dad Ce ki ar war mo ad gens xar jis do ku ments, vi na i dan sru lad ver pa su xobs ssk-
is 72-e mux liT pir ve la di do ku men tis T vis dad ge nil moTxov nebs, Tum ca cal ke ul 
Sem Tx ve veb Si (Tu ar se bobs Se sa ba mi si ga re mo e be bi, rac mi a niS nebs ase Ti xar jis faq-
tob ri vad ga we va ze), ga mo nak li sis sa xiT, Se saZ loa gaT va lis wi ne bu li iq nes xar jeb Si 
sa ga da sa xa do Se mow me bis (an sa ga da sa xa do da vis) dros. im Sem Tx ve va Si, Tu ar ar se bobs 
xar jis do ku men ti, es to nur mo del ze ga da sul Sps-s ase Ti usa bu To xar ji Ca eT v le ba 
mo ge bis ga da sa xa diT da beg v ris obi eq tad da da e beg re ba 15-i a ni ga nak ve TiT. 

aR ricx vis miz ne bis T vis im Sem Tx ve va Si Tu sa qo nel ze Se Ze nis do ku men te bi ar 
ar se bobs, mi si aR ricx va Se giZ li aT sa baz ro fa siT Se mo sav lad aRi a re bis gziT, 
rac imoq me debs wli ur fi nan sur mo ge ba ze. amis Sem deg am sa qon lis xar j va xor-
ci el de ba sa er To we siT.
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kiTx va:

gvaqvs sa ku Ta ri war mo e bis Se no ba- na ge bo ba, ro me lic jer aRi ricxe ba ro gorc 
da um Tav re be li mSe neb lo ba. ibeg re ba Tu ara mi wa da aR niS nu li da um Tav re be li 
mSe neb lo ba qo ne bis ga da sa xa diT?

pa su xi:

di ax, ibeg re ba.

kiTx va:

sa er Ta So ri so ga dam zi di kom pa nia mom sa xu re o bas uwevs qar Tul kom pa ni as, ro-
mel mac  im por tiT Se mo i ti na dRg-iT da sa beg ri sa qo ne li. mim di na re wlis 5 mar-
tis cvli le bis mi xed viT ra Se ic va la sa ga da sax do da beg v ris kuTxiT ga dam zi di 
kom pa ni is T vis?

pa su xi:

sa ga da sa xa do ko deq s Si 2021 wlis 5 marts cvli le ba ar Se su la, xo lo 16 marts 
Se ta ni li cvli le ba ga dam zi dav kom pa ni ebs ar exe ba.

Tqven, sa va ra u dod, gu lis x mobT fi nan s Ta mi nis t ris 996-e brZa ne ba Si Se sul Sem-
deg cvli le bas:

„sa qon lis im por tis gan xor ci e le bis Sem Tx ve va Si, aR niS nu li sa qon lis sat ran s-
por to da mas Tan uSu a lod da kav Si re bu li mom sa xu re bis xar je bi, ro me lic ga i we va 
sa qar T ve los sa ba Jo sazR v ram de da Se i ta ne ba sa qon lis sa ba Jo Ri re bu le ba Si, 
ga ni xi le ba sa qar T ve los sa ga da sa xa do ko deq sis 172-e mux lis me-4 na wi lis „v“ da 
„z“ qve pun q te biT gaT va lis wi ne bu li ope ra ci e bis na wi lad da eq vem de ba re ba dRg-
i sa gan CaT v lis uf le biT ga Ta vi suf le bas.“.

Tu am cvli le ba zea sa u ba ri, gac no bebT, rom es na wi li bo lo pe ri od Si ki dev Se-
ic va la da Ca mo ya lib da gan s x va ve bu li sa xiT (sa er To jam Si es na wi li 2021 wels 
ram den jer me Se ic va la). ami tom yve la Sem Tx ve vas, ra sac exe bo da aR niS nu li na wi lis 
pir ve li re daq cia da Sem d go mi cvli le be bi, de ta lu rad ver gan vi xi lavT. zo ga dad 
Seg viZ lia gac no boT, rom aR niS nu li cvli le bis mi za nia ga dam zi da vi kom pa ni e bis 
ar da beg v ra dRg-iT im Sem Tx ve va Si, Tu ga we u li ga da zid vis mom sa xu re ba (an da kav-
Si re bu li sxva mom sa xu re ba) Se vi da sa qon lis sa ba Jo Ri re bu le ba Si da da i beg ra, 
ma ga li Tad, im por ti or Tan im por tis dRg-iT. 
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.10.21 1,8462 4,8542 3,6098 4,1937 2,3920 3,0700 3,5365 7,7751 7,2958 1,0007 3,5448 3,3314 1,4141 3,1189

02.10.21 1,8562 4,8820 3,6310 4,2385 2,4190 3,0878 3,6076 7,9208 7,3382 1,0141 3,5739 3,3607 1,4358 3,1345

03.10.21 1,8562 4,8820 3,6310 4,2385 2,4190 3,0878 3,6076 7,9208 7,3382 1,0141 3,5739 3,3607 1,4358 3,1345

04.10.21 1,8562 4,8820 3,6310 4,2385 2,4190 3,0878 3,6076 7,9208 7,3382 1,0141 3,5739 3,3607 1,4358 3,1345

05.10.21 1,8647 4,9060 3,6487 4,2669 2,4242 3,1030 3,6480 7,9881 7,3745 1,0240 3,5954 3,3837 1,4413 3,1411

06.10.21 1,8641 4,9012 3,6453 4,2831 2,4632 3,1003 3,6720 7,9148 7,3658 1,0202 3,5974 3,3912 1,4397 3,1433

07.10.21 1,8579 4,8827 3,6326 4,2705 2,4446 3,0887 3,6532 7,9004 7,3418 1,0098 3,5694 3,3868 1,4288 3,1484

08.10.21 1,8585 4,8856 3,6349 4,2742 2,4428 3,0919 3,6516 7,9909 7,3467 1,0152 3,5785 3,3940 1,4308 3,1449

09.10.21 1,8505 4,8636 3,6193 4,2662 2,4294 3,0786 3,6583 7,8418 7,3145 1,0053 3,5719 3,3690 1,4228 3,1298

10.10.21 1,8505 4,8636 3,6193 4,2662 2,4294 3,0786 3,6583 7,8418 7,3145 1,0053 3,5719 3,3690 1,4228 3,1298

11.10.21 1,8505 4,8636 3,6193 4,2662 2,4294 3,0786 3,6583 7,8418 7,3145 1,0053 3,5719 3,3690 1,4228 3,1298

12.10.21 1,8506 4,8636 3,6192 4,2640 2,4127 3,0786 3,6565 7,8661 7,3124 1,0021 3,5756 3,3765 1,4236 3,1300

13.10.21 1,8510 4,8655 3,6204 4,2661 2,4135 3,0790 3,6690 7,9048 7,3142 1,0052 3,5818 3,3760 1,4269 3,1329

14.10.21 1,8551 4,8775 3,6291 4,2775 2,4163 3,0875 3,6828 7,9320 7,3325 1,0073 3,5869 3,3836 1,4299 3,1383

15.10.21 1,8551 4,8775 3,6291 4,2775 2,4163 3,0875 3,6828 7,9320 7,3325 1,0073 3,5869 3,3836 1,4299 3,1383

16.10.21 1,8619 4,8975 3,6439 4,3123 2,4358 3,0986 3,7348 7,9758 7,3631 1,0133 3,6371 3,3979 1,4348 3,1383

17.10.21 1,8619 4,8975 3,6439 4,3123 2,4358 3,0986 3,7348 7,9758 7,3631 1,0133 3,6371 3,3979 1,4348 3,1383

18.10.21 1,8619 4,8975 3,6439 4,3123 2,4358 3,0986 3,7348 7,9758 7,3631 1,0133 3,6371 3,3979 1,4348 3,1383

19.10.21 1,8560 4,8816 3,6321 4,3035 2,4213 3,0901 3,7205 7,9366 7,3400 1,0050 3,6203 3,3852 1,4269 3,1344

20.10.21 1,8699 4,9153 3,6573 4,3355 2,4349 3,1123 3,7606 7,9996 7,3891 1,0147 3,6480 3,4130 1,4340 3,1369

21.10.21 1,8674 4,9096 3,6531 4,3234 2,4353 3,1084 3,7462 7,9701 7,3808 1,0074 3,6474 3,4017 1,4313 3,1411

22.10.21 1,8694 4,9138 3,6561 4,3346 2,4375 3,1108 3,7749 7,9583 7,3909 1,0064 3,6552 3,4190 1,4279 3,1410

23.10.21 1,8683 4,9126 3,6553 4,3329 2,4335 3,1091 3,7675 7,9347 7,3893 1,0058 3,6636 3,4257 1,4243 3,1400

24.10.21 1,8683 4,9126 3,6553 4,3329 2,4335 3,1091 3,7675 7,9347 7,3893 1,0058 3,6636 3,4257 1,4243 3,1400

25.10.21 1,8683 4,9126 3,6553 4,3329 2,4335 3,1091 3,7675 7,9347 7,3893 1,0058 3,6636 3,4257 1,4243 3,1400

26.10.21 1,8661 4,9055 3,6497 4,3220 2,4299 3,1049 3,7570 7,9217 7,3784 1,0016 3,6502 3,4169 1,4199 3,1401

27.10.21 1,8669 4,9090 3,6519 4,3427 2,4348 3,1053 3,7660 7,9290 7,3825 0,9983 3,6520 3,4183 1,4211 3,1428

28.10.21 1,8695 4,9170 3,6581 4,3299 2,4387 3,1121 3,7554 7,9251 7,3914 1,0044 3,6620 3,4305 1,4228 3,1557

29.10.21 1,8745 4,9315 3,6686 4,3491 2,4523 3,1216 3,7574 7,9293 7,4128 1,0087 3,6821 3,4433 1,4257 3,1623

30.10.21 1,8838 4,9506 3,6828 4,3594 2,4585 3,1328 3,7806 7,9782 7,4411 1,0204 3,7054 3,4692 1,4347 3,1601

31.10.21 1,8838 4,9506 3,6828 4,3594 2,4585 3,1328 3,7806 7,9782 7,4411 1,0204 3,7054 3,4692 1,4347 3,1601

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2021 wlis oqtomberSikursebi ucxouri valutebis mimarT 2021 wlis oqtomberSi
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1 1 10 1 100 10 10000 10 1 1 10 10 100 1

01.10.21 2,4473 2,2434 1,9854 0,3498 2,7847 8,4914 0,7426 9,6513 2,2911 10,3378 4,8253 4,0042 4,2012 2,1421

02.10.21 2,4679 2,2700 1,9939 0,3536 2,8203 8,5339 0,7463 9,7230 2,3087 10,3964 4,8636 4,0260 4,2287 2,1656

03.10.21 2,4679 2,2700 1,9939 0,3536 2,8203 8,5339 0,7463 9,7230 2,3087 10,3964 4,8636 4,0260 4,2287 2,1656

04.10.21 2,4679 2,2700 1,9939 0,3536 2,8203 8,5339 0,7463 9,7230 2,3087 10,3964 4,8636 4,0260 4,2287 2,1656

05.10.21 2,4876 2,2842 1,9957 0,3541 2,8232 8,5519 0,7479 9,7574 2,3137 10,4182 4,8739 4,0340 4,2269 2,1868

06.10.21 2,4959 2,2868 2,0000 0,3550 2,8262 8,5579 0,7484 9,7274 2,3160 10,4255 4,8773 4,0379 4,2220 2,1896

07.10.21 2,4904 2,2788 2,0043 0,3529 2,8252 8,5717 0,7496 9,7014 2,3114 10,4390 4,8852 4,0434 4,1988 2,1686

08.10.21 2,5001 2,2923 2,0031 0,3543 2,8221 8,5622 0,7488 9,7405 2,3155 10,4274 4,8797 4,0399 4,2053 2,1778

09.10.21 2,4965 2,2854 1,9935 0,3506 2,7987 8,5211 0,7452 9,6910 2,3081 10,3773 4,8547 4,0203 4,1735 2,1683

10.10.21 2,4965 2,2854 1,9935 0,3506 2,7987 8,5211 0,7452 9,6910 2,3081 10,3773 4,8547 4,0203 4,1735 2,1683

11.10.21 2,4965 2,2854 1,9935 0,3506 2,7987 8,5211 0,7452 9,6910 2,3081 10,3773 4,8547 4,0203 4,1735 2,1683

12.10.21 2,5114 2,2949 1,9931 0,3493 2,7704 8,5216 0,7452 9,6901 2,3106 10,3780 4,8532 4,0225 4,1535 2,1713

13.10.21 2,5148 2,3115 1,9945 0,3480 2,7642 8,5295 0,7459 9,7090 2,3111 10,3807 4,8579 4,0261 4,1486 2,1821

14.10.21 2,5213 2,3073 1,9978 0,3476 2,7638 8,5442 0,7472 9,7131 2,3200 10,3986 4,8703 4,0340 4,1637 2,1795

15.10.21 2,5213 2,3073 1,9978 0,3476 2,7638 8,5442 0,7472 9,7131 2,3200 10,3986 4,8703 4,0340 4,1637 2,1795

16.10.21 2,5420 2,3283 1,9962 0,3398 2,7452 8,5442 0,7472 9,7442 2,3285 10,4021 4,8784 4,0338 4,1700 2,2131

17.10.21 2,5420 2,3283 1,9962 0,3398 2,7452 8,5442 0,7472 9,7442 2,3285 10,4021 4,8784 4,0338 4,1700 2,2131

18.10.21 2,5420 2,3283 1,9962 0,3398 2,7452 8,5442 0,7472 9,7442 2,3285 10,4021 4,8784 4,0338 4,1700 2,2131

19.10.21 2,5294 2,3160 1,9906 0,3377 2,7406 8,5336 0,7463 9,7115 2,3218 10,3822 4,8737 4,0294 4,1599 2,2113

20.10.21 2,5454 2,3436 1,9969 0,3371 2,7488 8,5404 0,7469 9,7668 2,3347 10,4009 4,9104 4,0336 4,1632 2,2432

21.10.21 2,5432 2,3521 1,9958 0,3367 2,7440 8,5519 0,7479 9,7732 2,3368 10,4148 4,9122 4,0398 4,1951 2,2519

22.10.21 2,5464 2,3520 1,9989 0,3379 2,7553 8,5516 0,7479 9,7820 2,3346 10,4145 4,9097 4,0393 4,1956 2,2552

23.10.21 2,5464 2,3556 1,9999 0,3265 2,7578 8,5489 0,7476 9,7874 2,3316 10,4146 4,9169 4,0386 4,1923 2,2511

24.10.21 2,5464 2,3556 1,9999 0,3265 2,7578 8,5489 0,7476 9,7874 2,3316 10,4146 4,9169 4,0386 4,1923 2,2511

25.10.21 2,5464 2,3556 1,9999 0,3265 2,7578 8,5489 0,7476 9,7874 2,3316 10,4146 4,9169 4,0386 4,1923 2,2511

26.10.21 2,5407 2,3516 1,9990 0,3223 2,7625 8,5494 0,7476 9,7938 2,3327 10,4149 4,9166 4,0395 4,1821 2,2430

27.10.21 2,5433 2,3590 2,0008 0,3321 2,7571 8,5567 0,7483 9,8154 2,3347 10,4170 4,9254 4,0417 4,1928 2,2550

28.10.21 2,5418 2,3668 2,0038 0,3314 2,7747 8,5918 0,7514 9,8841 2,3381 10,4563 4,9356 4,0574 4,2061 2,2547

29.10.21 2,5579 2,3777 2,0139 0,3284 2,7840 8,6098 0,7529 9,9425 2,3475 10,4816 4,9429 4,0658 4,2208 2,2699

30.10.21 2,5629 2,3830 2,0117 0,3290 2,7784 8,6036 0,7524 10,0219 2,3481 10,4778 4,9403 4,0637 4,2202 2,2677

31.10.21 2,5629 2,3830 2,0117 0,3290 2,7784 8,6036 0,7524 10,0219 2,3481 10,4778 4,9403 4,0637 4,2202 2,2677
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.10.21 4,2829 1,8365 1,2414 8,9111 1,7716 6,4282 2,7674 0,2924 1,1718 0,7321 3,6820 2,0510 0,5760

02.10.21 4,2825 1,8474 1,2469 8,9557 1,7832 6,4397 2,7832 0,2933 1,1771 0,7347 3,7029 2,0866 0,5759

03.10.21 4,2825 1,8474 1,2469 8,9557 1,7832 6,4397 2,7832 0,2933 1,1771 0,7347 3,7029 2,0866 0,5759

04.10.21 4,2825 1,8474 1,2469 8,9557 1,7832 6,4397 2,7832 0,2933 1,1771 0,7347 3,7029 2,0866 0,5759

05.10.21 4,3047 1,8473 1,2502 8,9746 1,7883 6,4781 2,7825 0,2938 1,1841 0,7382 3,7042 2,0990 0,5855

06.10.21 4,3286 1,8481 1,2573 8,9809 1,7898 6,4885 2,7851 0,2943 1,1896 0,7389 3,7101 2,0968 0,5762

07.10.21 4,3349 1,8511 1,2607 8,9954 1,7986 6,5016 2,7896 0,2947 1,1957 0,7405 3,7193 2,0787 0,5750

08.10.21 4,3592 1,8481 1,2666 8,9854 1,8022 6,5527 2,7865 0,2946 1,1940 0,7387 3,7152 2,1095 0,5725

09.10.21 4,3453 1,8392 1,2636 8,9423 1,7967 6,5140 2,7748 0,2931 1,1879 0,7364 3,6975 2,1000 0,5671

10.10.21 4,3453 1,8392 1,2636 8,9423 1,7967 6,5140 2,7748 0,2931 1,1879 0,7364 3,6975 2,1000 0,5671

11.10.21 4,3453 1,8392 1,2636 8,9423 1,7967 6,5140 2,7748 0,2931 1,1879 0,7364 3,6975 2,1000 0,5671

12.10.21 4,3688 1,8403 1,2663 8,9429 1,7999 6,5310 2,7751 0,2929 1,1872 0,7371 3,6911 2,0913 0,5682

13.10.21 4,3611 1,8409 1,2660 8,9511 1,8026 6,5413 2,7779 0,2937 1,1890 0,7365 3,7010 2,0970 0,5657

14.10.21 4,3689 1,8488 1,2684 8,9666 1,8104 6,5500 2,7827 0,2935 1,1914 0,7369 3,7045 2,1134 0,5666

15.10.21 4,3689 1,8488 1,2684 8,9666 1,8104 6,5500 2,7827 0,2935 1,1914 0,7369 3,7045 2,1134 0,5666

16.10.21 4,4075 1,8481 1,2835 8,9666 1,8146 6,5441 2,7824 0,2931 1,1913 0,7365 3,7074 2,1373 0,5693

17.10.21 4,4075 1,8481 1,2835 8,9666 1,8146 6,5441 2,7824 0,2931 1,1913 0,7365 3,7074 2,1373 0,5693

18.10.21 4,4075 1,8481 1,2835 8,9666 1,8146 6,5441 2,7824 0,2931 1,1913 0,7365 3,7074 2,1373 0,5693

19.10.21 4,3981 1,8429 1,2824 8,9554 1,8128 6,5505 2,7795 0,2928 1,1910 0,7362 3,6972 2,1226 0,5740

20.10.21 4,4264 1,8444 1,2901 8,9626 1,8138 6,5624 2,7805 0,2931 1,1942 0,7367 3,7002 2,1521 0,5690

21.10.21 4,4252 1,8459 1,2882 8,9746 1,8089 6,5713 2,7882 0,2933 1,1991 0,7366 3,7070 2,1653 0,5624

22.10.21 4,4164 1,8472 1,2915 8,9743 1,7985 6,5780 2,7863 0,2940 1,1964 0,7370 3,7049 2,1660 0,5611

23.10.21 4,4764 1,8463 1,3002 8,9714 1,7971 6,5842 2,7865 0,2937 1,1947 0,7380 3,7056 2,1456 0,5547

24.10.21 4,4764 1,8463 1,3002 8,9714 1,7971 6,5842 2,7865 0,2937 1,1947 0,7380 3,7056 2,1456 0,5547

25.10.21 4,4764 1,8463 1,3002 8,9714 1,7971 6,5842 2,7865 0,2937 1,1947 0,7380 3,7056 2,1456 0,5547

26.10.21 4,4921 1,8467 1,2996 8,9717 1,7949 6,5941 2,7885 0,2938 1,1898 0,7380 3,7044 2,1277 0,5558

27.10.21 4,5287 1,8496 1,3036 8,9794 1,7890 6,5816 2,7944 0,2940 1,1893 0,7381 3,7099 2,1309 0,5656

28.10.21 4,4915 1,8554 1,3024 9,0163 1,8007 6,6093 2,8051 0,2955 1,1959 0,7394 3,7236 2,1046 0,5669

29.10.21 4,4862 1,8593 1,3026 9,0351 1,8052 6,6183 2,8110 0,2961 1,2005 0,7393 3,7312 2,0927 0,5710

30.10.21 4,4714 1,8603 1,3047 9,0289 1,8094 6,6111 2,8120 0,2959 1,2034 0,7390 3,7285 2,0705 0,5597

31.10.21 4,4714 1,8603 1,3047 9,0289 1,8094 6,6111 2,8120 0,2959 1,2034 0,7390 3,7285 2,0705 0,5597
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biznesSi dasaqmebuli profesionali buRalteri, rome-
lic pasuxismgebelia damqiravebeli organizaciis saer-

To daniSnulebis finansuri angariSgebis momzadebaze 
an damtkicebaze, darwmunebuli unda iyos, rom finansu-

ri angariSgeba wardgenilia finansuri angariSgebis ward-
genisTvis dadgenili saTanado safuZvlebis Sesabamisad.

profesionalma buRalterma ar unda dauSvas, rom inter-
esTa konfliqtma gamoiwvios misi profesiuli an saqmiani gad-
awyvetilebebis kompromentireba.
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