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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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დამტკიცებულია: 22.02. 2021 წელი

 გამგეობის სხდომის ოქმი №3

ბაფის მოსალოდნელი შემოსავლები  ბაფის მოსალოდნელი შემოსავლები  
და ხარჯები 2021 წლისათვის (პროექტი)და ხარჯები 2021 წლისათვის (პროექტი)

განმარტება: 1. პროექტით წარმოდგენილ შემოსავლებსა და ხარჯებში განხილული არ არის 
გრანტებიდან შესაძლო შემოსავლების მიღება, აგრეთვე ხარჯები, რომელიც შეიძლება 
დამატებით წარმოიქმნას კომიტეტების  სამოქმედო გეგმებით გათვალისწინებული ზო
გიერთი საქმიანობის დასაფინანსებლად. გაუთვალისწინებლობის საფუძველი:

• ბიუჯეტის შედგენის დღისათვის საგრანტო პროექტზე ინფორმაციის არ არსებობა;

• მიმდინარე ეტაპზე კომიტეტების სამოქმედო გეგმები დამტკიცებული არ არის და 
დამატებით დასაფინანსებელ მუხლებზე ინფორმაციის არქონა. 

გრანტების მოძიების შემთხვევაში, დონორისაგან მიღებული დაფინანსება თანაბრად  აისა
ხება როგორც შემოსავლებში ასევე ხარჯებში და გავლენას ვერ მოახდენს წარმოდგენილი 
ბიუჯეტით დაგეგმილ ფინანსურ შედეგებზე.

ბიუჯეტით გათვალისწინებული შემოსავლებზე შესაძლო გადამეტებული ხარჯების 
დაფინანსების წყარო  მოძიებული იქნება დონორებისაგან, კომიტეტების მიერ  ან/და 
დაიფარება გასული წლების რეზერვებიდან.

განმარტება:განმარტება: 2.COVID19ის პანდემიით შექმნილი ბუნდოვანების გათვალისწინებით, 
შესაძლებელია საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი შემოსავლებისა და ხარჯების მუხლების  
გადასინჯვა და კორექტირება, გამგეობის მიერ.  

მოსალოდნელი შემოსავლები და ხარჯებიმოსალოდნელი შემოსავლები და ხარჯები

შემოსავლებიშემოსავლები ლარშილარში
1 საწევრო შენატანებიდან 224,720 (შენიშვნა 1)
2 განათლებისა და სერტიფიცირების პროგრამებიდან 518,400 (შენიშვნა 2)
3 სხვა შემოსავლები               163,100 (შენიშვნა 3)

სულ  შემოსავლები 906,220
ხარჯები ხარჯები 

1 წევრების მომსახურებასთან დაკავშირებული 229,225 (შენიშვნა 4)
2 განათლებასა და სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული 508,943 (შენიშვნა 5)
3. სხვა შემოსავლებთან დაკავშირებული            165,282 (შენიშვნა 6)

სულ  ხარჯები: * 903,450
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1. შემოსავლები საწევრო შენატანებიდან  224,720 ლარი  1. შემოსავლები საწევრო შენატანებიდან  224,720 ლარი  (1ლი შენიშვნა) 

1.
ნამდვილი წევრების საწევრო შენატანები,  
მ. შ.:წევრი აუდიტორების  
39,0000 (325 წევრი x 10 ლ. x 12 თვე);
პროფესიონალი ბუღალტრების  
23,820 (397 წევრი x 5ლ. x 12 თვე)

62,820 ლარი

2. ასოცირებული წევრების შენატანები 70,500 (5,875 წევრი x 1 ლ. x 12 თვე) ლარი
3. 2021 წელს მიღებული წევრები 4,400  (400 ახალი წევრი x 11ლ.) ლარი*

სულ შემოსავლები ფიზიკური პირებიდან 137,720 ლარი137,720 ლარი
4. კორპორაციული წევრების შენატანები 87,000 (5კ. x 5,000) + (4კ. x 3,000) +  

(50კ. x 1,000 ლ) ლ**
სულ საწევრო შემოსავლები 224,720 ლარი4,720 ლარი

*   საბიუჯეტო პერიოდში ივარაუდება 400მდე ახალი წევრის მიღება, რომლებიც გადაიხდიან 
გაწევრიანების ერთჯერად გადასახადს  5 ლარს და საწევროს  6 ლარს (გაწევრიანების 
პერიოდების განსხვავების გამო, ახალი წევრების მიერ საანგარიშო წლის საწევრო 
შენატანები საშუალოდ გათვლილია 6 თვეზე).  

**  კორპორაციული საწევრო წლიური შესატანი დადგენილია ბაფის წევრი კომპანიების 
შემოსავლების (საბიუჯეტო წლის წინა საანგარიშგებო წლის) მიხედვით.

2. შემოსავლები განათლებისა და სერტიფიცირების პროგრამებიდან 518,400 ლარი  2. შემოსავლები განათლებისა და სერტიფიცირების პროგრამებიდან 518,400 ლარი   
    ა)  სასწავლო პროგრამებიდან 193,000 ლარი        ა)  სასწავლო პროგრამებიდან 193,000 ლარი    (მე2 შენიშვნა)

1. განგრძობითი  სწავლება 149,000 (350 წევრი x 300 ლ) + (200 წევრი x 200 ლ) ლარი +  
(40 წევრი x 100 ლ)  *

2. სხვადასხვა ტრენინგები 44,000 ლარი**
სულ შემოსავლები 193,000  ლარი193,000  ლარი

*  განგრძობითი პროგრამის სემინარში მონაწილეობის ღირებულებაა აუდიტორებისათვის 
300 ლარი დღგის გარეშე, ხოლო სხვა ნამდვილი წევრებისათვის 200 ლარი. აუდიტური 
კომპანიების მიერ ჩატარებული განგრძობითის ჩათვლის მოსაკრებელია 100 ლარი1 წევრი. 

**  სხვადასხვა ტრენინგებიდან შემოსავალი, ძირითადად, მიიღება: 

ა)  2021 წელს დაგეგმილია 12   სემინარი (ჯამურად 48 საათი) ფიზიკური და კორპორაციული 
წევრებისათვის. ერთ სემინარში (საშუალოდ 3 საათი) მონაწილეობისათვის წევრი 
გადაიხდის 12 ლარს (დღგის გარეშე). ივარაუდება, რომ  ყველა სემინარში  (ჯამურად) 
მონაწილეობას მიიღებს  2500 პირი და მიღებული შემოსავალი შეადგენს 30,000  
(2500 მს. x 12 ლ) ლარს;

ბ)  საოფისე და კომპიუტერული პროგრამების სწავლებიდან  19,600 (280 მს x 70 ლ) ლარი;

ბ) სერტიფიცირების პროგრამებიდან 325,400 ლარი ბ) სერტიფიცირების პროგრამებიდან 325,400 ლარი 

1. სერტიფიცირების გამოცდები 227,600 (1100 კანდ. x 176ლ.)+(100 კანდ. x 340ლ.)  ლარი*
2. პროფესიული სერტიფი

ცირების ლიტერატურა
80,500 (600 ეგზ. x 50ლ) + (500ეგ. x 70ლ.) ლ; (100ეგ. x 
150ლ.) ლარი **

სერტიფიცირების 
გამოცდების ჩათვლა

11,700 (130 კანდ. x 90ლ.)***

სულ  შემოსავლებისულ  შემოსავლები 325,400 ლარი   325,400 ლარი   
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*  ივარაუდება, რომ 2021 წელს ზამთრისა და ზაფხულის გამოცდებზე მონაწილეობას მიიღებს 
1200   კანდიდატი. მათ შორის პირველ ორ ეტაპზე 1,100 ხოლო მესამე ეტაპზე 100 კანდიდატი.

** პროფესიული სერტიფიცირების ლიტერატურის ღირებულება განსხვავებულია, სერტი
ფიცირების დონეების მიხედვით.

*** ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილით სერტიფიცირების კანდიდატებს (შესაბამის 
უნივერსიტეტებთან გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე), უფლება აქვთ მიიღონ 
პირველი ეტაპის მოდულებში გამოცდების ჩათვლა. ჩათვლებიდან მოსალოდნელი 
შემოსავლები დაგეგმილია 20192020 წლების ანალოგიით.

3. სხვა შემოსავლები  163,100 ლარი                              3. სხვა შემოსავლები  163,100 ლარი                              (მე3 შენიშვნა)

1. შემოსავალი დისტრიბუციიდან 95,000 ლარი*
2. საიჯარო შემოსავლები 10,100 ლარი**
3. პროცენტიდან შემოსავალი 52,000 ლარი ***
4. დივიდენდის სახით მიღებული შემოსავალი 6,000 ლარი ****

სულ სხვა შემოსავლებისულ სხვა შემოსავლები 163,100 ლარი163,100 ლარი

*   დისტრიბუციიდან  შემოსავლები გათვლილია “ბრუტო” პრინციპით, საიდანაც პროგრამების 
ღირებულების 60% ერიცხება პროგრამის მესაკუთრეს.

 **  შემოსავალი მიიღება საოფისე ფართობის ნაწილის  ქვეიჯარიდან. 

*** საბანკო დეპოზიტზე განთავსებულ თანხებზე დარიცხული პროცენტი.

**** დივიდენდის თანხა, შპს “პროფესიონალ ბუღალტერთა ინსტიტუტის” 2020 წლის ფინანსური 
შედეგებიდან გამომდინარე. 

ხარჯებიხარჯები

1. საწევრო შემოსავლებთან დაკავშირებული ხარჯები  229,225 ლარი              საწევრო შემოსავლებთან დაკავშირებული ხარჯები  229,225 ლარი              (მე4 შენიშვნა)

ფიზიკური პირი წევრების მომსახურების ხარჯები 136,385 ლარი, მათ შორისფიზიკური პირი წევრების მომსახურების ხარჯები 136,385 ლარი, მათ შორის
1. საწევრო გადასახადი ბუღალტერთა 

საერთაშორისო ფედერაციაში
8,250 (2,500 აშშ დოლარი x 3,3) ლარი *

2. კონსულტანტების ხელფასი 21,600 (1,800 x 12თვე)  ლარი
3. წევრებთან ურთიერთობის მენეჯერი 

ხელფასი
9,000 (750 x 12თვე) ლარი

4. სემინარები წევრებისათვის (პროგრამა 
Zoom და ლექტორების ხელფასი)

10,300 ლარი**

5. საეჭვო მოთხოვნების კორექტირება 22,000 ლარი***
7. ადმინისტრაციული ხარჯები 65,235 (434,900 x 15%) ლარი

სულ ფიზიკური პირების მომსახუ რების სულ ფიზიკური პირების მომსახუ რების 
ხარჯებიხარჯები

136,385 ლარი136,385 ლარი

კორპორაციული წევრების მომსახურების ხარჯები: 92,840 ლარი, მ. შ.კორპორაციული წევრების მომსახურების ხარჯები: 92,840 ლარი, მ. შ.
1. საწევრო გადასახადი 8,250 (2,500 აშშ დოლარი x 3,3) ლარი *
2. დიაგნოსტიკური ანგარიშების მომზადება 

კორპორაციული წევრებისათვის  
4000 (4კომპ. x 100 ლ) ლარი
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3. დისციპლინარული მოკვლევა 4,000 (2 მოკვ. x 2000 ლ) ლარი
4. სემინარები წევრებისათვის (პროგრამა 

Zoom და ლექტორების ხელფასი
7,100 ლარი**

5. კონსულტანტის ხელფასი 12,000 (1,000 x 12 თვე)  ლარი
6. წევრებთან ურთიერთობის მენეჯერი 

ხელფასი
9,000 (750 x 12 თვე) ლარი

7 საეჭვო მოთხოვნების კორექტირება 5,000
8. ადმინისტრაციული ხარჯები 43,490 (434,900 x 10%) ლარი

სულ კორპორაციული წევრების სულ კორპორაციული წევრების 
მომსახურების ხარჯებიმომსახურების ხარჯები

92,840 ლარი92,840 ლარი

*  ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციაში წლიური საწევრო გადასახადი არის 5000 აშშ 
დოლარი. გადასახადის 50% გადახდილი იქნება ფიზიკური პირი წევრების შემოსავლე  
ბიდან, ხოლო 50% კორპორაციული საწევრო შემოსავლებიდან.  

**   საანგარიშო წელს დაგეგმილია 48საათიანი ონლაინ სემინარები წევრებისათვის. 
სემინარების ორგანიზებულად და ხარისხიანად ჩატარებისათვის, 1 წლის ვადით, 7,800 
ლარად შეძენილია პროგრამა Zoom, რომლის ხარჯები თანაბრადაა (7800/2) მიკუთვნებული 
ფიზიკური პირებისა და კორპორაციული წევრების მომსახურების ხარჯებს. სემინარების 
ლექციების ჩატარების მოსალოდნელი ხარჯია: წევრი ფიზიკური პირების 6400 (32სთ. X 
200ლ.), ხოლო კორპორაციული წევრების 3200 (16სთ. X 200ლ.) ლარი.

***  გასული წლების პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ წევრთა გარკვეული ნაწილი არ/ვერ ასრულებს 
ვალდებულებებს და საჭირო ხდება მათზე დარიცხული მოთხოვნების კორექტირება. 
საბიუჯეტო წელს გათვალისწინებული კორექტირების თანხის გაანგარიშება ეფუძნება 
გასული წლების პრაქტიკას.

2. განათლებისა და სერტიფიცირების ხარჯები 508,943 ლარი 2. განათლებისა და სერტიფიცირების ხარჯები 508,943 ლარი (მე5 შენიშვნა)

ა) განათლების ხარჯები: 137,079,208 ლარი;ა) განათლების ხარჯები: 137,079,208 ლარი;

განათლება განათლება 
1. განგრძობითის სემინარების 

მომსახურება (მასალები, ტრენინგი)
33,750  (9 ჯგ. x 3,750ლ.) ლარი

2. სხვა სასწავლო პროგრამები 12,000 (6,000 ლექ/ხ + 6,000 იჯარა)
3 ადმინისტრაციული ხარჯები 91,329 ლარი (434,900 x 21%) ლარი

სულ სასწავლო პროგრამების ხარჯებისულ სასწავლო პროგრამების ხარჯები 137,079 ლარი137,079 ლარი

ბ) სერტიფიცირების საგამოცდო პროცესის ხარჯები  296,524 ლარიბ) სერტიფიცირების საგამოცდო პროცესის ხარჯები  296,524 ლარი

1 საგამოცდო მასალების მომზადება  20,800 (13 გამ. x 2 ჯერ x 800 ლ)ლარი

2 საგამოცდო მასალის გამრავლება 2,400 (1,200 პრეტ. x 2ლ)  ლარი

3 გამოცდაზე ზედამხედველობა 16,800 (14 დღე x 20 ზედამ. x 60 ლ) ლარი

4 ნაშრომების შეფასება 8,400 (600 ნ. x 6 ლ.) + (600 ნ. x 8 ლ)  ლარი

5 გასწორებული ნაშრომების აუდიტი 1,200 (1,200 ნაშრ.  x 2% x 50 ლ) ლარი

6 კომიტეტის თავმჯდომარის ხელფასი 24,000 (2,000 ლ x 12 თვე) ლარი

7 განათლების მეთოდისტის ხელფასი 24,000 (2000 ლ x 12 თვე) ლარი
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8 მასალების რედაქტირება 9,600 (800 x 12 თვე) ლარი

9 განათლების კოორდინატორის ხელფასი 12,000 (1000 ლ x 12 თვე) ლარი

10 სერტიფიცირების პროგრამის მართვის  
სისტემა

10,000 ლარი*

11 საგამოცდო აუდიტორიების იჯარა 12,250 (14 დღე x 875 ლ)  ლარი

12 საგამოცდო კომისიის თავმის ხელფასი 24,000 (2000 ლ x 12 თვე) ლარი

13 საგამოცდო კომისიის ოფისის იჯარა 18,000 (1,500 ლ x 12 თვე )

14 ადმინისტრაციული ხარჯები 113,074 (434,900 x 26%) ლარი

სულ ხარჯები სულ ხარჯები 296,524 ლარი   296,524 ლარი   

• ბა ფი საქ მი ა ნო ბის ავ ტო მა ტი ზა ცი ი სათ ვის იყე ნებს წევ რე ბის აღ რიცხ ვი სა და პრო ფე სი უ ლი 
სერ ტი ფი ცი რე ბის ონ ლა ინ სის ტე მებს, რო მე ლიც შექ მ ნი ლია 12 წლის წინ და ვე ღარ პა სუ
ხობს დღე ვან დელ ამო ცა ნებს, რად გან  ეს სის ტე მე ბი ერ თ მა ნე თის გან და მო უ კი დებ ლად 
მუ შა ო ბენ და არ ხდე ბა მათ შო რის ინ ფორ მა ცი ის გაც ვ ლა. ამას თან, ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 
სამ სა ხუ რის მხრი და ნაც იყო გა მოთ ქ მუ ლი შე ნიშ ვ ნე ბი სის ტე მის მი მართ. 2020 წლის ოქ
ტომ ბ რი დან მიმ დი ნა რე ობს და  სა ან გა რი შო წლის 31 მარ ტამ დე დას რულ დე ბა პროგ რა მის 
მარ თ ვის  ახა ლი ონ ლა ინ სის ტე მის შექ მ ნა. 

ბ) სერტიფიცირების ლიტერატურის თარგმნისა და გამოცემის ხარჯები 75,340 ლარიბ) სერტიფიცირების ლიტერატურის თარგმნისა და გამოცემის ხარჯები 75,340 ლარი

1. პროფესიული სერტიფიცირების წიგნების 
გამოცემის ხარჯები

16,000 (400 ეგზ. x 40 ლ)  ლარი

2. დამხმარე სახელმძღანელო ლიტერატურის 
მასალების თარგმნა 

6,250 (250 გვ. x 25 ლ) ლარი 

3. რედაქტორის ხელფასი 9,600 (800 x12 თვე) ლარი 

4 ადმინისტრაციული ხარჯი 43,490 ლარი (434,900 x 10%) ლარი

5. სულ თარგმნისა და გამოცემის ხარჯებისულ თარგმნისა და გამოცემის ხარჯები 75,340 ლარი75,340 ლარი

3. სხვა  შემოსავლებთან დაკავშირებული ხარჯები 165,282 ლარი3. სხვა  შემოსავლებთან დაკავშირებული ხარჯები 165,282 ლარი (მე6 შენიშვნა)

1. საბუღალტრო პროგრამების ღირებულება 57,000 (95,000 x 60%) ლარი

2. პროგრამის დისტრიბუტორის ხელფასი 19,000 (38,000/2ლ) ლარი

3. ქველმოქმედება 2.000 ლარი

4. ქონების გადასახადი 3.000 ლარი

5. 2019 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი 6.000 ლარი

6. ადმინისტრაციული ხარჯი 78,282 (434,900 x 18%) ლარი

სულ სხვა ხარჯები 165,282 ლარი
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4. განაწილებული ადმინისტრაციული ხარჯები  434,900 ლარი *4. განაწილებული ადმინისტრაციული ხარჯები  434,900 ლარი *

ა) სათავო ოფისი  391,600 ლარია) სათავო ოფისი  391,600 ლარი

1. ხელფასი 303,000 (25,250 ლ. x 12 თვე) ლარი

2. ოფისის იჯარა 60,000 (5.000 ლ x 12 თვე) ლარი 

3. კომუნიკაციის  ხარჯები 3,600 (300 ლ x 12 თვე) ლარი 

4. საკანცელარიო  ხარჯები 3,600 (300 ლ x 12 თვე) ლარი 

6. ტექნიკური აღჭურვილობის რემონტი 1,000 ლარი

8. ა/მანქანის საწვავი, რემონტი, დაზღვევა 8,400 (700 ლარი x 12 თვე)

9. ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი 8,000 ლარი

11. ადმინისტრაციული ხარჯების ჯამი ადმინისტრაციული ხარჯების ჯამი 387,600 ლარი 387,600 ლარი 

12. სხვა, გაუთვალისწინებელი ხარჯი 4000 (387,600 x 0,01%)   

სულ: სათავო ოფისის ხარჯები 391,600 ლარი

ბ) ფილიალები  ბ) ფილიალები  __  43,300 ლარი  43,300 ლარი

1. ხელფასი 22,200 (6ფ. x 250 ლ x 12) + (1ფ. x 350 ლ x 12,5) ლ.
2. ოფისის იჯარა 19,200 (6ფ. x 200 ლ x 12) + (1ფ. x 400 ლ.x  12) ლ.
3. კომუნალური ხარჯები  (ტელ. ფაქსი) 700 ლარი
4. საკანცელარიო ხარჯები 500  ლარი
7. სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები 7.00 ლარი

სულ ხარჯები 43,300ლარი

*  ადმინისტრაციული ხარჯები განაწილებულია მომსახურების სფეროების მიხედვით, 
მისაღები შემოსავლების  პროპორციულად.

ლავრენტი ჭუმბურიძელავრენტი ჭუმბურიძე
აღმასრულებელი დირექტორი



9

ra un da vi co deT ga moc da ze  
war ma te bis mi saR we vad

mo du le bi `a u di ti da mar w mu ne be li mom sa xu re ba~ da  mo du le bi `a u di ti da mar w mu ne be li mom sa xu re ba~ da  
`audi ti da mar w mu ne be li mom sa xu re ba~ (u maR le si do ne)`audi ti da mar w mu ne be li mom sa xu re ba~ (u maR le si do ne)

am sta ti a Si Se vec de biT stu den tebs gar k ve u li re ko men da ci e bi miv ceT imas Tan 
da kav Si re biT, ra un da icod nen imis T vis, rom maq si ma lu rad ga i zar dos `a u di-
ti sa da mar w mu ne be li mom sa xu re bis~ mo du lis ga moc da ze war ma te bis miR we vis 
ma Ti San si. rCe veb Tan er Tad, sa i lus t ra ci o d gan vi xi lavT ma ga li Tebs (kiTx-
vebs) wina wle bis sa ga moc do ma sa li dan.

pir vel rig Si, mra val va ri an tul kiTx vebs gan vi xi lavT, Sem deg ki sce nar ze (si-
tu a ci ur ma ga li Teb ze) da fuZ ne bul kiTx vebs (si tu a ci ur ma ga li Teb ze da fuZ-
ne bul kiTx veb Tan da kav Si re bu li Cve ni re ko men da ci e bi ga mo ad ge baT `a u di ti-
sa da mar w mu ne be li mom sa xu re bis~ mo du lis ro gorc pro fe si u li do nis, ise 
umaR le si do nis ga moc da ze gam s v lel stu den tebs).

obi eq tu ri kiTx ve bi

ro gorc vi ciT, arcTu ise di di xa ni a, rac `a u di ti sa da mar w mu ne be li mom sa-
xu re bis~ mo du lis sa ga moc do ma sa la Si Se i ta nes obi eq tu ri tes te bi/ kiTx ve bi. 
mar Ta li a, am do nis stu den tebs mra val va ri an tul kiTx veb Tan mu Sa o bis gar k-
ve u li ga moc di le ba mi Re bu li aqvT sas wav lo kur sis pir ve li eta pi dan, mag ram 
ma inc mi zan Se wo ni lad mi viC ni eT, stu den tebs Se vax se noT ga mom c de lis zo gi er-
Ti re ko men da cia, ga moc dis T vis mza de bi sa da ga moc da ze pa su xis ga ce mis efeq-
tur mid go mas Tan da kav Si re biT. amas Tan, zo gi erT iseT kiTx va sac vu pa su xoT 
sa ga moc do ma sa lis am na wil Tan da kav Si re biT, ro me lic Se iZ le ba ne bis mi er 
stu dents ain te re seb des.

ras niS navs obi eq tu ri kiTx va?

obi eq tu ri kiTx va aris mok le kiTx va, ro me lic kon k re tul pa suxs mo iTxovs 
da mi kuT v ne bu li aqvs 2 qu la. obi eq tu ri kiTx va Se iZ le ba iyos da mo u ki de be li, 
`gan cal ke ve bu li~ (rac ar gvxvde ba `a u di ti sa da mar w mu ne be li mom sa xu re bis~ 
mo du lis ga moc da ze), an sa er To sce nar ze da fuZ ne bu li 5 kiTx vis gan Sem d ga ri 
jgu fi. Tvi Ton obi eq tu ri kiTx ve bi Se iZ le ba 7 ti pis / for ma tis iyos, maT So ris 
mra val va ri an tu li kiTx va, an Se av seT ga mo to ve bu li ad gi li (es uka nas k ne lic 
ar gvxvde ba am mo du lis ga moc da ze) da sxv. `a u di ti sa da mar w mu ne be li mom sa xu-
re bis~ mo du lis  ga moc da ze, ro gorc we si, Seg x v de baT mra val va ri an tu li kiTx-
ve bi, rom leb sac er Ti swo ri pa su xi aqvs. su bi eq tu ri tes te bis gan gan s x va ve biT, 
obi eq tur tes teb Si ar aris `siv r ce~ stu den tis mo saz re bis ga mo saT q me lad. er-
Ti pa su xia swo ri da Tqven un da gan sazR v roT, ro me lia es pa su xi.

rubrikas uZRveba rubrikas uZRveba 

babi alaverdaSvilibabi alaverdaSvili
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ro gor xde ba qu le bis mi ni We ba pa su xeb ze?

swo ri pa su xis T vis xel mi saw v dom 2 qu las mi i RebT, xo lo aras wo ri pa su xis T vis 
_ ara na irs. obi eq tur kiTx veb Si pa su xeb ze qu le bis na wi lis mi ni We ba ar xde ba, 
gan s x va ve biT si tu a ci ur ma ga li Teb ze da fuZ ne bu li kiTx ve bis gan. 

qu lebs vkar gavT aras wo ri pa su xe bis T vis?

Tu Tqve ni pa su xi aras wo ria (a nu aras wo rad Se ar Ci eT pa su xi), Tqven am kiTx va ze 
2 qu las ver mi i RebT, mag ram amis T vis ar `da ja rim de biT~ Sem deg Si. es imas niS-
navs, rom ara fe ri `da gi Sav de baT~, Tu ro me li me kiTx vas ga mo to vebT da Sem deg 
kiTx va ze ga dax valT. er Ti tes tis aras wo ri pa su xi gav le nas ar ax dens Sem de gi 
tes te bis qu leb ze. ma Sa sa da me, Tu ga gi Wir daT ro me li me kiTx va ze pa su xis Ser-
Ce va, pi ri qiT, uke Te sia Tu Ca i niS navT kiTx vas da Sem deg kiTx va ze ga dax valT 
(a miT sa ga moc do dros uf ro efeq ti a nad ga mo i ye nebT), xo lo Tu dro dag r Ce-
baT, isev mi ub run de biT mas. 

asea erT sce nar ze da fuZ ne bul 5 kiTx vis jgu fis gan Sem d gar obi eq tur kiTx veb-
Sic _ ro me li me kiTx vis pa su xi ar aris da mo ki de bu lia sxva kiTx vis pa sux ze?

ara. mar Ta lia kiTx ve bis Ti To e u li jgu fi er T sa da ima ve sce nars ey r d no ba, 
mag ram Ti To e u li kiTx va gul das miT aris ga mo yo fi li sxve bis gan, ra Ta cal-
ke ul kiTx vebs So ris ara na i ri kav Si ri da da mo ki de bu le ba ar ar se bob des. ase, 
rom ro me li me kiTx va ze aras wo ri pa su xis ga ce ma (Ser Ce va), ro gorc uk ve aR v-
niS neT, gav le nas ar iqo ni ebs Tqvens Se saZ leb lo ba ze, sxva oTx kiTx vas swo rad 
upa su xoT. 

ga moc da ze pa su xis ga ce ma obi eq tu ri kiTx ve biT da viwyoT?

am kiTx vis stan dar tu li pa su xi ar ar se bobs. es Tqve ni pi ra di ga dawy ve ti le-
ba a. Tqven un da dar w mun deT, rom sa ga moc do kiTx veb ze pa su xis ga ce mis T vis 
Tqven mi er Se mu Sa ve bu li mid go ma Tqvens Se saZ leb lo bebs Se e sa ba me ba. ma ga li-
Tad, Tu dar w mu ne bu li xarT, rom uf ro swra fad upa su xebT obi eq tur kiTx-
vebs, Se giZ li aT ga moc da ze pa su xe bis ga ce ma obi eq tu ri kiTx ve biT da iwyoT, 
an Tu dar w mu ne bu li xarT, rom uf ro gi ad vil de baT sce nar ze da fuZ ne bul 
kiTx veb ze pa su xis ga ce ma, Se giZ li aT aqe dan da iwyoT. mTa va ri aq sxva ra me a: ra 
mid go mac ar un da air Ci oT, Tqven moq ni li un da iyoT ga moc dis dros da efeq-
tu rad Se geZ loT sa ga moc do ma sa lis sxva das x va gan yo fi le bis kiTx veb ze an 
kiTx vi dan kiTx va ze `ga das v la/ gad mos v la~. 

obi eq tu ri kiTx va sas wav lo prog ra mis ro me li me Te mas exe ba? 

di ax. Ti To e u li obi eq tu ri kiTx va sas wav lo prog ra mis ro me li me kon k re tul 
sa kiTx Ta naa da kav Si re bu li da, ma Sa sa da me, Ti To e ul ga moc da ze obi eq tu ri 
kiTx ve biT mo cu li iq ne ba sas wav lo prog ra mis far To ma sa la. 

ga moc dis T vis mza de ba

ro gorc ne bis mi e ri Se fa se bis dros, am Sem Tx ve va Sic war ma te bis miR we vis oq ros 
we sia ga moc dis T vis gul mod gi ned momza de ba. ACCA-is ga moc de bis Se de ge bis 
Se sa xeb mom za de bul ana li ti kur an ga ri Seb Si ga mom c dels ara er Txel aRu niS-
navs, rom zo gi er Ti stu den ti ga moc dis T vis sa Ta na dod ar iyo mom za de bu li. 
xSir Sem Tx ve va Si, stu den te bi ara da mak ma yo fi le be li cod nis kom pen si re bas imiT 
cdi lo ben, rom hgo ni aT, `i se mix v de bi an, ga mo ic no ben~ pa su xebs, an ga moc dis T-
vis mza de bi sas yu radRe bas amax vi le ben mci re ra o de no bis `say va rel~ Te meb ze. 
ga moc dis T vis mza de bis am g va ri mid go ma uki du re sad ris ki a nia da ga mom c de le bi 
yo vel T vis Za li an ewi na aR m de ge bi an mas, mniS v ne lo va ni mi ze zis ga mo.
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ro gorc aR v niS neT vi na i dan obi eq tu ri kiTx ve bi dan Ti To e u li sas wav lo prog-
ra mis ro me li me kon k re tul sa kiTxs exe ba, Ti To e u li ga moc da sas wav lo prog-
ra mis bevr sa kiTxs mo i cavs. es imas niS navs, rom Tu gsurT maq si ma lu rad ga-
i zar dos ga moc dis war ma te biT Ca ba re bis Tqve ni San si, un da aiTvisoT mTe li 
sas wav lo prog ra ma. 

Tqven Se iZ le ba iR b li a ni iyoT da ga moc da ze Seg x v deT kiTx va ro me li me ise-
Ti Te mi dan, ro me lic yve la ze bo los is wav leT, an yve la ze ukeT iciT, mag ram 
cxa dia ase ar mox de ba Se kiTx ve bis di di um rav le so bis Sem Tx ve va Si, rom leb zec 
ga moc da ze mo gi wevT pa su xis ga ce ma. amas Tan, sas wav lo prog ra miT gaT va lis wi-
ne bu li Te me bis Ses wav las Tan er Tad, mniS v ne lo va ni a, ivar ji SoT ga su li pe ri o-
de bis sa ga moc do kiTx veb sa da stan dar tul sa ga moc do kiTx veb ze. gar da ami sa, 
mra val va ri an tul kiTx veb ze pa su xe bis ga ce ma Si sce nar ze da fuZ ne bul kiTx veb ze 
var ji Sic da gex ma re baT, rad gan am uka nas k nel Sem Tx ve va Si uf ro Rrmad er k ve viT 
sas wav lo prog ra mis Ti To e ul Te mas Tan da kav Si re bul sa kiTxeb Si. 

ga moc da ze ar se bi Ti mniS v ne lo ba aqvs imas, rom yu radRe biT wa i kiTxoT Ti-
To e u li kiTx va da yu radRe biT Se ar Ci oT Ti To e u li kiTx vis swo ris pa su xi. 
ga moc dis T vis mza de bis pro ces Si ki, imis mi u xe da vad, swo rad upa su xebT Tu 
aras wo rad sa var ji So kiTx vas, Tqven yve la Sem Tx ve va Si geZ le vaT Se saZ leb lo-
ba, ga iR r ma voT cod na am Te mis ir g v liv. ro de sac msje lobT ima ze, pa su xis esa 
Tu is va ri an ti ra tom aris swo ri, Tqven iR r ma vebT mo ce mu li sa kiTxis cod nas, 
xo lo Tu ima sac ga a a na li zebT, sxva va ri an te bi ra tom aris aras wo ri, es da gex-
ma re baT aras wo rad ga ge bu li sa kiTxe bis ga rkveva Si da, sa bo loo jam Si, cxa dia 
esec da gex ma re baT swo ri pa su xe bis Ser Ce va Si da ga ur k vev lo bi sa da eW ve bis 
daZ le va Si.

mi aq ci eT yu radRe ba: ro de sac ga moc dis T vis mza de bis dros var ji SobT praq ti-
kul kiTx veb ze, mu dam un da gax sov deT, rom sa var ji Sos Zi ri Ta di mi za nia Tqve-
ni cod nis gaR r ma ve ba da ara mar to swo ri pa su xis mig ne ba. amas Tan, ro de sac 
ixi lavT pa su xis Ti To e ul va ri ants, mniS v ne lo va nia zus tad ga i goT, ra aris 
sa kiTxis ar si, `da i Wi roT~ Zi ri Ta di mo men ti da dar w mun deT, rom swo red ama-
ze amax vi lebT yu radRe bas Tqve ni cod nis ga saR r ma veb lad.

ga moc da ze

wa i kiTxeT Se kiTx va

al baT Za li an bevr stu dents ga a o cebs imis ga ge ba, ram den dros, Za lis x me va-
sa da gan xil vas mo iTxovs Ti To e u li kiTx va ma nam, sa nam saga moc do masalebSi 
Se i ta nen. Ti To e ul kiTx vas ram den jer me de ta lu rad ixi la ven mas Sem deg, rac 
mas mo am za de ben. es imas niS navs, Tqven auci leb lad Za li an yu radRe biT un da 
wa i kiTxoT Se kiTx va da gax sov deT, rom Ti To e u li sity va wi nas warga miz nu lad 
aris Ser Ce u li, ra Ta Se kiTx va iyos cal sa xa da stu den te bi ar da ab ni os, Sec-
do ma Si ar Se iy va nos.

ifiq reT

      sa yo vel Ta od gav r ce le bu lia mcda ri Se xe du le ba imis Se sa xeb, rom, zo-
ga dad, mra val va ri an tul kiTx veb ze pa su xis ga ce ma ad vi li a. es mo saz re-
ba ey r d no ba im faqts, rom er T -er Ti va ri an tia swo ri pa su xi. am g va rad, 
zo gi erTs hgo ni a, rom er Ta der Ti ram unda ga a ke Tos _ ub ra lod swo ri 
ar Ce va ni ga a ke Tos. xan da xan Se iZ le ba ga mar T le bu li iyos, Tu ity viT, 
rom zo gi er Ti Se kiTx va ad vi li a, mag ram, ro gorc we si, amis mi ze zi isa a, 
rom Tqven sa fuZ v li a nad iya viT mom za de bu li. vi me dovnebT, rom ase mox-
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de ba mxo lod ram de ni me Se kiTx vis Sem Tx ve va Si, mag ram uf ro mo sa lod ne-
li a, rom pa su xi ar iq ne ba ga sa ge bi. 

ase, rom Se is wav leT Tqve ni sas wav lo prog ra mis yve la Te ma, ivar ji SeT 
bevr tes t ze, ga a a na li zeT tes te bis ro gorc swo ri pa su xe bi, ise aras-
wo ri. ga moc dis T vis mza de bis dros is wav leT pa su xe bis ga sa ce mad sa Wi-
ro dro is ga kon t ro le ba da bo los, ga moc da ze, uki du res Sem Tx ve va Si, 
nu da to vebT nurc erT tests upa su xod. sca deT, iq neb ga gi mar T loT 
da swor pa suxs mi ag noT.

ax la sa i lus t ra ci od da sa var ji Sod gan vi xi loT ram de ni me obi eq tu ri tes ti 
2019 wlis mar ti /iv ni sis gamocdidan: 

Sem de gi sce na ri da kav Si re bu lia me-6_10 kiTx veb Tan.

kom pa nia ̀ Ces te ri~ sa Ta ma So ebs awar mo ebs Si na u ri cxo ve le bis T vis da yi dis sa-
bi Tu mo ba zar ze. kom pa ni am mo am za da 20X8 wlis 31 iv liss das ru le bu li wlis 
fi nan su ri an ga riS ge ba. Tqven mu Sa obT audi to rul fir ma `dur ham Si~ audi tis 
asis ten tad da, audi tis sa mu Sao geg mis mi xed viT, da ga va les mok le va di a ni val-
de bu le bis naS Te bi audi tis Ca ta re ba. 

Tqven ga mo iT va leT kre di to ru li da va li a ne bis da far vis pe ri o di 20X8 wlis T vis 
da mi i ReT 66 dRe (20X7 w. _ 45 dRe) da `Ces te ris~ di req to rebs sTxo veT, aex s naT 
Tqven T vis kre di to ru li da va li a ne bis da far vis pe ri o dis zrdis mi ze ze bi.

`Ces te ri~ Zi ri Ta di mom wo deb le bi dan iRebs yo vel T vi ur an ga ri Sebs da re gu-
la ru lad ata rebs mom wo deb le bis an ga ri Se bis Se je re bas. 20X8 wlis 31 iv li-
sis T vis ga mov lin da Se u sa ba mo be bi Sem de gi mom wo deb le bis naS Teb Tan.

momwodebeli naSTi Sesyidvebs 
wignis mixedviT

naSTi momwodeblis 
angariSis mixedviT

$ $

oqsfordi 151,480 296,120

pule (72,168 ) 84,235

baTi 82,348 92,340

kom pa nia oq s for di

`Ces ters~ `oq s for d Tan~ ga for me bu li aqvs sak re di to Se Tan x me ba, rom lis Ta-
nax mad sa qon lis mi Re bi dan 14 dRe Si mom wo de be li mas war mo ud gens an ga riS -
- faq tu ras. `Ces ter ma~ 20X8 wlis 18 iv liss mi i Ro $144,640-is Ri re bu le bis 
sa qo ne li, rom lis Se sa ba mi si an ga riS - faq tu ra mi i Ro sa an ga riS ge bo wlis das-
ru le bis Sem deg umok les dro Si, Se Tan x me bis Ta nax mad. `Ces ter ma~ es ope ra cia 
bu Ral t rul Ca na we reb Si ga a ta ra am an ga riS - faq tu ris Ta ri RiT. 

kom pa nia pu le 

mi si naS Tis gan s x va ve ba jer isev ga mo sak v le vi a. 

kom pa nia ba Ti 

`Ces te ris~ fi nan sur ma di req tor ma gac no baT, rom Sec do ma iyo Ses yid ve bis 
wig nis sa bo loo naS T Si da igi da i xu ra sa mi dRiT ad re. 20X8 wlis 29, 30 da 31 
iv liss mi Re bu li an ga riS - faq tu re bi ga da i ta nes 20X9 wlis wig n Si. `Ces te ris~ 
di req to reb ma da gi das tu res, rom am Sec do mis aR mo Ce nis Sem deg xe liT ga as-
wo res Sec do ma Jur na lis meS ve o biT.
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6.   ro me li mom wo deb lis naS Ti mi a niS nebs ma Ra li ris kis ar se bo ba ze, sa an ga riS-
ge bo wlis bo los aR ricxu li val de bu le be bis sis ru les Tan da kav Si re biT?

a momwodebeli, romelsac didi naSTi aqvs wlis bolos da wlis ganmav-
lobaSi mcire moculobis operaciebi aqvs ganxorcielebuli.

b momwodebeli, romelsac patara naSTi aqvs wlis bolos da wlis  
ganmavlobaSi didi moculobis operaciebi aqvs ganxorcielebuli.

g momwodebeli, romelsac patara naSTi aqvs wlis bolos da wlis  
ganmavlobaSi mcire moculobis operaciebi aqvs ganxorcielebuli.

d momwodebeli, romelsac didi naSTi aqvs wlis bolos da wlis  
ganmavlobaSi didi moculobis operaciebi aqvs ganxorcielebuli.

swo ri pa su xi b. mom wo de be li, ro mel sac pa ta ra naS Ti aqvs wlis bo los da wlis 
gan mav lo ba Si di di mo cu lo bis ope ra ci e bi aqvs gan xor ci e le bu li Se iZ le ba 
ima ze mi a niS neb des, rom sa an ga riS ge bo Ta ri Ris T vis aR ricxu li ar iyo yve la 
val de bu le ba. 

7.   ro me li mo saz re ba gvix s nis swo rad, ra tom ga i zar da kre di to ru li da va li a-
ne bis pe ri o di 20X7 wels ar se bu li 45 dRi dan 66 dRem de 20X8 wels? 

a `Cesterma~ romelime momwodeblisgan 20X8 wels pirvelad miiRo 
fasdaTmoba adre gadaxdisTvis.

b `Cesterma~ miiRo savaWro fasdaTmoba erT-erTi umsxvilesi momwo-
deblisgan, ramac mocemul wels 10%-iT Seamcira am momwodeblis 
mimarT misi davalianeba.

g `Cesterma~ 20X8 wlis ivlisSi Seisyida uCveulod didi moculobis 
saqoneli, raTa Seesrulebina erT-erTi msxvili SekveTa da wlis 
bols am saqonlisTvis jer ar hqonda gadaxdili fuli.

d `Cesterma~ sargebeli miiRo erT-erTi msxvili SekveTis Sesasrule-
blad saWiro saqonelze, axali momwodeblis mier SeTavazebuli 
ufro xangrZlivi sakredito periodisgan, romlis davalianeba wlis 
bolos mTlianad dafara.

swo ri pa su xi g.   
di di mo cu lo bis sa qon lis Ses yid va sa an ga riS ge bo pe ri o dis mi wu ruls gaz r-
di da kre di to ru li da va li a ne bis da far vis pe ri ods.

 sa vaW ro fas daT mo bac da ad re ga dax dis fas daT mo bac, ori ve Se am ci rebs kre-
di to ru li da va li a ne bis da far vis pe ri ods, xo lo sak re di to pe ri o dis ga xan g-
r Z li ve ba am Sem Tx ve va Si gav le nas ver mo ax den da sak re di to pe ri od ze, rad gan 
`Ces ters axal mom wo de bel Tan naS Ti ara aqvs. 

Sem de gi sce na ri da kav Si re bu lia me-11-15 kiTx veb Tan.

kom pa nia `vi o la~ fex sac m lis mwar mo e be li kom pa ni a a. Tqven xarT audi to ru li 
fir mis `he lo us~ audi tis me ne je ri da am Ja mad ata rebT kom pa nia `vi o las~ 20X8 
wlis 30 seq tem bers das ru le bu li wlis fi nan su ri an ga riS ge bis sa bo loo Se-
ma ja me bel mi mo xil vas, sa nam mo am za debT audi to ris das k v nas. mo ce mu li wlis 
da beg v ram de mo ge ba iyo $131.4 mln (20X7 wels _ $120.9 mln).
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ana li zu ri pro ce du re bi 

Se ma ja me be li mi mo xil vis pro ces Si Tqven Ca a ta reT ana li zu ri pro ce du re bi 
fi nan su ri an ga riS ge bis pro eq t ze da Se niS neT, rom sa vaW ro de bi to ru li da-
va li a ne bis amo Re bis pe ri o di nak le bia imas Tan Se da re biT, rac iyo 20X8 wlis 
iv lis Si Ca ta re bu li Su a le du ri audi tis dros. Tqven T vis cno bi lia, rom `vi-
o las~ kre di te bis kon t ro li o ri 20X8 wlis ag vis to Si wa vi da kom pa ni i dan da 
di req to reb ma giTx res, rom amis ga mo kom pa ni as uWirs va le bis amo Re ba. 

gan mar te bi Ti Se niS v ne bi 

wlis man Zil ze `vi o lam~ ga da a fa sa sa Ta vo ofi sis Se no ba da mi mo xil vis pro-
ces Si Tqven ixi lavT in for ma ci as, ro me lic gam J Rav ne bu lia Zi ri Ta di sa Su a-
le be bis Se sa xeb mom za de bul Se niS v na Si fi nan su ri an ga riS ge bis pro eq t Si. 

Se us wo re be li uzus to be bi 

mi mo xil vis  pro ces Si Tqven ase ve afa sebT Se us wo re bel uzus to bebs. audi tis 
gunds sa mu Sao do ku men teb Si Ca we ri li aqvs es mo na ce me bi: 

$’000
(1) SecdomiT gamotovebulia gadasaxdeli procenti 1,942
(2) saWiroa damatebiTi anaricxis Seqmna debitoruli  

davalianebisTvis
9,198

(3) Secdomaa daSvebuli realizaciis angariS-faqturebis  
damuSavebaSi, ris gamoc gayidvebis moculoba Semcirebulia

8,541

(4) Camowerilia wundebuli saqoneli 2,900

wun de bu li sa qo ne li

wun de bu li sa qon lis ko req ti re ba, ro me lic naC ve ne bia Se us wo re be li uzus-
to be bis do ku men t Si (ix. ze moT), da kav Si re bu lia fex sac m lis er T -erT mTli an 
par ti as Tan, ro me lic ga mo uS ves 20X8 wlis 12 seq tem bers. audi to rebs Ca ta-
re bu li sa mu Sa o dan ga mo ta ni li aqvT das k v na, rom am ma ra gis TviT Ri re bu le ba 
aRe ma te ba ne to sa re a li za cio Ri re bu le bas $2.9 mln-iT. di req to re bi audi tis  
gunds eda ve bi an am cif reb Tan da kav Si re biT, dar w mu ne bu lni ari an, rom ma ra-
gis sa re a li za cio Ri re bu le ba isev aRe ma te ba mis TviT Ri re bu le bas. 

11.  qve moT Ca moT v lil Ta gan, ro me li sa mu Saoa Se sas ru le be li fi nan su ri an ga-
riS ge bis sa bo loo Se ma ja me be li mi mo xil vis dros? 

(1)  imis dad ge na, ar se bobs Tu ara audi tis Ca ta re bis wi na pi ro be bi. 

(2)  imis Se fa se ba, adek va tu rad aris Tu ara asa xu li fi nan sur an ga riS ge-
ba Si audi tis pro ces Si mo po ve bu li in for ma cia da ax s na- gan mar te be bi. 

(3)  audi tis sa mu Sao do ku men te bis de ta lu ri mi mo xil vis Ca ta re ba, ra Ta 
audi to ri dar w mun des, rom sa mu Sao sa Ta na dod Ses rul da.

(4)  sa aR ricx vo po li ti ke bis Se sa xeb mom za de bu li gan mar te bi Ti Se niS v nis 
adek va tu ro bis mi mo xil va.

a 1 da 2

b 3 da 4

g 1 da 3

d 2 da 4
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swo ri pa su xia `d~. fi nan su ri an ga riS ge bis sa bo loo Se ma ja me be li mi mo xil-
vis dros audi tor ma un da Se a fa sos, audi tis pro ces Si mo po ve bu li in-
for ma cia da Se sa ba mi si ax s na- gan mar te be bi, ase ve in for ma cia yve la mniS v-
ne lo va ni sa aR ricx vo po li ti kis Se sa xeb adek va tu rad aris Tu ara asa xu li 
da gam J Rav ne bu li fi nan sur an ga riS ge ba Si. 

audi tis Ca ta re bis wi na pi ro be bis ar se bo bis dad ge na audit ze da Tan x me bis 
pro ce du re bis far g leb Si xde ba, xo lo sa mu Sao do ku men te bis de ta lu ri 
mi mo xil va tar de ba fir mis xa ris xis kon t ro lis pro ce du re bis far g leb Si.

12.  ro me lia swo ri ax s na im Se u sa ba mo be bis, rom le bic ga mov lin da sa vaW ro de-
bi to rul da va li a ne beb ze Ca ta re bu li ana li zu ri pro ce du re bis Se de geb sa 
da di req to ris gan cxa de bas So ris imis Ta o ba ze, rom kom pa ni as uWirs va le-
bis amo Re ba?

a gayidvebSi gaizarda maRali Rirebulebis mqone produqtebis xve-
driTi wili.

b 20X8 wlis agvistos Semdeg gaizarda naRd fulze gayidvebis xve-
driTi wili.

g 20X8 wlis seqtemberSi gaizarda brunvis gadasaxadis ganakveTi.

d wlis manZilze gayidvebis moculoba Tviuri 1%-iT gaizarda.

   swo ri pa su xia `b~. Su a le du ri audi tis Sem deg naRd ful ze ga yid ve bis 
xved ri Ti wi lis gaz r da ga mo iw vev da re a li za ci is mo cu lo bis gaz r das (da, 
ma Sa sa da me, de bi to ru li da va li a ne bis / moTxov ne bis amo Re bis pe ri o dis 
Sem ci re bas), mag ram de bi to ru li da va li a ne bis zrda (di req to ris TqmiT, 
kom pa ni as uWirs va le bis amo Re ba) ver ga mo iw vev da sa vaW ro de bi to ru li 
da va li a ne bis / moTxov ne bis amo Re bis pe ri o dis Sem ci re bas. 

13.  qve moT Ca moT v lil Ta gan, ro me li in for ma cia un da iyos gam J Rav ne bu li gan-
mar te biT Se niS v neb Si, sa Ta vo ofi sis Se no bis ga da fa se bas Tan da kav Si re biT, 
Tu audi tor ma da as k v na, rom Se sa ba mi si gan mar te bi Ti Se niS v na adek va tu rad 
aris mom za de bu li?

(1) gadafasebis faqtobrivi TariRi.

(2) Semfaseblis saxeli da gvari.

(3) gadafasebiT gamowveuli Rirebulebis zrda.

(4) saTavo ofisis Senobis sabalanso Rirebuleba TviTRirebulebis 
modeliT.

    

a mxolod 1-li, me-2 da me-3 

b mxolod 1-li, me-3  da me-4

g mxolod me-2, me-3 da me-4

d 1-li, me-2, me-3 da me-4

swo ri pa su xia `b~. 

ga da fa se bis faq tob ri vi Ta ri Ri, ga da fa se biT ga mow ve u li Ri re bu le bis zrda 
da sa Ta vo ofi sis Se no bis sa ba lan so Ri re bu le ba TviT Ri re bu le bis mo de liT 
es aris is in for ma ci a, rom lis gam J Rav ne bac mo iTxo ve ba gan mar te biT Se niS v-
neb Si bass 16-iT `Zi ri Ta di sa Su a le be bi~.
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14.   (1), (2) da (3) Se us wo re be li uzus to be bi dan, rom lis gas wo re ba un da mo-
iTxo vos audi tis gun d ma imi saT vis, rom ma Ti mo saz re ba iyos ara mo di fi-
ci re bu li?

a mxolod me-2 da me-3 uzustoba

b mxolod 1-li da me-3 uzustoba

g 1-li, me-2 da me-3 uzustoba

d mxolod me-2 uzustoba

swo ri pa su xia `a~.  

(2) da (3) uzus to ba in di vi du a lu rad ar se bi Ti a, ami tom ma Ti gas wo re ba audi-
tis gun d ma un da mo iTxo vos imi saT vis, rom gas ces ara mo di fi ci re bu li audi-
to ru li mo saz re ba. 

(1) uzus to ba ar aris ar se bi Ti da Tu `vi o la~ mas ar ga as wo rebs, ma inc Se saZ-
le be li iq ne ba ara mo di fi ci re bu li audi to ru li mo saz re bis Ca mo ya li be ba.

si tu a ci ur ma ga li Teb ze (sce nar ze) da fuZ ne bu li kiTx ve bi

ax la ram de ni me mniS v ne lo van rCe vas mog cemT imas Tan da kav Si re biT, ras un da 
mi aq ci oT yu radRe ba da ro gor un da upa su xoT si tu a ci ur ma ga li Teb ze (sce-
nar ze) da fuZ ne bul kiTx vebs. 

si tu a ci u ri ma ga li Te bis mi za ni a, stu den ti mox v des re a lur si tu a ci a Si, iZu-
le bu li gax des ise Ti sa kiTxe bi ga dawy vi tos, ro mel Ta mog va re bac eva le baT 
fir mebs, rom le bic audits ata re ben, an dam k ve Tis T vis sxva sa xis mar w mu ne bel 
mom sa xu re bas as ru le ben.

si tu a ci ur ma ga li Teb ze da fuZ ne bu li kiTx ve bis moTxov ne bi

si tu a ci ur ma ga liT ze da fuZ ne bu li Ti To e u li kiTx va ram de ni me sxva das x va 
moTxov nas mo i cavs, rom le bic aRe bu li iq ne ba sas wav lo prog ra mis sxva das x va 
na wi li dan. es moTxov ne bi imas asa xavs, rac Se iZ le ba re a lur si tu a ci a Si mox-
des (ma ga li Tad, ro de sac audi tis me ne je ri geg mavs kon k re tul ga ri ge bas), 
ris T vi sac sa Wi roa ara mar to imis cod na, ro gor un da da i geg mos sa mu Sa o, ara-
med man un da Se a fa sos ki dec eTi ku ri moTxov ne bi, un da ga iT va lis wi nos fir-
mis mar T vis po li ti ka, xa ris xis kon t ro lis po li ti ka da pro ce du re bi an sxva 
pro fe si u li sa kiTxe bi, rom le bic war mo i So ba kon k re tu li dam k ve Tis in for ma-
ci i dan. sul mci re er T -er Ti moTxov na ma inc sce nar Si aR we ril dam k veT Tan, an 
po ten ci ur dam k veT Tan da kav Si re bul kon k re tul sa kiTxeb ze iq ne ba.

si tu a ci ur ma ga liT ze pa su xis ga ce mis pir ve li eta pi a, yu radRe biT wa i kiTxoT 
Se kiTx vis moTxov ne bi da zus tad ga i goT, ras iTxo ven Tqven gan. pro fe si u li 
kva li fi ka ci is ze da do nis stu den te bis gan ga mom c de li mo e lis, rom maT T vis 
uk ve cno bi lia sa ga moc do kiTx vis moTxov ne bis zo ga di sti li. Tum ca,  kiTx va-
Si ga mo ye ne bu li teq s ti im de nad mniS v ne lo va ni a, rom Se kiTx vis naT lad ga sa ge-
bad auci le be lia mi si ram den jer me wa kiTx va. 
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sa zo ga dod, si tu a ci ur ma ga liT Si stu den te bis gan iTxo ven Sem deg qme de bebs:

moTxovna mniSvneloba

gansazRvreT gamoyaviT Sesabamisi sakiTxi/mosazreba scenaridan.

ganmarteT/
axseniT

ufro naTlad gaaSuqeT gansaxilveli sakiTxi damatebiTi 
detalebis meSveobiT.

aRwereT/
daaxasiaTeT/
CamoayalibeT

pirdapir unda aRweroT, magaliTad is procedurebi, 
testebi, Tqvengan rasac iTxoven, mokled, Sinaarsianad 
da naTlad.

ganixileT unda imsjeloT kiTxvaSi moTxovnili sakiTxis irgvliv da 
masTan dakavSirebiT Tqveni mosazreba warmoadginoT.

komentari 
gaukeTeT

gamoTqviT mosazreba, ganixileT sakiTxi, gamoxateT 
Tqveni reagireba.

SeafaseT ganixileT upiratesobebi da naklovanebebi da gamoTqviT 
sakuTari saboloo mosazreba sakiTxis irgvliv. SeiZleba 
kiTxvaSi pirdapir iyos miTiTebuli, rom unda ganixiloT 
upiratesobebi da naklovanebebi da SeafasoT, anu Tqveni 
mosazreba, daskvna warmoadginoT.

kritikulad 
ganixileT

siRrmiseulad ganixileT sakiTxi da gamoitaneT sakuTari 
daskvna.

daasabuTeT gamoitaneT daskvna da daasaxeleT Zlieri argumentebi, 
ris safuZvelzec miiReT gadawyvetileba.

stu den teb ma un da icod nen sa ga moc do ter mi no lo gia da, Se sa ba mi sad, pa su xis 
struq tu ra. Tu gar k ve ul dros da uT mobT moTxov nis zus ti teq s tis kar gad 
ga az re bas, Tqve ni pa su xi da ak ma yo fi lebs kiTx vas.

mi aq ci eT yu radRe ba. pro fe si u li da umaR le si do nis mo du le bis ga moc deb-
ze Za li an mci re odenobis qu lebs Tu mo ag ro vebT (an sa er Tod ve ra na irs) 
sas wav lo Te o ri u li ma sa lis da ze pi re bi Ta da faq te bis an we se bis pir da pir 
Ca moT v liT. ma Ra li qu le bis mi sa Re bad Tqve ni cod na un da mi u sa da goT kon k-
re tul sce nars da pa su xi amis sa fuZ vel ze Ca mo a ya li boT.

qu le bi pa su xis kva li fi ci u rad, pro fe si o na lu rad war d ge nis T vis

ACCA-is kva li fi ka ci a Si mniS v ne lo va ni ro li eni We ba `e Ti ka sa da pro fe si o na-
lizms~ da yve la do nis ga moc da ze gar k ve u li qu le bi eT mo ba am Te mas. audi ti-
sa da mar w mu ne be li mom sa xu re bis ori ve do nis  ga moc da ze mo sa lod ne li a, rom 
si tu a ci ur ma ga li Teb ze da fuZ ne bul kiTx veb Si, ro me lic pa su xis kva li fi ci-
u rad, pro fe si o na lu rad mom za de bas Tan da kav Si re bul qu leb sac mo i cavs, pa-
su xis ga ce mas mog Txo ven gar k ve u li for ma tiT, ma ga li Tad an ga ri Sis an mok le 
Se niS v ne bis sa xiT. pro fe sio na liz mis T vis qu le bi mo ge ni We baT:

• pa su xis struq tu ra sa da for mat ze;

• ax s nis sicxa de ze, msje lo bis lo gi ku ro ba ze;

• sa kiTxis Se sa fe ri si ter mi no lo gi is ga mo ye ne ba ze;

• pro fe si u li gan s jis ga mo ye ne ba ze;

• gan sa xil ve li sa kiTxis ori ve mxa ris (da de bi Ti da uar yo fi Ti) gan xil va ze;

• pro fe si u li sa kiTxe bis sa Ta na dod Se fa se ba ze.
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si tu a ci u ri ma ga li Tis in for ma cia 

ro de sac wa i kiTxavT kiTx va Si mo ce mul moTxov nebs da zus tad ga i gebT, Tqven-
gan ras iTxo ven, amis Sem deg auci leb lad gul das miT un da wa i kiTxoT sce nar Si 
mo ce mu li in for ma cia da pa su xis dam Tav re bam de gax sov deT moTxov neb Si mo ce-
mu li mi Ti Te be bi.

sa va ra u dod, sce nar Si mo ce mu li iq ne ba ro gorc ricxob ri vi, ise teq s tu ri in-
for ma ci a, ro me lic  sxva das x va wya ro dan iq ne ba aRe bu li, ase, ma ga li Tad:

• amo na ri de bi fi nan su ri an ga riS ge bi dan;

• in for ma cia mar T vis sis te me bi dan;

• audi to ris sa mu Sao do ku men te bi dan amo Re bu li de ta le bi;

• dam k ve Tis gan an audi tis / mar w mu ne be li mom sa xu re bis Sem s ru le be li gun dis 
wev re bis gan mi Re bu li sity vi e ri in for ma ci a;

• me sa me mxa re Ta mo saz re be bi (do ku men te bi) da sxv.

auci le be li a, sce nar Si mo ce mu li in for ma cia kar gad wa i kiTxoT. ase ve mniS-
v ne lo va ni a, rom sak ma ri si dro da uT moT am in for ma ci is sis te ma ti za ci as da 
ga ge bas. Tu ze re led wa i kiTxavT in for ma ci as da ar ga i az rebT sce nar Si aR we-
ril sa kiTxebs, al baT, Tqve ni pa su xi ver iq ne ba sa Ta na dod kon cen t ri re bu li 
sce nar ze da ga mog r Ce baT mTa va ri sa kiTxe bi.

am g va rad, ro de sac kiTxu lobT si tu a ci u ri ma ga li Tis sce nars, mniS v ne lo va-
ni a, gan sazR v roT Sem de gi:

• ra ro li gaqvT Tqven?

• ma ga li Tad, audit ze pa su xis m ge be li me ne je ri xarT, Tu fir mis do ne ze 
xarT pa su xis m ge be li eTi kis an xa ris xis kon t ro lis sa kiTxeb ze?

• ra dro gaqvT mo ce mu li? da va le bas geg mavT dam k ve Tis sa an ga riS ge bo wlis 
dam Tav re bam de, Tu sa mu Sao do ku men tebs ixi lavT audi tis das ru le bis 
etap ze?

• ra saq mi a no bas ewe va dam k ve Ti? pro duq ci as awar mo ebs, mom sa xu re bis dar gis 
or ga ni za ciaa Tu sa fi nan so mom sa xu re bas ewe va? aris Tu ara dam k ve Tis saq-
mi a no bis sfe ro mkac rad re gu li re ba di dar gi?

• ra Zi ri Ta di kav Sir -ur Ti er To be bia mo ce mu li sce nar Si? es kom pa nia Zve li 
dam k ve Tia Tu po ten ci u ri? da va le ba/ ga ri ge ba er T je ra dia Tu pe ri o du li 
(gan me o re ba di)?

ze moT Ca moT v li li mTa va ri faq te bis gar k ve va da gex ma re baT ima Si, rom kiTx va-
Si mo ce mul moTxov neb ze swo ri az ri Se iq m naT.

sce na ris wa kiTx vis dros sa sar geb lo a, Tu ga xa zavT in for ma ci is mniS v ne lo-
van na wi lebs. ase ve kar gi iq ne ba, Tu pa su xis da geg m vam de ram den jer me ga da i-
kiTxavT sce nars.

pa su xis da geg m va da dro is ga na wi le ba

si tu a ci u ri ma ga li Tis ti pis Se kiTx va sul mci re sam gan s x va ve bul moTxov nas 
mo i cavs xol me. am moTxov neb ze dro un da ga a na wi loT, ra Ta dar w mun deT, rom 
Ti To e ul maT gans sak ma ri si dro da uT meT. ro me li me moTxov na ze ara da mak ma-
yo fi le be li pa su xis ga ce ma nam d vi lad Se am ci rebs kiTx vis T vis gan kuT v nil qu-
le bis ra o de no bas da imoq me debs pa su xis mTli an xa ris x zec. 
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gax sov deT, ne bis mi er moTxov na Si iq ne ba ise Ti sa kiTxi, ro mel zec ad vi lia qu-
le bis mog ro ve ba, mag ram Tu ro me li me moTxov nas sa er Tod ugu le bel yofT, es 
qu le bi da ge kar ge baT.

Se iZ le ba ga giC n daT kiTx va _ Rirs ki pa su xis da geg m va? am kiTx vis pa su xi mar-
ti via _ di ax, Tu ki geg ma Za li an de ta li ze bu li ar aris da, ma Sa sa da me, mi si 
Ses ru le ba Se iZ le ba. mTa var sa kiTxeb ze ori en ti re bu li mok le geg ma sa Su a-
le bas mog cemT, aq cen ti ga da i ta noT kiTx va Si mo ce mu li moTxov ne bis Zi ri Tad 
ele men teb ze da Te mi dan ar ga da ux vevT. kar gad ga az re bul geg ma Si wi na plan ze 
wa mo we u lia yve la ze mniS v ne lo va ni sa kiTxe bi. es ar se bi Ti a, rad gan Tu dro ar 
ge yo faT, pa sux Si mTa var sa kiTxebs ma inc mo i cavT. gar da ami sa, kar gad ga az-
re bul geg ma Si Cans sce nar Si mo ce mu li in for ma ci is sxva das x va na wils So ris 
kav Si re bi. amas Tan, da geg m vas ma Sin aqvs fa si, Tu geg ma pa suxs ga a um jo be sebs. 
Tu bevr dros da uT mobT de ta li ze bu li geg mis Sed ge nas, co ta dro dag r Ce baT 
kiTx vis moTxov neb ze de ta lu ri pa su xis ga sa ce mad da es ar iq ne ba sa ga moc do 
dro is efeq ti a ni ga mo ye ne ba. 

geg ma un da iyos Za li an mok le, ara ume tes kiTx va Si mo ce mu li pun q te bi sa. 
ama ve dros, naT lad Ca mo ya li be bu li ise, rom Se uZ le be li iyos mi si are va pa-
sux Tan.

mi Ti Te ba dro is ga na wi le ba ze. di di Sec do maa bev ri dro is daT mo ba ro me li me 
er Ti kiTx vis T vis da co ta dro is mo to ve ba da nar Ce ni kiTx ve bis T vis. auci-
le be li a, yve la kiTx va ze sca doT pa su xis ga ce ma da sak ma ri si dro dag r CeT 
ga moc dis dasrulebamde bo lo kiTx va ze pa su xis ga sa ce mad. Se gax se nebT, rom 
ga mom c de li mTe li pa su xis xa risxs ga ni xi lavs da yu radRe bas mi aq cevs im kiTx-
ve bis ra o de no bas, ro mel zec pa su xi ga e ciT.

dro da uT meT fiqrs

Se iZ le ba es Za li an xma ma Ral naT q va mad mo geC ve noT, mag ram mniS v ne lo va ni a, rom 
dro da uT moT kiTx vis moTxov neb ze, sce nar ze fiqrs. kar gad ga i az reT, ro gor 
un da upa su xoT kiTx vas. Sec do ma iq ne ba, pir da pir aiRoT ka la mi da qa Ral d ze 
pa su xis ga ce ma da iwyoT ise, rom kar gad ar ga i az roT pa su xi. stu den te bi xSi-
rad uS ve ben ga moc da ze am Sec do mas. qve moT da va sa xe lebT imis ma ga li Tebs, ra 
Se iZ le ba moh y ves mo u fiq reb lad pa su xis ga ce mas ise, rom kar gad ar ga i az roT 
sce nar Si aR we ri li faq te bi an kiTx vis moTxov na. 

Tu sa Ta na dod ar wa i kiTxavT da ar ga i gebT kiTx vis moTxov nebs, Se de gi Tqven-
T vis sa va la lo aR moC n de ba:

• sa Ta na dod ver ga i az rebT kiTx vis nam d vil moTxov nas da ami tom pa su xic Se-
u fe re be li iq ne ba. stu den te bis wa ru ma teb lo bis mTa va ri mi ze zi xSi rad is 
aris, rom zus tad ar pa su xo ben kiTx vas. Tu amas ga viT va lis wi nebT, aS ka ra a, 
rom stu den te bi xSi rad ze re led kiTxu lo ben kiTx va Si mo ce mul moTxov-
nas da hgo ni aT, rom is ro me li Rac wi na sa ga moc do kiTx vis an sa var ji So 
kiTx vis iden tu ri a. amis Se de gad, ma Ti pa su xi ar aris kiTx va Si mo ce mu li 
spe ci fi ku ri in for ma ci is Se saty vi si;

• ise Ti ko men ta re bis ga ke Te ba, rom le bic sxva kiTx vis moTxov nas exe ba, Sec-
do maa da am g va ri mid go miT Se iZ le ba ve ra na i ri qu la ver mo i po voT. mniS v-
ne lo va ni a, yu radRe ba mi aq ci oT imas, Tu ro gor aris er T ma neT Tan da kav Si-
re bu li sxva das x va moTxov na, ra Ta dar w mun deT, rom pa su xi lo gi ku ria da 
Tqve ni ko men ta re bi zus tad mo ce mul moTxov nas exe ba. 
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Tu sce nars gul das miT ar wa i kiTxavT, an sce nar Si mo ce mul in for ma ci as er-
Ti a no ba Si ar ga i az rebT, am Sem Tx ve va Sic Se de gi Tqven T vis sa va la lo iq ne ba:

• Se u fe re bel mo saz re bebs ga moT q vaT, rad gan naT lad da pro fe si o na lu rad 
ar ga i az reT audi tis / mar w mu ne be li mom sa xu re bis Sem s ru le bel fir ma sa da 
dam k veTs So ris ur Ti er To bas. umaR le si do nis ga moc deb ze, ne bis mi er mo-
dul Si, ga mom c de li mar to teq ni kur mo saz re bebs ki ar amow mebs, ara med 
Tqvens unars _ mi i RoT ko mer ci u li da pro fe si u li ga dawy ve ti le be bi da 
mo am za doT pro fe si u li re ko men da ci e bi. es aris er T -er Ti sfe ro, sa dac 
ga dam wy ve ti mniS v ne lo ba aqvs sce nar Si mo na wi le pi rebs So ris kav Sir -ur-
Ti er To beb ze yu radRe bis ga max vi le bas da kar gad ga az re bas. ma ga li Tad, 
Tu stu dents mi ni We bu li aqvs audi tis me ne je ris an par t ni o ris ro li, 
mniS v ne lo va ni a, ar ifiq roT ise, ro gorc gun dis um c ross per so nals eva-
le ba. ase ve, Ta vi dan un da aici loT dam k ve Tis T vis Se u fe re be li Se niS v ne bis 
mi ce ma, Se u fe re be li kiTx ve bis das ma an dak ve Tis gan Se u fe re be li in for ma-
ci is moTxov na. amas ma Sin SeZ lebT, Tu kar gad ga i az rebT am ur Ti er To bis 
xa si aTs da ro gor un da xde bo des mi si mar T va, wi na aR m deg Sem Tx ve va Si, es 
Za li an imoq me debs pa su xis xa ris x ze. ma ga li Tad:

• dam k ve Ti kom pa ni is xel m ZR va ne lo bas ar un da hkiTxoT, ari an Tu ara 
ke Til sin di si e re bi an sxva msgav si ram;

• audi to ru li mtki ce bu le bis mo sa po veb lad ar un da iTxo voT uk ve ga-
yi du li aq ti vis fi zi ku ri Se mow me ba, an  Ses yid vis an ga riS - faq tu ra mo-
iTxo voT ise Ti ra mis, rac mra va li wlis win iyi des. kar gad ga i az reT 
Tqve ni moTxov ne bi an re ko men da ci e bi da Tqvens Tavs hkiTxeT, si nam d-
vi le Si Se iZ le ba Tu ara ma Ti Ses ru le ba;

• ro me li me sity vis wa kiTx va da ub ra lod imis daS ve ba ga u az reb lad, 
rom es ra Ra cas niS navs, ro de sac si nam d vi le Si sru li ad sxvas niS navs 
_  aris stu den te bis T vis da ma xa si a Te be li yve la ze gav r ce le bu li Sec-
do ma da pir da pir imis Se de gi a, rom pa su xis da we ram de stu den t ma ar 
ifiq ra. ma ga li Tad, Tu sce nar Si mo ce mu lia in for ma cia ja ri me bis an 
sa u ra ve bis Se sa xeb, ima ze un da ifiq roT, ma Ti ga dax da sa an ga riS ge bo 
pe ri o dis dam Tav re bam de mox da Tu ara. nac v lad imi sa, rom sce na ris 
faq te bis ga u az reb lad pir da pir ga dawy vi toT, rom auci le be lia ana-
ricxe bis Seq m na;

• ro de sac ga moT v lebs ata rebT, auci leb lad ifiq reT sce nar Si mo ce mul 
cif reb ze: swo ri cif re bi ga mo i ye neT da Se sa fe ri si ga moT v le bi Ca a ta reT. 
ma ga li Tad, ro de sac ar se bi To bis do nes iT v liT, dar w mun diT, rom swo-
ri ba za Se ar Ci eT ga moT v le bis T vis. Tu aq ti vis T vis iT v liT ar se bi To bas, 
ar se bi To bis do nis ga moT v la un da ey r d no bo des aq ti ve bis naSTs da ara 
amo na gebs, rad gan es sru li ad da aS ka rad Se u fe re be lia da saR azrs mok-
le bu li.

pa su xis for ma ti

uT q me la dac na Te li a, rom pa su xe bi un da iyos naT lad da ga sa ge bad war mod ge-
ni li, rad gan amiT ga mom c dels uad vil de ba pa su xis Se fa se ba. amas Tan da kav Si-
re biT, auci leb lad un da ga iT va lis wi noT Sem de gi rCe ve bi:

• lo gi ku ri pa su xis ga sa ce mad ga mo i ye neT sa Ta u re bi da qve sa Ta u re bi;

• usa Ta u ro nu me ra cia mxo lod ma Sin iq ne ba mi sa Re bi, ro de sac sa Wi roa ise Ti 
faq te bis Ca moT v la, rom le bic mci re ax s nas sa Wi ro ebs, rac Se iZ le ba iS vi a-
Tad Seg x v deT am sag neb Si;

• ga u ge ba ri xel we ra xSi rad mTa va ri prob le maa Sem fa seb lis T vis. es ar da-
ga viwy deT!

• Ti To e u li pa su xi axa li fur c li dan da iwyeT.
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gax sov deT, kiTx va Si mo ce mu li zo gi er Ti moTxov na pro fe si o na liz mis T vis mi-
kuT v ne bul qu leb sac Se i cavs, ro gorc uk ve aR v niS neT, am ti pis pa su xis T vis 
ki gan sa kuT re bu li mniS v ne lo ba aqvs pa su xis war mod ge nis for ma sa da struq-
tu ras.

ax la gan vi xi loT ram de ni me si tu a ci ur ma ga liT ze da fuZ ne bu li kiTx va wi na 
wle bis sa ga moc do ma sa li dan, sa ga moc do kiTx ve bis ti pu ri moTxov ne bis sa i-
lus t ra ci od, rom le bic pa ta ra cxri lis sa xiT ze moT iyo war mod ge ni li:

1-li ma ga li Ti

a)  ass 560-Si _ `Sem d go mi mov le ne bi~ _ ax s ni li a, ra sa xis sa mu Sa os Ses ru le ba 
eva le ba audi tors fi nan su ri an ga riS ge bis audit Si Sem d gom mov le neb Tan 
da kav Si re biT.

   mo geTxo ve baT:

 aR we roT audi to ru li pro ce du re bi, rom lis Ca ta re bac eva le ba audi-
tors audi to ru li das k v nis xel mo we ram de ise Ti mov le ne bis da sad ge-
nad, rom le bic Se iZ le ba mo iTxov des fi nan su ri an ga riS ge bis Ses wo re-
bas an fi nan su ri an ga riS ge bis Se niS v neb Si gan mar te bas.             (5 qu la) 
                                                                               

b) Tqven xarT SezRu du li pa su xis m geb lo bis kom pa ni is, ̀ o i lis~ audi to ri, ro-
me lic mo i po vebs, ga da a mu Sa vebs da yi dis nav Tob sa da nav Tob p ro duq tebs.

   `o i lis~ 20X9 w. 30 iv niss das ru le bu li wlis audit Si ga mov lin da Sem de gi 
mov le ne bi: 

TariRi movlena

20X9 w. 15 agvisto        mTavari klientis/momxmareblis gakotreba, romlis 
davalianeba Seadgens finansuri mdgomareobis an-
gariSgebaSi asaxuli savaWro debitoruli daval-
ianebis 11 %-s.      

20X9 w. 21 seqtemberi     direqtorebma daamtkices finansuri angariSgeba.  

20X9 w. 22 seqtemberi     auditoruli Semowmebis samuSaoebi damTavrda da 
auditorul  daskvnas xeli moewera.

20X9 w. 1 noemberi       kompaniis navTobis gamwmendi qarxnidan zRvaSi SemTx-
veviT CaRvrilma mniSvnelovani raodenobis momwam-
lavma nivTierebebma seriozuli ziani miayena garemos. 
xelmZRvanelobam Secvala finansuri angariSgeba da es 
movlena saTanadod ganmarta finansuri angariSgebis 
SeniSvnebSi.

2009 w. 23 noemberi       finansuri angariSgeba gadaeca `oilis~ wevrebs (aq-
cionerebs).

20X9 w. 30 noemberi    kompaniis navTobis erT-erT WaburRilze gaCenilma 
xanZarma mTlianad gaanadgura WaburRili. axali Wis 
gaburRvas aTi Tve dasWirdeba, rasac mohyveba navTo-
bis warmoebis zarali am periodis ganmavlobaSi.
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mo geTxo ve baT:

qve moT Ca moT v li li Ti To e u li Ta ri Ri saT vis:

_ 20X9 w. 15 ag vis to;

_  20X9 w. 1 no em be ri; da

_  20X9 w. 30 no em be ri.

1)  gan sazR v roT, am Ta ri Re bis dros mom x da ri mov le ne bi ma ko req ti re be li mov-
le naa Tu ara ma ko req ti re be li, bass 10-is _ `sa an ga riS ge bo pe ri o dis Sem de gi 
mov le ne bi~ _ Se sa ba mi sad da da a sa xe loT ar gu men te bi Tqve ni ga dawy ve ti le-
bis da sa sa bu Teb lad;                                 (6 qu la)                                                   

2) gan mar toT audi to ris pa su xis m geb lo ba am mov le neb Tan da kav Si re biT da aR-
we roT audi to ru li pro ce du re bi, rom le bic un da Ca tar des.       (9 qu la)                                                       

Se niS v na: qu le bi mo ge ni We baT mxo lod ze moT Ca moT v lil sam Ta riR ze.

                                                                              (sul 20 qu la)

1-li ma ga li Tis pa su xi

a) audi to ru li das k v nis xel mo we ram de tar de ba Sem de gi audi to ru li pro ce-
du re bi:

• xel m ZR va ne lo bis mi er Sem d go mi mov le ne bis ga mo sav le nad dad ge ni li 
pro ce du re bis mi mo xil va;

• di req tor Ta sab Wos, audi tis ko mi te tis sxdo me bi sa da aq ci o ner Ta sa-
er To kre bis oq me bis gac no ba da uC ve u lo mux le bis ga mok v le va;

• kom pa ni is bo lo (u ax le si) Su a le du ri an ga ri Se bis, ase ve bi u je te bi sa da 
fu la di na ka de bis prog no ze bis mo po ve ba da gac no ba;

• Tu Se saZ le be li a, da ma te bi Ti mtki ce bu le be bis mo po ve ba kom pa ni is ad-
vo ka te bi sa gan (i u ris te bi sa gan) sa sa mar T lo pro ces Tan da pre ten zi eb-
Tan (sa Civ reb Tan) da kav Si re biT;  

• xel m ZR va ne lo bis ga mo kiTx va imis Ta o ba ze, mox da Tu ara ra i me Sem d go-
mi mov le na, ro go ri caa, ma ga li Tad:

	na ses xeb sax s reb Tan da kav Si re bu li axa li val de bu le be bi;

	mniS v ne lo va ni aq ti ve bis ga yid vis Sem Tx ve ve bi;

	axa li aq ci e bis an sa va lo val de bu le be bis ga moS ve ba;

	wyal di do biT, xan Z riT da sxva am g va ri mov le ne bis Se de gad aq ti ve-
bis ga nad gu re ba, an mTav ro bis mi er aq ti ve bis kon fis ka ci a;

	bu Ral t ru li aR ricx vis Ca na we reb Si ga ke Te bu li an gan z ra xu li uC-
ve u lo Ses wo re be bi;

• mow m de ba, xom ar mom x da ra ra i me ise Ti mov le na, rac sa eW vos gax dis 
kom pa ni is fi nan su ri an ga riS ge bis mo sam za deb lad fun q ci o ni re ba do bis 
prin ci pis ga mo ye ne bis mar Te bu lo bas.

b) 20X9 wlis 15 ag vis to

1)  mTa va ri mom x ma reb lis ga kot re ba da ma te biT mtki ce bu le bas uz run vel-
yofs, sa an ga riS ge bo Ta ri Ri saT vis ar se bu li pi ro be bis Se sa xeb. es mom-
x ma re be li ver ga da ix dis vals. am de nad, de bi to ru li da va li a ne ba ga di-
de bu li iq ne ba, xo lo uime do va le bis ana ricxe bi mo ge bi sa da za ra lis 
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an ga riS ge ba Si _ Sem ci re bu li. fi nan sur an ga riS ge ba Si un da Ses wor des 
de bi to ru li da va li a ne bis Tan xa.

2)  mTa va ri mom x ma re be li kot r de ba sa an ga riS ge bo wlis dam Tav re bis Sem-
deg, ma g ram fi nan su ri an ga riS ge bis dam t ki ce bam de da audi to ris das-
k v nis xel mo we ram de. sa nam audi to ris das k v nas xe li mo e we re ba, audi-
tors pa su xis m geb lo ba ekis re ba ise Ti ar se bi Ti mov le ne bis dad ge na ze, 
rom le bic gav le nas ax dens fi nan sur an ga riS ge ba ze. es imas niS navs, rom 
un da Ca tar des spe ci a lu ri audi to ru li pro ce du re bi, rom le bic gan-
kuT v ni lia am g va ri mov le ne bis ga mo sav le nad, ker Zod:

• un da dam t kic des, rom mom x ma re be li ar ga da ix dis lik vi da to ri sa-
gan, an ana lo gi u ri uf le ba mo si li pi re bi sa gan mi Re bu li we ri li-
saT vis;

• un da da das tur des mom x ma reb lis gan mi sa Re bi va li wlis dam Tav re-
bam de Seq m nil an ga riS - faq tu ras Tan Se da re biT da Tu Se saZ le be-
li a, da de bi Ti pir da pi ri das tu ris we ri liT;

• un da Ca tar des fi nan sur an ga riS ge ba Si de bi to ru li da va li a ne bis 
naS Tis Se sam ci reb lad da mo ge bi sa da za ra lis an ga riS ge ba Si uime-
do va le bis Ca mo we ri li Tan xis ga saz r de lad Se ta ni li ko req ti re-
be bis audi ti;

• audi tor ma un da mo iTxo vos, rom xel m ZR va ne lo bis ofi ci a lur we-
ril Si Ca ir Tos da va li a ne bis Tan xa, imis da sam t ki ceb lad, rom kom-
pa ni as ar ekuT v nis (a ra aqvs mi sa Re bi) sxva ra i me Tan xa mo ce mu li 
mom x ma reb li sa gan.

20X9 wlis 1 no em be ri 

1)   zRva Si mom wam la vi niv Ti e re be bis Sem Tx ve viT CaR v ra mox da sa an ga riS ge bo 
Ta ri Ris Sem deg. Tu da vuS vebT, rom fi nan su ri mdgo ma re o bis an ga riS ge ba Si 
asa xu li ar iyo wlis bo lo saT vis ar se bu li ma ra gis naS Ti, nav To bis CaR v ra 
mig va niS nebs iseT pi ro beb ze, rom le bic Se iq m na fi nan su ri wlis dam Tav re-
bis Sem deg. ro gorc Cans, auci le be li ar aris fi nan su ri an ga riS ge bis Ses-
wo re ba. Tum ca, es mov le na Se iZ le ba mniS v ne lo va ni iyos kom pa ni is saq mi a no-
bis T vis (Se iZ le ba kom pa ni as di di ode no bis Tan xis anazRa u re ba ze wa u ye non 
pre ten zi a) da, am de nad, fi nan su ri an ga riS ge bis Se niS v neb Si auci leb lad 
un da iyos gaT va lis wi ne bu li am mov le nis gan mar te ba.

2) zRva Si mom wam la vi niv Ti e re be bis Sem Tx ve vi Ti CaR v ra mox da audi to ru li 
das k v nis xel mo we ris Sem deg, mag ram ma nam, sa nam aq ci o ne rebs da eg zav ne-
bo daT fi nan su ri an ga riS ge ba. audi tis mo ce mul sta di a ze, audi tors ar 
ekis re ba ra i me pa su xis m geb lo ba, spe ci a lu ri pro ce du re bis an ga mo kiTx ve-
bis Ca ta re ba ze fi nan sur an ga riS ge bas Tan da kav Si re biT. `o i lis~ xel m ZR va-
ne lo ba aris pa su xis m ge be li ima ze, rom audi tors Se atyo bi nos ne bis mi e ri 
mniS v ne lo va ni mov le na, am mov le nis msgav si.

 Tum ca, vi na i dan audi to ri saT vis ax la uk ve cno bi lia ze mo aR niS nu li mov-
le na da es mov le na ar se biT gav le nas ax dens fi nan sur an ga riS ge ba ze, im 
Tval saz ri siT, rom mo iTxo ve ba mi si ax s na fi nan su ri an ga riS ge bis Se niS v-
neb Si, audi tor ma xel m ZR va ne lo bas Tan er Tad un da ga ni xi los es sa kiTxi.

 Ca sa ta re be lia Sem de gi spe ci fi ku ri pro ce du re bi:

• qi mi u ri niv Ti e re be bis CaR v ris Se sa xeb in for ma ci is mo po ve ba xel m ZR-
va ne lo bi sa gan, ad gi lob ri vi pre sis gac no ba da Tu Se saZ le be li a, in-
for ma ci is mo po ve ba kom pa ni is iuris te bi sa gan _ am uka nas k ne li pro-
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ce du riT Se iZ le ba ga mov lin des, ar se bobs Tu ara ra i me iuri di u li 
pa su xis m geb lo ba amas Tan da kav Si re biT;

• Se sa fe ri si sa aR ricx vo me To dis gan xil va di req to reb Tan er Tad, imis 
da sa das tu reb lad, rom aseT pi ro beb Si mo iTxo ve ba sa Ta na do in for ma-
ci is gam J Rav ne ba fi nan su ri an ga riS ge bis Se niS v neb Si; 

• fi nan su ri an ga riS ge bis Se sa ba mi si Se niS v nis gac no ba imis da sa das tu-
reb lad, rom es sa kiTxi sa Ta na dod aris ax s ni li fass stan dar te bis 
moTxov ne bis Se sa ba mi sad;

• ga nax le bu li ofi ci a lu ri we ri lis mo po ve ba di req to re bi sa gan, sa dac 
isi ni da a mow me ben, rom ar ar se bobs sxva ise Ti mov le ne bi, rom le bic 
fi nan su ri an ga riS ge bis Se niS v neb Si ax s nas sa Wi ro ebs;

• audi to ris das k v nis Sec v la mniS v ne lo van ga re mo e ba Ta am sax ve li ab za-
cis da sa ma teb lad, ra Ta audi tor ma mom x ma reb lis yu radRe ba ga a max vi-
los im sa kiTxis srul yo fil ax s na ze, ro me lic mo ce mu lia fi nan su ri 
an ga riS ge bis Se niS v na Si. audi to ris axa li das k v nis Ta ri Ri win ar un da 
us w reb des Sec v li li fi nan su ri an ga riS ge bis Ta riRs.

20X9 wlis 30 no em be ri

1) xan Za ri nav To bis Wa bur Ril ze imas niS navs, rom mom dev no fi nan sur wels 
`o i lis~ nav To bis war mo e ba da, sa va ra u dod, mo ge bac da e ce ma. mi u xe da vad 
ami sa, es mov le na ar qmnis mtki ce bu le bas sa an ga riS ge bo pe ri o dis bo los 
ar se bul pi ro beb ze, vi na i dan am dro i saT vis ar ar se bob da ra i me sim p to mi 
imi sa, rom es mox de bo da. am g va rad, es ara ma ko req ti re be li mov le na a. Tum-
ca, fass stan dar te bis Ta nax mad, fi nan su ri an ga riS ge bis Se niS v neb Si un da 
ga ni mar tos ze mo aR niS nu li mov le na, ra Ta fi nan sur ma an ga riS ge bam mcda-
rad ar war mo a Ci nos saq mis vi Ta re ba.

2) nav To bis Wa bur Ril ze xan Za ri gaC n da fi nan su ri an ga riS ge bis ga mo ce mis 
Sem deg. am dro i saT vis, audi tors ara aqvs ra i me ga mo kiTx ve bis Ca ta re bis 
val de bu le ba, fi nan sur an ga riS ge bas Tan da kav Si re biT. Tum ca, Tu audi to-
ri saT vis cno bi li gax de ba am g va ri mov le na, ass 560-is Ta nax mad, audi tor ma 
un da ga ni xi los Tavi si po ten ci u ri gav le na audi to ris das k v na ze.

audi tor ma un da Ca a ta ros Sem de gi pro ce du re bi:

• di req tor Ta sab Wos sxdo me bis oq me bis, sa dazR ve vo moTxov ne bi sa da 
sxva msgav si do ku men te bis Se mow me ba, ra Ta dar w mun des, rom xan Za ri 
dazR ve viT da i fa re ba da ar ar se bobs grZel va di a ni aq ti ve bis Sec v lis 
an ga re mo saT vis mi ye ne bu li zi a nis ga mo sas wo re be li pi ro bi Ti val de-
bu le ba;

• di req to re bis ga mo kiTx va imis Ta o ba ze, ro gor un da ac no bos aq ci o ne-
rebs, am si tu a ci is Se sa xeb;

• Tu di req to re bi fi nan su ri an ga riS ge bis xe lax la ga mo ce mas geg ma ven, 
audi to ri un da dar w mun des, rom es mov le na sa Ta na dod aris ax s ni li 
fi nan su ri an ga riS ge bis Se niS v neb Si;

• Tu di req to re bi ar geg ma ven fi nan su ri an ga riS ge bis Sec v las da Tqven 
mi gaC ni aT, rom es sa kiTxi ar se bi Tia fi nan su ri an ga riS ge bis sa mar T li-
a ni war d ge nis uz run vel sa yo fad, Tvi Ton sca deT aq ci o ne reb Tan uSu a-
lod da kav Si re ba, im me To de bis Se sa ba mi sad, ro me lic Tqvens qve ya na Si 
aris mi sa Re bi;

• Tu auci le be li a, audi to ri un da da u kav Sir des Ta vis iurists imis ga-
sa ge bad, ra zo mebs un da mi mar Tos audi tor ma ze mo aR niS nu li gan mar-
te be bis uqon lo bis ga mo fi nan sur an ga riS ge ba Si.
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me-2 ma ga li Ti

a)  da a xa si a TeT sa qon lis Sek ve Tis, gag zav ni sa da an ga riS - faq tu ris ga mo we ris 
Se sa fe ri si Si da kon t ro lis miz ne bi.                                                                  (5 qu la)

b)  kom pa nia `prog re sis~ fi nan su ri we li mTav r de ba 20X9 w. 30 iv niss. `prog-
re si~ aris sa ca lo vaW ro bis sa war mo, ro me lic yi dis sam za re u los teq ni-
kas (ro go ri ca a, Wur W lis sa recxi man qa ne bi, ma civ re bi da mik ro tal Ro va ni 
Ru me le bi). yve la ga yid va xor ci el de ba kom pa ni is veb g ver dis meS ve o biT, 
kom pa ni is tran s por tiT mom x ma reb lis T vis sa qon lis sax l Si gag zav ni Ta da 
mi ta nis gziT. kom pa nia sam za re u los teq ni kas yi du lobs bev ri sxva das x va 
mwar mo eb li sa gan.

     re a li za ci is pro ce sis da xa si a Te ba Se saZ le be lia Sem deg na i rad:

1)  po ten ci u ri myid ve le bi Se di an `prog re sis~ veb g ver d ze da ar Ce ven mis-
T vis sa Wi ro sam za re u los teq ni kas. veb g ver dis Sek ve Te bis sis te ma Si 
ar se bobs ma ra gis spe ci fi ka ci is am sax ve li fa i li, sa i da nac Se iZ le ba 
in for ma ci is mo po ve ba im pro duq ci a ze, ro mel sac `prog re si~ yi dis;

2)  ro de sac mom x ma re be li air Cevs teq ni kas, Sek ve Tis in for ma ci a, ro me-
lic mo i cavs fass, Sek ve Til pro duq t sa da sa Wi ro ra o de no bas, ina xe ba 
Se us ru le be li Sek ve Te bis fa il Si;

3)  sak re di to ba ra Te bis de ta lu ri mo na ce me bis ope ra ti u li uf le ba mo-
si le ba av to ma tu rad mi i Re ba mom x ma reb lis sak re di to ba ra Tis gam ce mi 
kom pa ni i dan, `prog re sis~ kom pi u te ru li sis te mis meS ve o biT;

4)  ne bar T vis mi Re bis Sem deg, re a li za ci is Tan xa ga da i ta ne ba kom pi u te-
rul yo vel dRi u ri re a li za ci is aR ricx vis wig n Si, xo lo yo ve li dRis 
bo los am wig ni dan mTli a ni ja mu ri Tan xa ga da i ta ne ba mTa var wig n Si;

5)  re a li za ci is Tan xis anazRa u re ba xde ba Ti To e u li sak re di to ba ra Tis 
gam ce mi kom pa ni i dan, yo vel T vi u rad, ro mel sac ak l de ba sak re di to ba-
ra Tis kom pa ni is sa ko mi si os da ricx va;

6)  sak re di to ba ra Tis moq me de bis uf le ba mo si le bis dad ge nis Sem deg, Sek-
ve Tis in for ma cia ga da e ce ma ga sag zav nad mom lo di ne sa qon lis fa ils 
da mi e ni We ba mo ce mu li Sek ve Tis sa i den ti fi ka cio sa ku Ta ri ko di. Sek-
ve Tis in for ma cia av to ma tu rad ga da e ce ma sa qon lis gam g zav ni gan yo fi-
le bis kom pi u te rul sis te mas;

7)  sa qon lis gam g zav ni gan yo fi le ba sa qo nels iRebs fi zi ku rad ar se bu li 
ma ra gi dan, ro me lic im yo fe ba `prog re sis~ sawyob Si da ma ra gis kom pi u-
te ru li sis te ma ga nax l de ba. Sek ve Tis in for ma cia xeliT ga da it vir Te-
ba lep top Si;

8)  sa qon lis mi wo de bi sas, mom x ma re be li sa qon lis mi Re bis aR sa niS na vad 
xels awers lep top Si. `prog re sis~ sawyob Si dab ru ne bi sas, mom x ma reb-
lis xel mo we ris ni mu Si ga da it vir Te ba Sek ve Te bis fa il Si, ro mel sac 
da e we re ba `Sek ve Ta Ses rul da~. 

mo ce mu li wlis audi tis da geg m vis do ku men ta ci a Si aR niS nu li a, rom audi tis 
Ca sa ta reb lad ga mo i ye ne ba ar se bi To bis Se mow me bis / m xo lod Zi ri Ta di tes te bis 
mid go ma. 
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mo geTxo ve baT. 

Ca mo a ya li boT audi to ru li tes te bi, rom le bic un da Ca a ta roT ga yid ve bi sa da 
sa qon lis gag zav nis sis te mas Tan da kav Si re biT, ax s naT Ti To e u li tes tis sa Wi-
ro e bis mi ze zi.                          (15 qu la)

                                                                                  (sul 20 qu la)

me-2 ma ga li Tis pa su xi:

a) kon t ro lis miz ne bi

sa qon lis Sek ve Ta

• sa qo ne li mi e wo de ba mxo lod uf le ba mo sil mom x ma reb lebs;

• Sek ve Te bi swo rad aRi ricxe ba, fa sis, ra o de no bis, mux li sa da mom x ma reb-
lis mo na ce me bis mi xed viT.

sa qon lis gag zav na da an ga riS - faq tu ris ga mo we ra:

• Sek ve Te bi eg zav ne ba sa Ta na do (swor) mom x ma re bels;

• yve la gag zav ni li sa qo ne li swo rad aRi ricxe ba;

• ig zav ne ba mxo lod Sek ve Ti li sa qo ne li da is sa qo ne li, rom lis T vi sac 
mom x ma re bel ma ga da i xa da;

• an ga riS - faq tu re bi iwe re ba mxo lod kom pa ni is mi er mi wo de bu li sa qon li-
saT vis.  

b)  audi to ru li tes te bi ga yid ve bi sa da sa qon lis gag zav nis sis te mi saT vis     

auditoruli testi testis mizezi

Tu auci le be li a, tes tu ri (sac de li) mo-
na ce me bis ga mo ye ne ba, `prog re sis~ veb-
g ver di sa da kon k re tu li sa qon lis Se-
sa xeb Se mo su li Sek ve Tis mo na ce me bis 
Se sa fa seb lad. Ta vi dan bo lom de gav lis 
tes tis Ca ta re ba am Sek ve Tis mo na ce me bi-
saT vis, Se us ru le be li Sek ve Te bis fa i-
lam de.

dav r w mun deT, rom Sek ve Tis mo na-
ce me bi srul yo fi lia da swo rad 
aris aR ricxu li veb g ver dis prog-
ra mu li uz run vel yo fis mi er.

davrwmundeT, rom aRricxuli 
monacemebi Seesabameba failSi 
Setanil monacemebs. 

Seusrulebeli SekveTebis failidan 
Sedgenili SerCeviTi erTobliobis er-
TeulebisaTvis:

_    Sek ve Tis mo na ce me bi un da Se u dar des 
ga sag zav nad mom lo di ne Sek ve Te bis 
fa ils, ra Ta dav r w mun deT, rom er-
Ti da igi vea sam za re u los teq ni kis 
mo na ce me bi da ra o de no be bi;

dav r w mun deT, rom veb g ver dis 
prog ra mu li uz run vel yo fi dan 
mi Re bu li mo na ce me bi srul yo-
fi lia da swo rad aris ga da ta ni-
li ga sag zav nad mom lo di ne Sek-
ve Te bis fa il Si.

_  am mom x ma reb lis T vis sa qon lis ga-
yid vis mo na ce me bi un da Se u dar des 
Tvi ur ga dax das, ro me lic mi Re-
bu lia sak re di to ba ra Tis gam ce mi 
kom pa ni i dan, un da Se mow m des, rom 
mi Re bu li Tan xa aris pro duq tis 
fass ga mok le bu li sak re di to ba ra-
Tis kom pa ni is mi er da ricxu li sa-
ko mi si o.

da va das tu roT, rom fu la di 
sax s re bi mi Re bu lia yve la sa xis 
sam za re u los teq ni kis ga yid vi-
dan da, am de nad, da va das tu roT 
mi Re bu li fu lis ode no bis sis-
ru le da sis wo re.
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_   realizaciis Tanxa unda Sejerdes 
realizaciis wignis failTan.  

davadasturoT, rom realizaci-
is Tanxebi ar aris Semcirebuli 
an gadidebuli realizaciis/
gayidvebis wignSi, mTavar wignSi 
an finansur angariSgebaSi.

ga sag zav nad mom lo di ne sa qon lis fa i-
lis mi mo xil va Zve li mux le bis ga mo sav-
le nad da ga mo kiTx vis Ca ta re ba, ra tom 
aris es mux le bi isev am fa il Si. 

dav   r   w   mun   deT, rom ga  var   k   vi  eT 
mi  ze  ze  bi, ris ga  moc Sek   ve  Te  bi 
ar da  mu  Sav   da. di  di ra  o  de  no  bis 
Zve  li mux   le  bis ar   se  bo  ba Se  iZ  -
le  ba ima  ze mety   ve  leb   des, rom 
prob   le  me  bi ar   se  bobs sak   re  di -
to ba  ra  Tis ne  bar   T   ve  bis sis   te -
meb   Si, rac ase  ve sa  Wi  ro  ebs ga -
mok   v   le  vas. 

dReebis SerCeviTi erTobliobisaTvis 
davajamebT yoveldRiuri realizaciis 
wignis fails da realizaciis mTlian 
moculobebs SevudarebT am dRis mTa-
vari wignis angariSebs.

SevamowmoT yoveldRiuri real-
izaciis wignis ricxobrivi sis-
wore da gatarebebis gadatanis 
siswore mTavari wignis failSi.

gasagzavnad momlodine saqonlis fai-
lidan Sedgenili SerCeviTi erToblio-
bis elementebisaTvis, saqonlis gagzav-
nis informacias SevudarebT saqonlis 
gamgzavni ganyofilebis kompiuterSi 
arsebul informacias.

davadasturoT, rom SekveTis 
monacemebi srulyofilia da 
zustad aris gadacemuli saqon-
lis gamgzavni ganyofilebisaT-
vis.

saqonlis gamgzavni ganyofilebis kom-
piuteridan Sedgenili SerCeviTi erTo-
bliobis elementebisaTvis:

_    mo na ce mebs Se vu da rebT ga sag zav nad 
mom lo di ne sa qon lis fa i lis mo-
na ce mebs, ra Ta dav r w mun deT, rom 
Tan x v de ba pro duq ci is, mi si ra o de-
no bi sa da mom x ma reb lis mo na ce me bi;

dav r w mun deT, rom sa qon lis 
gag zav nis in for ma cia swo ria da 
Tvi Ton sa qon lis gag zav nis Ca-
na we re bi exe ba uf le ba mo sil da 
re a lur re a li za ci as.

_ monacemebs SevudarebT maragis 
Canawerebs, raTa davamtkicoT, rom 
samzareulos teqnikis swori mona-
cemebi iyo Secvlili;

dav r w mun deT, rom ma ra gis sis-
te ma swo rad aR ricxavs Sek ve-
Til sam za re u los teq ni kas da 
ma ra gis sis te ma isev swo ri a.

_   SevamowmebT, rom failSi arsebu-
li  momxmareblebis xelmowerebi 
Tanxvdeba leptopSi dafiqsirebul 
miRebul saqonels;

da va das tu roT, rom ar se bobs 
mtki ce bu le be bi sa qon lis mi Re-
ba ze, rac, Ta vis mxriv, imas da-
am t ki cebs, rom sa qo ne li mo wo-
de bu li iyo.
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saqonlis gamgzavni ganyofilebis kom-
piuteridan SerCeviTi erTobliobis 
elementebisaTvis ganvixilavT, rom ar-
sebobs mtkicebulebebi momxmareblebi-
saTvis saqonlis  miwodebaze. iq, sadac 
ar iarsebebs saqonlis miwodebis infor-
macia, gamovikvlevT Canawerebs da amis 
mizezebs.

dav r w mun deT, rom sa qo ne li mi-
Re bu lia da kom pa ni a Si ar se bobs 
da ga mo i ye ne ba pro ce du re bi, 
rom le bic ik v levs sa qon lis ar-
gag zav nis an ar mi Re bis Sem Tx ve-
vebs.

saqonlis gamgzavni ganyofilebis kom-
piuteris failebidan ganvixilavT mux-
lebs, romlebsac ara aqvs miwerili 
`SekveTa Sesrulda~. gamovikvlevT am 
muxlebs da SekveTis Seusruleblobis 
mizezebs.

dav r w mun deT, rom sa qon lis 
gag zav nis pro ce si swo rad fun-
q ci o ni rebs da aras rul yo fi li 
mux le bis T vis ga mok v le va tar-
de ba.

Se niS v na stu den te bi saT vis. pa su xis aq cen ti ga da ta ni li un da iyos Zi ri Tad 
tes teb ze. da saS ve bia msje lo ba kon t ro lis tes teb zec, ro de sac isi ni gan sa-
xil vel sis te mas ukav Sir de ba.

Sem deg ma ga li Teb Si sxva das x va sa ga moc do kiTx vi dan amok re bi lia cal ke u li 
moTxov ne bi, sa ga moc do kiTx ve bis ze moT Ca moT v li li ti pu ri moTxov ne bis 
sa i lus t ra ci od da Se iZ le ba kiTx va Si ar iyos moy va ni li aR we ri li mTe li 
sce na ris teq s ti, Tu es auci le be li ar aris gan sa xil ve li kiTx vis moTxov-
nis T vis.

me-3 ma ga li Ti

a)   audi to rebs mo eTxo ve baT, sa mu Sao do ku men teb Si asa xon kom pa ni is bu Ral-
t ru li aR ricx vi sa da Si da kon t ro lis sis te me bi, fi nan su ri an ga riS ge-
bis audit Si Ca sa ta re be li pro ce du re bis far g leb Si. ar se bobs Si da kon t-
ro lis sis te me bis do ku men ti re bis ori me To di: na ra ti u li Se niS v ne bi da 
kiTx va re bi. 

mo geTxo ve baT:.

Ti To e u li me To dis T vis _ na ra ti u li Se niS v ne bi da kiTx va re bi: 

(1)  aR we roT Si da kon t ro lis sis te me bis do ku men ti re bis me To di; da

(2)  ax s naT am me To dis ga mo ye ne bis upi ra te so ba.

Se niS v na: qu le bi Ta nab rad ga na wil de ba Ti To e ul kiTx va ze.      (4 qu la)
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pa su xi.

a) sis te me bis do ku men ti re ba: 

na ra ti u li Se niS v ne bi: 

aRwera upiratesoba

na ra ti u li  Se niS v ne bi gu lis-
x mobs sis te mis we ri lo biT 
aR we ras. aR we ra Si de ta lu-
rad aris naC ve ne bi, ra xde ba 
sis te ma Si Ti To e ul etap ze 
da ase ve mo i cavs im kon t ro-
lis pro ce du re bis aR we ra-
sac, rom le bic ga mo i ye ne ba 
Ti To e ul etap ze.

martivia am meTodiT sistemis aRwera. kompa-
niis TanamSromlebTan erTad ganxilvis Sem-
deg advilia ganxilvis Sedegebis  gadmotana 
werilobiT dokumentSi, SeniSvnebis saxiT. 
amgvari aRwera auditis gundis yvela wevrs 
exmareba damkveTis Sida kontrolis sis-
temis Sesaxeb naTeli warmodgenis SeqmnaSi, 
gansakuTrebiT umcros wevrebs, romlebsac 
SeiZleba ufro gauWirdeT sxva meTodebis 
gamoyeneba/gageba.

kiTx va re bi

aRwera upiratesoba

Sida kontrolis kiTxvarebi 
an Sida kontrolis Sefasebis 
kiTxvarebi Seicavs SekiTxve-
bis sias, TiToeuli ZiriTadi 
saoperacio ciklis Sesaxeb. 
Sida kontrolis kiTxvarebi 
gamoiyeneba imis Sesafaseb-
lad, arsebobs  Tu ara kont-
rolis meqanizmebi/procedu-
rebi, xolo Sida kontrolis 
Sefasebis kiTxvarebis meSveo-
biT fasdeba arsebuli kont-
rolis meqanizmebis  efeqtia-
noba.

kiTxvarebis  upiratesoba isaa, rom swrafad 
SeiZleba maTi momzadeba, rac imas niSnavs, 
rom es ufro advili da naklebad Sromate-
vadi meTodia sistemis dokumentirebisTvis. 
kiTxvarebi uzrunvelyofs imis garantias, 
rom sistemaSi arsebuli/moqmedi kontrolis 
yvela procedura iqneba ganxiluli da doku-
mentirebuli. maSasadame, ararsebuli kont-
rolis procedurebi an sistemis  naklova-
nebebi TvalsaCinod naTeli gaxdeba auditis 
gundis  wevrebisTvis. 

me-4 ma ga li Ti

`ba ri~ aris sa in ves ti cio kom pa nia

mas aqvs Si da audi tis pa ta ra gan yo fi le ba (4 Ta nam S ro me li), ro me lic, Zi ri-
Ta dad, ori en ti re bu lia fi nan sur audit ze. kom pa ni as ga re audi to rul mom sa-
xu re bas uwevs Tqve ni fir ma. am Ja mad miw ve u li xarT `bar Si~ Si da audi ti sa da 
mi mo xil vis sa mu Sa o e bis Ca sa ta reb lad _ Se giZ li aT iTa nam S rom loT kom pa ni is 
Si da audi tis gan yo fi le bis jguf Tan, an mTli a nad fir mam Ta vis Tav ze aiRos 
am fun q ci is Ses ru le ba.

mo geTxo ve baT

g)  Se a fa soT, ra upi ra te so be bi da nak lo va ne be bi ga aC nia ga re Se wya ro e biT 
(a uT sor sin giT) Ses ru le bul Si da audi to rul mom sa xu re bas (xuT - xu Ti mo-
saz re ba).                            (6 qu la)                                                                        
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pa su xi:       

g) ga re wya ro e biT Ca ta re bu li Si da audi tis upi ra te so be bi da nak lo va ne be bi

upi ra te so be bi

•   Si da audi to ru li mom sa xu re bis Sem s ru le be li ga re fir mis aq cen ti uf ro 
me tad kon cen t ri re bu lia da na xar jeb sa da mwar mo eb lu ro ba ze;

•    Si da audi tis Ca sa ta reb lad uf ro me tia, far To ga moc di le bis ga mo ye ne bis 
Se saZ leb lo ba;

•  nak le bia Si da audi tor Ta  per so na lis ma Ra li de na do bis an da na kar ge bis 
ris ki;

• gan sa kuT re biT mo xer xe bu lia spe ci a lis te bis, Zvi rad Ri re bu li kva li fi-
ci u ri Sro mis mo sa zi dad, ma ga li Tad ise Tis, ro go ric kom pa nia `bars~ esa-
Wi ro e ba;

• Si da audi to rul mom sa xu re ba ze mok le va di a ni moTxov ni le be bis dak ma yo-
fi le ba Se saZ le be lia, mTe li wlis gan mav lo ba Si da na xar je bis ga we vis ga-
re Se (da na xar je bis eko no mi a). 

nak lo va ne be bi

• ar se bobs in te res Ta kon f liq tis war mo So bis Se saZ leb lo ba;

• Si da audi tis Ca ta re bas Tan da kav Si re bu li da na xar je bis ga mo, Se saZ loa 
zi a ni mi ad ges (ze wo la ga ni ca dos) audi to re bis da mo u ki deb lo bas;

• ga re wya ro eb ze da fuZ ne bul ma `gan yo fi le bam~ Se saZ loa ze wo la ga ni ca dos 
xel m ZR va ne lo bis mxri dan imis mu qa riT, rom aRar ga na ax lebs xel Sek ru-
lebas, an mTli a nad ar ga da ux dis sa fa surs; 

• ar se bobs ris ki imi sa, rom ga re mom sa xu re or ga ni za cias ar eq ne ba kom pa ni is 
biz ne si sa da kul tu ris Rrma cod na im do nis, rac eq ne bo da kom pa ni a Si ar-
se bul Si da audi tis gan yo fi le bas;

• sa pi ris pi ro miz ne bi da kul tu ra aqvs ga re or ga ni za ci is mi er Ses ru le bul 
mom sa xu re bas da kom pa ni as, ro me lic am mom sa xu re bas iRebs; 

• ar se bobs imis Se saZ leb lo ba, rom da na xar je bi ga iz r de ba, an Si da audit ze 
da xar ju li dro Sem cir de ba. 

me-5 ma ga li Ti

mra va li mi ze zi ga na pi ro bebs or ga ni za ci a Si Si da kon t ro lis sis te mis auci-
leb lo bas. de bi to ru li da va li a ne ba (moTxov ne bis cik li) er T -er Ti im sfe-
ro Ta ga ni a, sa dac or ga ni za ci ebs surT, rom efeq ti a nad mu Sa ob des ma Ti Si da 
kon t ro lis pro ce du re bi. 

mo geTxo ve baT

b)   ga ni xi loT, ra tom ar Se uZ lia efeq ti an Si da kon t ro lis sis te ma sac ki 
yo vel T vis Ta vi dan aici los an ga mo av li nos Sec do me bi, in for ma ci is ga-
mo to ve bi sa da aq ti ve bis uka no no miT vi se bis Sem Tx ve ve bi de bi to ru li da-
va li a ne bis sis te ma Si; amas Tan, isic gan mar toT, ra tom aris mniS v ne lo va-
ni audi to re bi saT vis, rom dam k veT sa me ur neo su bi eq t Si fun q ci o ni reb des 
efeq ti a ni Si da kon t ro lis sis te ma;                                 (4 qu la)
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 g)  war mo id gi neT, rom mim di na re audit Si Tqven ge va le baT de bi to ru li da va-
li a ne be bis audi tis Ca ta re ba. aR we reT, ra sa mu Sa os Ca a ta reb diT de bi to-
ru li da va li a ne bis da sa das tu reb lad gag zav nil cir ku la rul we ri leb ze 
pa su xe bis mi Re bis Sem deg, Tu:

(i)  mom x ma re be li ar eTan x me ba naSTs da gig zav niT sxva naSTs;

(i i)  mom x ma reb li sa gan das tu ris moTxov nis pa su xi ar mo vi da da pa su xis  
mi Re bis yo vel g va ri mcde lo ba uSe de god dam Tav r da.         (6 qu la) 

                                                                                                                          

pa su xi:

b) Tan da yo li li SezRud ve bi/ nak lo va ne be bi

(i) ar ar se bobs srul yo fi li kon t ro lis sis te ma, anu yve la kon t ro lis 
sis te mas Tan da yo li li nak lo va ne be bi axa si a Tebs. es niS navs, rom audi-
to re bi ve ras d ros ver da ey r d no bi an mar to Si da kon t ro lis sa Ta na do 
mu Sa o bas. im Sem Tx ve va Sic ki, ro de sac sis te mis tes ti re bi dan Cans, rom 
sis te ma srul yo fi lad mu Sa obs, audi to rebs, as s -e bis Ta nax mad, ma inc 
eva le baT gar k ve u li Zi ri Ta di tes te bis Ca ta re ba; 

(ii) ma nu a lur an Se re ul sis te meb Si Tan da yo li li nak lo va ne ba mo i cavs 
`a da mi a nur Sec do ma sac~. ada mi a ne bi amu Sa ve ben kon t ro lis sis te mebs an 
gar k ve ul pro ce du rebs as ru le ben da ada mi a ne bi Sec do mebs uS ve ben; 

(iii) me o re Tan da yo li li nak lo va ne ba aris uf le ba mo si le bis bo ro tad ga-
mo ye ne ba. ma ga li Tad, Se iZ le ba yal bi an ga riS - faq tu re bis Seq m na wlis 
bo los, ra Ta ga um jo bes des re a li za ci is mo na ce me bi, an yal bi ma ko-
req ti re be li faq tu re bis Seq m na da Sem deg ma Ti ga uq me ba zus tad wlis 
dam Tav re bis Sem deg;

(iv) TaR li Tu ri Se Tan x me bis or ga ni ze ba Se saZ le be lia ro gorc Tvi Ton kom-
pa ni a Si, ise mis ga reT. mas, vi sac ma ko req ti re be li faq tu re bis ga mo-
we ris uf le ba aqvs, Se uZ lia yal bi ma ko req ti re be li faq tu re bis ga mo-
we ra Ta vi si me go ba ri mom xm areb le bis T vis. isi ni, vi sac xe li mi uw v de ba 
fu lad sax s reb sa da de bi to ru li da va li a ne bis Ca na we re bis war mo e ba ze, 
Se iZ le ba fa ru lad Se Tan x m d nen da fu la di sax s re bi mi iT vi son, xo lo 
bu Ral t rul Ca na we reb Si yal bi ga ta re be bi ga a ke Ton am faq tis mi saC q ma-
lad. 

g) ro de sac mi vi Reb cir ku la ru li we ri le bis pa su xebs de bi to ru li da va li a-
ne bis da das tu re ba ze, un da dav r w mun de, rom kon ver t ze das mu li sa fos to 
be We di em Tx ve va mom x ma reb le bis mi sa marTs. mxo lod amis Sem deg Ca va ta reb 
audi to rul  sa mu Sa os: 

(i) Tu mom x ma re be li ar eTan x me ba naSTs da sxva naSTs (Se Tan x me bul s / da-
sa bu Te buls) war mo ad gens, ar se bobs imis al ba To ba, rom gan s x va ve ba ga-
mow ve u li iq ne ba `sa qo ne li gza Si~ da /an  `fu la di gzav ni le bi gza Si~ 
mux le bis ar se bo biT. 

     sa qo ne li gza Si (a nu uf ro zus tad, `an ga riS - faq tu ra~ gza Si) ise Ti an-
ga riS - faq tu re bi a, rom le bic ga ta re bu lia mom x ma reb lis an ga riS ze de-
bi to ru li da va li a ne bis wig n Si, mag ram Ta vad mom x ma re bels ar ga u ta-
re bia Ta vi si kre di to ru li da va li a ne bis wig n Si. Tu am g va ri mux le bi 
saan ga riS ge bo pe ri o dis das ru le bis Ta ri Ris max lo bel pe ri ods ukav-
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Sir de ba, ar se bobs imis al ba To ba, rom gan s x va ve ba ga mow ve u li iq ne ba 
imiT, rom mom x ma re bels jer ar da u mu Sa ve bia Ta vi si Ses yid vis an ga-
riS - faq tu re bi da ami tom ar ga u ta re bia kre di to ru li da va li a ne bis 
wig n Si. me un da da vam t ki co, rom sa qo ne li mom x ma re bels wlis dam Tav-
re bam de ga eg zav na. am miz niT Se va mow meb mo ce mu li sa qon lis ga sav lis 
zed de bu lis Ta riRs. sa qon lis gag zav nis Ta ri Ris Se mow me ba sxva gzi-
Tac Se iZ le ba. ker Zod, im sat ran s por to sa a gen tos an ga riS - faq tu re bi-
dan, ro mel sac da e va la sa qon lis tran s por ti re ba da im Ta riR ze day-
r d no biT, ro de sac mom x ma re be li da a das tu rebs sa qon lis mi Re bas. Tu 
an ga riS - faq tu ra ze das mu li Ta ri Ri wlis dam Tav re bis wi na or kvi ra ze 
uf ro ad rin de li Ta ri Ri a, ma Sin uf ro mo sa lod ne li a, rom es sa da vo 
an ga riS - faq tu re bi iq ne ba. me Se ve kiTxe bi maT Se sa xeb sa vaW ro kre di-
tis kon t ro li ors da ga dav wy vet, ar se bobs Tu ara ris ki imi sa, rom 
an ga riS - faq tu ris mTe li Tan xa ar da i fa ros. Se iZ le ba mom x ma re bel sac 
da vu kav Sir de da Se ve kiTxo an ga riS - faq tu re bis Se sa xeb. am g va ri ga mok-
v le ve bis Sem deg uk ve ga dav wy vet, mo ce mu li gza Si myo fi an ga riS - faq-
tu re bis Tan xe bi aris Tu ara amo Re ba di, Tu maT T vis sa Wi roa ana ricxe-
bis Seq m na.

     fu la di gzav ni le bi gza Si – es aris mom x ma reb lis kre di to ru li da va-
li a ne bis wig n Si ga ta re bu li Ce ke bi, rom le bic jer ar aris aR ricxu li 
audi tis dam k ve Ti kom pa ni is de bi to ru li da va li a ne bis wig n Si. me Se va-
mow meb, rom Ce ke bi asa xu li iyos dam k ve Tis de bi to ru li da va li a ne bis 
wig n Si kre di tis mxa res, wlis dam Tav re bis Sem deg. Tu Ce ki mniS v ne lo va-
ni dag vi a ne biT aris ga ta re bu li dam k ve Tis de bi to ru li da va li a ne bis 
wig n Si, vna xav, xom ar me or de ba am g va ri si tu a cia sxva mom x ma reb leb Ta-
nac. Tu es ase a, ma Sin ar se bobs ris ki imi sa, rom ad gi li iyos TaR li To-
ba _ dag vi a ne biT ga ta re bu li fu lis miT vi se ba. ma Sin Se va mow meb, dRes 
mi Re bu li Ce ke bi Se ta ni lia Tu ara ban k Si da u yov neb liv (dRes an xval). 
Tu ban k Si Ce ke bi mniS v ne lo va ni dag vi a ne biT aris Se ta ni li, ma Sin Se va-
mow meb, ar se bobs Tu ara Ce ke bi, rom le bic de po ni re bu li ar aris ban k Si 
da Tu ar ar se bobs, aqac mo sa lod ne li a, rom Ce ke bi ban k Si dag vi a ne biT 
Sei ta nes, TaR li To bis ga mo _ dag vi a ne biT ga ta re bu li Ce ke bis miT vi se-
bis faqti. 

    kom pa ni is de bi to ru li da va li a ne bis naS T sa da mom x ma reb lis kre di to-
ru li da va li a ne bis wig nis naSTs So ris Se iZ le ba sxva gan s x va ve be bic 
ar se bob des. Tu es gan s x va ve be bi um niS v ne lo /a ra rar se bi Ti iq ne ba, Se-
miZ lia ma Ti ig no ri re ba (Tum ca, frTxi lad un da vi yo da dav r w mun de, 
rom es um niS v ne lo gan s x va ve ba ar aris ori di di gan s x va ve bis Se de gi, 
rom le bic er T ma neTs fa ravs). Tu gan s x va ve ba mniS v ne lo va ni a /ar se bi-
Ti a, ma Sin sa kiTxs gan vi xi lav sa vaW ro kre di tis sa kiTxe bis kon t ro li-
or Tan da Se iZ le ba mom x ma re bel sac da vu kav Sir de. Tu  dav r w mun de bi, 
rom Tan xis amo Re bis Se saZ leb lo ba ar ar se bobs, ase Ti mux le bi saT vis 
un da Se iq m nas ana ricxe bi. 

(i i) ax la gan vi xi loT Sem Tx ve va, ro de sac mom x ma re be li pa suxs ar ag zav nis 
cir ku la rul we ril ze, ro de sac mom x ma reb lis ar se bo bis dam t ki ce ba 
ar xer x de ba _ mom x ma reb lis ar se bo ba ze mtki ce bu le be bi rom mo vi po vo, 
Se miZ li a: 

•  te le fo niT da vukavSirde mom x ma re bels da Se ve kiTxo, va da ga da ci-
le bu li naS Tis Se sa xeb. frTxi lad un da vi yo, rom kom pa ni am xe li 
ar Se mi Sa los da rek va Si. amis Ta vi dan aci le ba Se saZ le be li iq ne ba, 
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Tu  kon k re tul mom x ma re bels pir da pir da vu re kav kom pa ni is sa te-
le fo no sis te mi dan an mo bi lu ri te le fo niT; 

•  da vaT va li e ro mom x ma reb li sa gan mi Re bu li ko res pon den ci e bis as-
le bi, maT So ris Sek ve Te bi, fu la di gzav ni le bi, mom x ma reb le bi sa gan 
ga mog zav ni li Ce ke bi da mi mo we re bi kom pa ni is blan k ze/ sa ti tu lo 
fur cel ze. es do ku men te bi ori gi na le bi un da iyos da do ku men-
teb Si da fiq si re bu li mom x ma reb lis sa xel wo de ba un da em Tx ve o des 
dam k ve Tis de bi to ru li da va li a ne bis wig n Si mom x ma reb lis an ga riS-
ze mi Ti Te bul sa xel wo de bas;

• dam k ve Tis ar se bo ba Se va mow mo sa te le fo no da sa vaW ro cno ba reb Si. 
am mid go mas nak lo va ne ba ga aC ni a. ker Zod, is karg mtki ce bu le bas 
uz run vel yofs mom x ma reb lis ar se bo ba sa da mis saq mi a no ba ze, mag-
ram sust mtki ce bu le bas iZ le va ima ze, rom es sa war mo sa qo nels 
Ce mi audi tis dam k ve Ti kom pa ni i sa gan iRebs.

  mas Sem deg, rac dam t kic de ba mom x ma reb lis ar se bo ba, uk ve dad-
gin de ba de bi to ru li da va li a ne bis wig nis naS Tis da far vis Se saZ-
leb lo ba. pir ve li, Se va mow meb da va li a ne bis xan daz mu lo bas. Tu 
es Tan xa kre di tis li mi tis far g leb Si Tav s de ba da mom x ma re be li, 
Cve u leb riv, kre di ti saT vis dad ge nil va deb Si ix dis da va li a ne bas, 
ma Sin, sa va ra u dod, da va li a ne ba, al baT, da i fa re ba. Sem deg Se va mow-
meb wlis dam Tav re bis Sem dgom mi Re bul fu lad sax s rebs, rom li-
Tac wlis dam Tav re bis mi wu ruls ga mo we ri li ro me li me re a li za ci-
is an ga riS - faq tu ra ifa re ba. ise Ti an ga riS - faq tu re bi, rom le bic 
da i fa ra (fu la di sax s re bi mi Re bu li a) wlis dam Tav re bis Sem deg, 
ar Se iZ le ba sa eW vo iyos. Tum ca, Tu audi to ru li Se mow me bis dros 
ar se bobs Zve li wle bis da va li a ne be bi, an de bi to ru li da va li a ne bis 
naS Tis xan daz mu lo ba di di a, es niS navs, rom Se saZ le be lia zo gi er-
Ti Tan xa ar iyos amo Re ba di. aseT Sem Tx ve va Si, ga da ux de li Tan xe-
bis Se sa xeb vim s je leb kre di tis sa kiTxe bis kon t ro li or Tan er Tad. 
Sem deg kon t ro li o ri sa gan mi Re bul in for ma ci as Se vu da reb sxva 
Sek re bil mtki ce bu le bebs da ga dav wy vet, sa eW vo aris Tu ara yve la 
da va li a ne ba, Tu mxo lod da va li a ne be bis na wi lia sa eW vo. Tu  dav r-
w mun de bi, rom yve la da va li a ne ba an da va li a ne be bis na wi li sa eW vo a, 
mag ram dam k ve Ti am t ki cebs, rom yve la da va li a ne ba amo Re ba di a, ma-
Sin am in for ma ci as Ca vi niS nav sa mu Sao do ku men teb Si Se us wo re be li 
Sec do me bis si a Si. 

me-6 ma ga li Ti

ass 500 –`a u di to ru li mtki ce bu le ba~ – audi to rebs aval de bu lebs mtki ce-
bu le be bis mo po ve bas fi nan su ri an ga riS ge bis Se sa ba mi si mtki ce be bis ga sam ya-
reb lad. am mtki ce be bi dan er T -er Ti aris Se fa se ba. ma Sa sa da me, mtki ce bu le ba 
sa Wi roa imis da sa das tu reb lad, rom aq ti ve bi an val de bu le be bi asa xu lia Se sa-
fe ri si sa ba lan so Ri re bu le biT. mra va li audi tis wa ru ma teb lo ba da kav Si re bu-
lia im sir Tu le eb Tan, rom leb sac audi to re bi awy de bi an aR niS nu li mtki ce bis 
Se mow me bis dros, ro de sac upi ris pir de bi an xel m ZR va ne lo bis `Se moq me de bi Ti~ 
bu Ral t ru li aR ricx vis mcde lo bas. Cve u leb riv, Se fa se bis mtki ce bis Se mow me-
bis dros audi tor ma un da gan sazR v ros, rom xel m ZR va ne lo bis mi er ga mo ye ne-
bu li Se fa se bis sa fuZ ve li, me To di fass stan dar te bis moTxov nebs Se e sa ba me-
ba. gar da ami sa, audi to rebs esa Wi ro e baT sak ma ri si mtki ce bu le be bis Sek re ba, 
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Ta vad mux le bis Ri re bu le be bis Se sa xeb. ro gorc ase Ti, Se fa se bis prob le mebs 
audi to re bi awy de bi an Sem deg sa kiTxeb Tan mi mar Te biT:

(i) zed na de bi xar je bis Se sa fe ri si Tan xe bis gan sazR v ri sas, rom le bic ga da-
ta ni lia ma ra ge bis sa bo loo naS Tis TviT Ri re bu le ba Si; 

(ii) ise Ti Zi ri Ta di sa Su a le be bis Ca mo sa we ri Tan xe bis gan sazR v ri sas, ro mel-
Tac SezRu du li sa sar geb lo eko no mi ku ri mom sa xu re bis va da aqvT; 

(iii) mo ce mul wels ga da va de bu li da ara ma te ri a lu ri aq ti ve bis sa xiT aRi a re-
bu li sac del - sa kon s t ruq to ro da na xar je bis gan sazR v ri sas. 

mo geTxo ve baT

(i i) mux li saT vis:

(a) gan sazR v roT Se fa se bis Se sa fe ri si sa fuZ ve li;                       (2 qu la)

(b) aR we roT da Tan da a sa bu ToT, ro me li audi to ru li pro ce du re bi un da 
Ca tar des Se fa se bis sa fuZ v lis mar Te bu le bi sa da faq tob ri vi Tan xe bis 
sis wo ris Se sa mow meb lad.                                                 (6 qu la)

Se niS v na:  mo geTxo ve baT mxo lod Se fa se bis mtki ce bis Se sa fe ri si audi to ru li 
pro ce du re bis gan xil va. 

pa su xi  

(i i) cve Ta da Zi ri Ta di sa Su a le be bis Ri re bu le bis Ca mo we ra 

buRaltruli aRricxvis meTodi
ZiriTadi saSualebebi, romlebsac SezRuduli sasargeblo ekonomikuri mom-
saxurebis vada aqvs, fass standartebis, kerZod, bass 16-is Tanaxmad, siste-
maturad unda Camoiweros maT salikvidacio Rirebulebamde cveTis dar-
icxviT. bass 16-iT damatebiT moiTxoveba, rom cveTis daricxviT, ZiriTadi 
saSualebebis cveTadi Tanxa unda ganawildes im periodebze, romlis ganma-
vlobaSic navaraudevia misi gamoyenebiT sargeblis miReba sawarmoSi. gam-
oyenebuli meTodi unda Seesabamebodes aqtivis tips da misi gamoyenebis 
wess sawarmoSi. bass 16 aseve moiTxovs, rom regularulad xorcieldebodes 
aqtivebis sasargeblo ekonomikuri momsaxurebis vadebis mimoxilva, xolo 
salikvidacio Rirebuleba ganisazRvros SeZenis (an gadafasebis) TariRisaT-
vis arsebuli dominirebuli fasebis donis mixedviT.  

auditoruli procedurebi

Se Ze ni li Zi ri Ta di 
sa Su a le be bis sa sar-
geb lo eko no mi ku ri 
mom sa xu re bis va dis 
gan sazR v ra, maT So-
ris, ar se bu li Zi ri-
Ta di sa Su a le be bis 
sa sar geb lo eko no-
mi ku ri mom sa xu re bis 
va dis ga da sin j vis 
sa Wi ro e bis gan xil va.

• axa li aq ti ve bi saT vis audi to ri ik v levs Ser Ce u li 
sa sar geb lo mom sa xu re bis va dis re a lu ro bas. am 
pro ce du ra Si Se dis im ana lo gi u ri aq ti ve bis asa ki-
sa da pi ro be bis gan xil va, ro me lic uk ve aqvs kom pa-
ni as; teq no lo gi ur pro ce seb Si mom x da ri cvli le-
be bis gan xil va, ro me lic gav le nas ax dens Zi ri Ta di 
sa Su a le bis sa sar geb lo mom sa xu re bis va da ze; Zi-
ri Ta di sa Su a le be bis ga mo ye ne bis wes Si mom x da ri 
cvli le be bis gan xil va, ra mac Se saZ loa gav le na 
iqo ni os mom sa xu re bis va da ze, ag reT ve im ga dawy ve-
ti le be bis gan xil va, rom le bic da kav Si re bu lia ka-
pi ta lu ri da na xar je bis nus xis Sed ge nis pro ces Tan, 
ra mac Se iZ le ba gav le na iqo ni os Zi ri Ta di sa Su a le-
be bis gas v lis (ga yid vis) da geg mil Ta riR ze. 
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 • ar se bu li aq ti ve bi saT vis audi to ri ga ni xi lavs 
Zi ri Ta di sa Su a le be bis ga mo ye ne bis teq no lo gi-
ur wes Si an ka pi tal da ban de be bis xar j TaR ricx-
va Si (bi u jet Si) mom x da ri Zi ri Ta di cvli le be bis 
gav le nas (Se degs), ase ve gan sazR v ravs uax lo es 
pe ri od Si mwyob ri dan ga mo sul aq ti vebs da ga ni-
xi lavs am aq ti vis asak sa da Se Ze nis Ta ri Ri saT vis 
prog no zi re bul sa sar geb lo mom sa xu re bis va das 
So ris ar se bu li gan s x va ve be bis Se de gebs. 

sa lik vi da cio Ri re-
bu le bis gan sazR v ra, 
sa Wi ro e bis Sem Tx ve-
va Si.

• audi to ri ik v levs sa lik vi da cio Ri re bu le bis 
gan sazR v ris me Tods. ro de sac saq me exe ba Zi ri-
Ta di sa Su a le be bis, ma ga li Tad ga mo ye ne bu li man-
qa ne bis xe lax la ga yid vas go niv rul far g leb Si 
efeq tur ba zar ze, audi to ri sa lik vi da cio Ri-
re bu le bas amow mebs sa baz ro ko ti re beb Tan Se-
da re bis gziT. ro de sac Zi ri Ta di sa Su a le be bis 
sa lik vi da cio Ri re bu le bis Se fa se bas eq s per ti 
axor ci e lebs, eq s per tis sa mu Sa o ze day r d no-
bas Tan da kav Si re biT Cve u leb ri vi audi to ru li 
pro ce du re bi ga mo i ye ne ba. Tu Se fa se bas xel m-
ZR va ne lo ba an ga ri Sobs, am Se fa se bis Se sa mow-
meb lad mi zan Se wo ni lia sa aR ricx vo Se fa se be bis 
audi ti saT vis gan kuT v ni li audi to ru li pro ce-
du re bis ga mo ye ne ba, ro me lic See xe ba, ma ga li Tad 
war su li pe ri o dis sa aR ricx vo Se fa se be bis sa-
i me do o bas, im daS ve be bis Se mow me bas, ro mel sac 
ey r d no ba sa aR ricx vo Se fa se be bi, im mo na ce me bis 
si zus tes, ro mel sac sa aR ricx vo Se fa se be bi ey r-
d no ba da a.S. 

cveTis Sesaferisi 
meTodis gamoyeneba. 

• gamoyenebuli meTodis mizanSewonilobis ganxil-
va, bass 16-is rekomendaciebis fonze. 

• auditori unda darwmundes, rom meTodi ucvle-
lad gamoiyeneboda analogiuri aqtivebisaTvis 
wina wlebSic. 

• audi to ri gan sazR v ravs ar se bu li aq ti ve bis ga-
mo ye ne bas Tan da kav Si re bul da na xar jeb sa da 
sar ge bels da ga ni xi lavs, adas tu rebs Tu ara aq-
ti vis ga mo ye ne bis we si ga mo ye ne bu li cve Tis me-
To dis mi zan Se wo ni le bas. ma ga li Tad, Tu aq tivs 
cve Ta wrfi vi me To diT ericxe ba da es iw vevs ma-
Ra li do nis da na xar jebs, an ar se bi Tad da ba li 
amo na ge bis mi Re bas, imas Tan Se da re biT, ro de sac 
aq ti vi axa li iyo, Se saZ loa mi zan Se wo ni li iyos 
wrfi vi me To dis Sec v la kle ba di naS Tis me To-
diT. 

• auditori amowmebs saangariSgebo wlis daricxu-
li cveTis gamoTvlebs. 
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das k v na

am sta ti a Si ve ca deT, ga moc dis T vis mza de bis mid go ma sa da ga moc da ze pa su xe-
bis ga ce mis mid go meb Tan  da kav Si re biT sak ma od de ta lu ri mi Ti Te be bi mig ve wo-
de bi na stu den te bis T vis, rom le bic api re ben ̀ a u di ti sa da mar w mu ne be li mom sa-
xu re bis~ mo du lis ga moc dis Ca ba re bas. Cve ni re ko men da ci e bi exe bo da ro gorc 
`a~ gan yo fi le bis, ise `b~ gan yo fi le bis sa ga moc do ma sa las, anu obi eq tur tes-
teb sac da si tu a ci ur ma ga li Teb ze da fuZ ne bul kiTx veb sac.

gar da ami sa, Cve ni re ko men da ci e bis sa i lus t ra ci od gan vi xi leT ga su li pe ri o-
de bis gamocde bi dan aRe bu li tes te bi da ma ga li Te bi. ise Ti ma ga li Te bi Se var-
Ci eT, rom le bic exe ba sa ga moc do kiTx ve bis TiT q mis yve la ti pur moTxov nas, 
raTa stu den teb ma, am sta ti is wa kiTx vis Sem deg, uf ro na Te li war mod ge na Se-
iq m nan imis Ta o ba ze, yo vel kon k re tul moTxov na ze ga ce mul pa sux Si, ras mo e-
lis stu den tis gan ga mom c de li.

di di ime di g vaqvs, rom mniS v ne lov nad ga iz r de ba ga moc da ze war ma te bis miR we-
vis San si im stu den te bis T vis, rom le bic sa Ta na dod mo em za de bi an ga moc dis T-
vis da ga iT va lis wi ne ben Cvens mi Ti Te beb sa da rCe vebs.

da sas rul

ga moc de bis T vis mza de bis dros, rac Se iZ le ba bevr kiTx va ze pa su xis ga ce ma Si 
ivar ji SeT. 

gax sov deT, Tu ga iT va lis wi nebT am sta ti a Si Se mo Ta va ze bul rCe vebs, ga ci le-
biT kva li fi ci u ri iq ne ba Tqve ni pa su xi da, Se sa ba mi sad, miT uf ro ma Ral qu-
lebs mi i RebT ga moc da ze.

ga nax le bu li da adap ti re bu li sta tia mo am za da umaR le si  
do nis `a u di ti sa da mar w mu ne be li mom sa xu re bis~  

mo du lis sa ga moc do gun dis wev r ma.

sta tia ga nax le bu li da adap ti re bu lia 2019 wlis de kem ber Si
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sa ba Za Za mi a  
proeqtebis menejeri  

START-BUSINESS SOLUTIONS

fi  nan   sur   ma di  req   to  reb   ma da sxva aR  -
mas   ru  leb   leb   ma aR   mo  a  Ci  nes, rom pan  -
de  mi  as   Tan gam   k   la  ve  bi  sas auci  le  be  lia 
sa  ku  Ta  ri kom   pa  ni  is lik   vi  du  ro  bis 
prog   no  zi  re  ba yo  vel   k   vi  re  u  lad da 
yo  vel   dRi  u  ra  dac ki.

yo  vel   k   vi  re  u  li da yo  vel   T   vi  u  ri pro- 
g   no  zi  re  ba nor   mad mi  iC   ne  va, Tum   ca 
mra  va  li fi  nan   su  ri di  req   to  ri fiq  -
robs ima  ze, Tu ra aris prog   no  zi -
re  bis op   ti  ma  lu  ri six   Si  re pan   de  mi  is 
pe  ri  od   Si. De lo it te-s mi  er Ca  ta  re  bu  li 
on   la  in ga  mo  kiTx   vis Ta  nax   mad, res   pon  -
den   t   Ta 8,2% yo  vel   k   vi  re  u  li prog  -
no  zi  re  bis stra  te  gi  as iye  nebs, xo  lo 
11,5% _ yo  vel   dRi  urs. 

pan   de  mi  am uam   rav kom   pa  ni  as ubiZ   ga, me -
ti yu  radRe  ba mi  aq   ci  os fu  lad na  ka -
deb   sa da lik   vi  du  ro  bis do  nes. ga  mo -
kiTx   vis res   pon   den   teb   ma ga  nacxa  des, 
rom pan   de  mi  is pe  ri  od   Si lik   vi  du  ro -
bi  sa da fu  la  di na  ka  de  bis mar   T   vis 
pro  ces   Si prog   no  zi  re  ba ma  Ti um   Tav  -
re  si sir   Tu  le (13,8%), an er   T -er   Ti 
um   Tav   re  si sir   Tu  lea (54%).

„kom   pa  ni  e  bis mes ve ur Ta di  di na  wi  li 
am   bobs, rom prog   no  zi  re  ba ma  Ti um   Tav  -
re  si an er   T -er   Ti um   Tav   re  si sir   Tu  lea 

ko  vid   Tan da  kav   Si  re  biT~, _ ga  nacxa  da 
en   to  ni jeq   son   ma, De lo it te Tran sac ti ons and 
Bu si ness Anal y tic s -is war   mo  mad   ge  nel   ma. 
„es di  dad ga  sa  o  ca  ri ar iyo, Tum   ca 
sa  in   te  re  soa imis aR   mo  Ce  na, Tu ram   de -
nad mniS   v   ne  lo  va  ni gav   le  na iqo  nia aman 
biz   ne  seb   ze. Cven vTa  nam   S   rom   lobT iseT  
kom   pa  ni  eb   Tan, rom   le  bic xSi  rad ari -
an fo  ku  si  re  bu  li fu  la  di na  ka  de  bis 
prog   no  zi  re  bis ga  um   jo  be  se  ba  ze. al  -
baT war   mo  gid   ge  ni  aT, ram   de  nad mniS  -
v   ne  lo  va  ni gax   da es sa  kiTxi uam   ra  vi 
kom   pa  ni  is   T   vis ko  vid     si  tu  a  ci  i  dan ga -
mom   di  na  re.“

ga  mo  kiTxul   Ta mxo  lod 13,5% iye  nebs 
Ta  na  med   ro  ve teq   no  lo  gi  ebs sa  mu  Sao 
ka  pi  ta  lis sa  mar   Ta  vad, xo  lo 18,8% 
geg   mavs ase  Ti teq   no  lo  gi  e  bis da  ner   g  -
vas mo  ma  va  li 12 Tvis va  da  Si. „ro  ca maT 
vkiTxeT, iye  ne  ben Tu ara Ta  na  med   ro -
ve teq   no  lo  gi  ebs, aR   moC   n   da rom ase  Ti 
mxo  lod 13-14%-i  a, 20% ki geg   mavs. es 
imas niS   navs, rom ga  mo  kiTxul   Ta na  xe -
var   ze me  ti ar geg   mavs am   g   va  ri in   s   t  -
ru  men   te  bis ga  mo  ye  ne  bas“  _ ga  nacxa  da 
jeq   son   ma _ „a  man sak   ma  od ga  mak   vir   va, 
rad   gan nam   d   vi  lad ar   se  bobs siv   r   ce 
prog   no  zi  re  bis pro  ce  sis ga  um   jo  be  se -
bis   T   vis. er   T -er   Ti ase  Tia sxva  das   x   va 

pan de mia 
fi nan sur  
di req to rebs  
lik vi du ro bis 
ukeT mar T vas 
aiZu lebs
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ana  li  ti  ku  ri me  To  de  bi  sa da teq   no -
lo  gi  e  bis ga  mo  ye  ne  ba, rom   le  bic am   Ja -
mad xel   mi  saw   v   do  mi  a.“

De lo it te-s aqvs in   s   t   ru  men   ti, sa  xel   wo -
de  biT Pre ci si on Vi ew, rac iZ   le  va gan  -
s   x   va  ve  bu  li in   for   ma  ci  is wya  ro  e  bis 
ga  mo  ye  ne  biT per   for   man   sis Se  fa  se  bis 
sa  Su  a  le  bas. „er   T -er   Ti Zi  ri  Ta  di aR  -
mo  Ce  na biz   ne  se  bis   T   vis ko  vi  dis pe  ri -
od   Si gax   da is, Tu ro  gor Se  ic   va  la 
prog   no  ze  bis ke  Te  bis pro  ce  si“, _ Tqva 
jeq   son   ma“.  p rog   no  zi  re  bis mo  de  le  bis 
ti  p  u  ri for   ma war   sul   Si ase  Ti iyo _ 
Cven vna  xav   diT, ro  go  ri per   for   man  -

si gvqon   da ga  sul wels, gav   z   r   di  diT 
10 an 15%-iT da mi  vi  Reb   diT mo  ma  va  li 
wlis Se  mo  sav   le  bis prog   nozs. pan   de -
mi  is msgav   si Sem   Tx   ve  ve  bi  sas, es teq  -
ni  ke  bi uk   ve aRar mu  Sa  obs. aseT dros 
un   da gqon   des Se  saZ   leb   lo  ba, uf   ro 
Rrmad ga  mo  ik   v   li  o, Tu ram   de  na  daa 
da  kav   Si  re  bu  li Se  ni biz   ne  si ga  re faq  -
to  reb   Tan, ro  go  re  bi  caa mTli  a  ni Si -
da pro  duq   ti da uf   ro far   To eko  no -
mi  ku  ri ten   den   ci  e  bi.“

wya  ro: ac co un tin g to day . com

bu  Ral   t   ru  li aR   ricx   vis sa  er   Ta  So -
ri  so stan   dar   te  bis sab   Wo (IASB) ga -
ni  xi  lavs kon   so  li  di  re  bu  li (jgu  fis) 
an   ga  riS   ge  bis stan   dar   tebs.

IASB-m ga  av   r   ce  la in   for   ma  ci  is moT  -
xov   na, jgu  fis an   ga  riS   ge  bis sa  er   Ta  So -
ri  so stan   dar   teb   ze im   p   le  men   ta  ci  is 
Sem   d   go  mi re  vi  zi  is miz   niT. aR   niS   nu -
li stan   dar   te  bi mo  i  cavs: fass 10 _ 
`kon   so  li  di  re  bu  li fi  nan   su  ri an   ga -
ri  Se  bi“; fass 11 _ `er   Tob   li  vi Se  Tan  -

x   me  be  bi“; fass 12 _ „sxva su  bi  eq   teb   Si 
in   te  re  se  bis gam   J   Rav   ne  ba“.

IASB re  gu  la  ru  lad ata  rebs Ta vis 
mi  er ga  mo  ce  mu  li stan   dar   te  bis im  -
p   le  men   ta  ci  is Sem   d   gom re  vi  zi  as imi -
saT   vis, rom ga  ar   k   vi  os, ro  gor mo  a -
xer   xes or   ga  ni  za  ci  eb   ma ma  Ti da  ner   g   va 
da ro  gor mu  Sa  o  ben isi  ni praq   ti  ka  Si. 

sab   Wom ga  sul wels ga  na  ax   la Ta  vi  si 
re  vi  zi  is pro  ce  si jgu  fu  ri an   ga  riS  -
ge  bis stan   dar   te  bis   T   vis. 

buRaltruli aRricxvis saerTaSoriso 
standartebis sabWo msjelobs jgufis 

angariSgebis wesebis cvlilebaze
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fass 10-iT mo iTxo ve ba jgu  fu  ri, an 
kon   so  li  di  re  bu  li fi  nan   su  ri an   ga -
riS   ge  bis mom   za  de  bas. is iZ   le  va kon  -
so  li  da  ci  is er   Ti  an mo  dels, ro  me  lic 
yve  la ti  pis biz   nes  er   Te  u  lis kon  -
so  li  da  ci  is sa  fuZ   v   lad kon   t   rols 
ga  ni  xi  lavs. Se  saZ   lo gan   sa  xil   ve  li 
sa  kiTxe  bi mo  i  cavs Svi  lo  bil   ze Za  la -
uf   le  bas; kav   Sirs uf   le  beb   sa da Se  mo -
sav   lebs So  ris; sa  in   ves   ti  cio er   Te  u -
lebs da sa  aR   ricx   vo moTxov   nebs iseT 
tran   zaq   ci  eb   Tan da  kav   Si  re  biT, rom  -
leb   sac Se  de  gad mo  aqvs cvli  le  be  bi 
mflo  be  lo  ba  Si. 

fass 11 are  gu  li  rebs imas, Tu ro  gor 
un   da aRi  ricxos jguf   Si in   te  re  se  bi 
er   Tob   liv Se  Tan   x   me  beb   Si. is mo  i  cavs 
prin   ci  peb   ze da  fuZ   ne  bul mid   go  mas 
er   Tob   li  vi Se  Tan   x   me  be  bis aR   ricx  -
vis pro  ces   Si, ro  mel   Sic yve  la mxa  re 
aRi  a  rebs uf   le  beb   sa da pa  su  xis   m   geb  -
lo  bebs, rom   le  bic am Se  Tan   x   me  bis Se -
de  gad ekis   re  baT. gan   xil   vis Se  saZ   lo 
sa  kiTxe  bi mo  i  cavs er   Tob   liv Se  Tan   x  -
me  bebs, rom   le  bic xvde  ba stan   dar   tis 
sfe  ros ga  reT; er   Tob   li  vi Se  Tan   x   me -
be  bis kla  si  fi  ka  ci  as da er   Tob   li  vi 
ope  ra  ci  e  bis sa  aR   ricx   vo moTxov   nebs.

fass 12 mo  i  cavs im in   for   ma  ci  as wi -
leb   ze sxva kom   pa  ni  eb   Si, ro  me  lic un   da 
gam   J   Rav   ne  bul iq   nes fi  nan   su  ri an   ga  ri -

Se  bis ko  men   ta  reb   Si . am stan   dar   t   Tan 
da  kav   Si  re  biT IASB-s surs ga  mo  ik   v  -
li  os, ram   de  nad ex   ma  re  ba aR   niS   nu  li 
moTxov   ne  bi biz   ne  sebs stan   dar   te  bis 
miz   ne  bis Ses   ru  le  ba  Si. 

aR   niS   nu  li stan   dar   te  bis Se  sa  ba  mi  sad  
wli  u  ri an   ga  ri  Se  bi mzad   de  ba 2013 
wli  dan.

„da  ner   g   vis Sem   d   go  mi re  vi  zi  e  bi aris 
Se  saZ   leb   lo  ba Se  va  mow   moT, as   ru  le -
ben Tu ara stan   dar   te  bi im fun   q   ci  as, 
rom   lis   T   vi  sac isi  ni Se  iq   m   na. me vTxov 
da  in   te  re  se  bul mxa  re  ebs, dag   vex   ma -
ron re  le  van   tu  ri uku  kav   Si  ris mi -
Re  bis pro  ces   Si“, _ ga  nacxa  da IASB-s 
Tav   m   j   do  ma  rem, hans hu  ger   vor   s   t   ma.

aR   niS   nu  li pro  ce  sis das   ru  le  bis Sem  -
deg, IASB Se  a  ja  mebs uku  kav   Sirs da 
ga  nacxa  debs sa  mo  mav   lo geg   me  bis Se -
sa  xeb. sab   Wom Se  saZ   loa da  ma  te  bi  Ti 
stan   dar   tis pro  eq   ti da  a  ma  tos Ta  vis 
dRis  wes   rigs, ga  ag   r   Ze  los mok   v   le  va 
an sa  er   Tod ga  dawy   vi  tos, rom ara  na -
i  ri da  ma  te  bi  Ti moq   me  de  bis sa  Wi  ro  e  ba 
ar ar   se  bobs.

ko  men   ta  re  bis mi  Re  bis sa  bo  loo va  dad 
2021 wlis ma  i  si ga  ni  sazR   v   ra.

wya  ro: ac co un tin g to day . com
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დამ ტ კი ცე ბუ ლი დე ბუ ლე ბის მე10 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის „თ“ ქვე პუნ ქ ტის, სა ქარ თ ვე
ლოს მთავ რო ბის 2020 წლის 23 მა ი სი №322 დად გე ნი ლე ბით  დამ ტ კი ცე ბუ ლი „იზოლაციისა 
და კა რან ტი ნის წე სე ბის“ მე7 მუხ ლის მე4 და მე5 პუნ ქ ტე ბის  სა ფუძ ველ ზე, ვბრძა ნებ:

მუხ ლი 1.        მუხ ლი 1.        
„დაგროვებითი სა პენ სიო სქე მი დან გას ვ ლის, სა პენ სიო შე ნა ტა ნე ბის და ამ შე ნა ტა ნებ თან 

და კავ ში რე ბუ ლი სა ინ ვეს ტი ციო ან / და სხვა შე მო სავ ლის დაბ რუ ნე ბი სა და ხე ლახ ლა გა წევ
რი ა ნე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის შე სა ხებ“ სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის – სა პენ სიო 
სა ა გენ ტოს დი რექ ტო რის 2019 წლის 27 მა ი სის №001 ბრძა ნე ბით (საქართველოს სა კა ნონ მ დებ
ლო მაც ნე (www.matsne.gov.ge), გა მოქ ვეყ ნე ბის თა რი ღი: 27/05/2019, სა რე გის ტ რა ციო კო დი: 
280030000.73.085.016001) დამ ტ კი ცე ბულ წეს ში შე ტა ნილ იქ ნეს ცვლი ლე ბა, მე6 მუხ ლის შემ
დ გომ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის მე6 1 მუხ ლი:  

მუხ ლი 6მუხ ლი 6  11. ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის (COVID19) გავ რ ცე ლე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით დაგ. ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის (COVID19) გავ რ ცე ლე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით დაგ
რო ვე ბი თი სა პენ სიო სქე მი დან გას ვ ლის დრო ე ბი თი დის ტან ცი უ რი მომ სა ხუ რე ბის წე სირო ვე ბი თი სა პენ სიო სქე მი დან გას ვ ლის დრო ე ბი თი დის ტან ცი უ რი მომ სა ხუ რე ბის წე სი

1. ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის (COVID19) გავ რ ცე ლე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით, ამ წე სით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სქე მის მო ნა წი ლე ან მო ნა წი ლის სა თა ნა დოდ 
უფ ლე ბა მო სი ლი წარ მო მად გე ნე ლი უფ ლე ბა მო სი ლია დის ტან ცი უ რად, ელექ ტ რო ნუ ლი კო
მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით მი მარ თოს სა პენ სიო სა ა გენ ტოს ამ წე სის და ნარ თით  გათ ვა ლის
წი ნე ბუ ლი გან ცხა დე ბით. აღ ნიშ ნუ ლი გან ცხა დე ბა შე საძ ლოა წარ მოდ გე ნილ იქ ნას რო გორც 
ამო ბეჭ დი ლი, ისე ხელ ნა წე რი სა ხით.

2. ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში, და საქ მე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლია სა პენ სიო 
სა ა გენ ტოს ოფი ცი ა ლურ ელექ ტ რო ნულ ფოს ტა ზე – info@pensions.ge გაგ ზავ ნის გზით სა პენ
სიო სა ა გენ ტოს წა რუდ გი ნოს:

ა) ამ წე სის №1 და ნარ თით გან საზღ ვ რუ ლი ფორ მით შედ გე ნი ლი, სა თა ნა დოდ შევ სე ბუ
ლი და ხელ მო წე რი ლი  გან ცხა დე ბის ფო ტო ას ლი;

ბ) და საქ მე ბუ ლის პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტის ფო ტო ას ლი (პირადობის 
მოწ მო ბის (მათ შო რის ელექ ტ რო ნუ ლი მოწ მო ბის) შეთხ ვე ვა ში მი სი ორი ვე გვერ დი);

ბ) და საქ მე ბუ ლის ფო ტო გა და ღე ბუ ლი პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბელ დო კუ მენ ტ თან 
ერ თად, რო მელ შიც ერ თობ ლი ვად ნათ ლად უნ და ჩან დეს რო გორც და საქ მე ბუ ლის სა ხე, ისე 
პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტის წი ნა გვერ დი და მი სი რეკ ვი ზი ტე ბი.

3. დაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სქე მი დან დის ტან ცი უ რად, ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის 
სა შუ ა ლე ბით გას ვ ლის მიზ ნით, სა პენ სიო სა ა გენ ტოს თ ვის და საქ მე ბუ ლის წარ მო მად გენ ლის 
მეშ ვე ო ბით მი მარ თ ვი სას, წარ მო მად გე ნე ლი ვალ დე ბუ ლია სა პენ სიო სა ა გენ ტოს ოფი ცი ა ლურ 
ელექ ტ რო ნულ ფოს ტა ზე – info@pensions.ge გაგ ზავ ნის გზით სა პენ სიო სა ა გენ ტოს წა რუდ გი
ნოს:
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ა) ამ წე სის №2 და ნარ თით გან საზღ ვ რუ ლი ფორ მით შედ გე ნი ლი, სა თა ნა დოდ შევ სე ბუ
ლი და ხელ მო წე რი ლი გან ცხა დე ბის ფო ტო ას ლი;

ბ) წარ მო მად გენ ლის პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტის ფო ტო ას ლი 
(პირადობის მოწ მო ბის (მათ შო რის ელექ ტ რო ნუ ლი მოწ მო ბის) შემ თხ ვე ვა ში, მი სი ორი ვე 
გვერ დი);

გ) კა ნონ მ დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით გა ფორ მე ბუ ლი წარ მო მად გენ ლო ბის უფ ლე ბა
მო სი ლე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტი.

5. ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში, ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცია უნ და იძ
ლე ო დეს და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და მი სი პი რა დო ბის და დას ტუ რე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბას.

6. დაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სქე მი დან გას ვ ლის შე სა ხებ მომ სა ხუ რე ბის, ამ მუხ ლით გათ
ვა ლის წი ნე ბუ ლი წე სით, დის ტან ცი უ რად მი წო დე ბის შე უძ ლებ ლო ბი სას ან გა და უ დე ბე ლი 
აუცი ლებ ლო ბის არ სე ბო ბი სას, აღ ნიშ ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბა შე საძ ლე ბე ლია სა
პენ სიო სა ა გენ ტოს ოფის ში ან სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტო ში გა მოცხა დე ბის გზით. 

7. ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით წარ
მოდ გე ნი ლი გან ცხა დე ბა წარ მო ად გენს შე სა ბა მი სი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ მო ე ბის დაწყე ბის 
სა ფუძ ველს.

8. ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით ნე ბის
მი ე რი გან ცხა დე ბის წარ დ გე ნი სას, წარ დ გე ნი ლი დო კუ მენ ტა ცია უნ და იყოს ვი ზუ ა ლუ რად 
აღ ქ მა დი და შე საძ ლე ბე ლი იყოს გა მო სა ხუ ლე ბის / ნა წე რის გარ ჩე ვა, გან ცხა დე ბა ში და ინ ტე რე
სე ბულ მა პირ მა მკა ფი ოდ უნ და ჩა მო ა ყა ლი ბოს მოთხოვ ნის ში ნა არ სი და მი უ თი თოს სა კუ თა
რი სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია (აქტიური მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის ნო მე რი, მი სა მარ თი, ელექ
ტ რო ნუ ლი ფოს ტის მი სა მარ თი).

9. ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სა ფუძ ველ ზე დაწყე ბუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ
მო ე ბის ფარ გ ლებ ში, წარ მოდ გე ნი ლი დო კუ მენ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის 
პი როვ ნე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის შე უძ ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში სა პენ სიო სა ა გენ ტო უფ ლე ბა
მო სი ლია მო ითხო ვოს და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რი სა გან სა პენ სიო სა ა გენ ტოს ოფი ცი ა ლუ რი ვებ 
გვერ დის სა შუ ა ლე ბით ვი დეო ზა რის გან ხორ ცი ე ლე ბა ან / და ინ ფორ მა ცი ის, წარ მოდ გე ნი ლი 
დო კუ მენ ტა ცი ის და ზუს ტე ბა, მათ შო რის დო კუ მენ ტის დე და ნის წარ დ გე ნა, რა შემ თხ ვე ვა
შიც და ინ ტე რე სე ბულ პირს ეც ნო ბე ბა ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტის ან ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მის 
მეშ ვე ო ბით წარ დ გე ნი ლი შე სა ბა მი სი  შეტყო ბი ნე ბის სა ფუძ ველ ზე და გა ნე საზღ ვ რე ბა ვა და 
დო კუ მენ ტა ცი ის /ინ ფორ მა ცი ის წარ მოდ გე ნი სათ ვის 10 სა მუ შაო დღის ოდე ნო ბით. იმ შემ თხ
ვე ვა ში, თუ აღ ნიშ ნუ ლი ვა დის გან მავ ლო ბა ში და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის მი ერ არ იქ ნა შეს რუ
ლე ბუ ლი სა პენ სიო სა ა გენ ტოს მოთხოვ ნა, სა პენ სიო სა ა გენ ტო უფ ლე ბა მო სი ლია შეწყ ვი ტოს 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ მო ე ბა.

10. ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სა ფუძ ველ ზე დაწყე ბუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ
მო ე ბის ფარ გ ლებ ში, სა პენ სიო სა ა გენ ტო უფ ლე ბა მო სი ლია გა და ა მოწ მოს და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
პი რის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ის / დო კუ მენ ტა ცი ის სის წო რე სსიპ – შე მო სავ ლე ბის 
სამ სა ხურ თან ან / და პი როვ ნე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ის მიზ ნე ბის თ ვის სსიპ – სა ხელ მ წი ფო სერ ვი
სე ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს თან ან / და სხვა  ად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა ნოს თან, კა ნონ მ დებ
ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით.

11. ამ მუხ ლის მიზ ნე ბის თ ვის სა პენ სიო სა ა გენ ტო სა და და ინ ტე რე სე ბულ პირს შო რის 
დო კუ მენ ტა ცი ის /ინ ფორ მა ცი ის გაც ვ ლა გან ხორ ცი ელ დე ბა ელექ ტ რო ნუ ლად ამა ვე პი რის მი
ერ გან ცხა დე ბა ში მი თი თე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტის მი სა მარ თის ან იმ ელექ ტ რო ნუ ლი 
ფოს ტის მი სა მარ თის მეშ ვე ო ბით, რომ ლი თაც შე სა ბა მი სი გან ცხა დე ბა წარ დ გე ნილ იქ ნა სა პენ
სიო სა ა გენ ტო სათ ვის ან / და ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მის სა შუ ა ლე ბით. სა პენ სიო სა ა გენ ტოს მი
ერ ოფი ცი ა ლუ რი ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცია გან ხორ ცი ელ დე ბა შემ დე გი ელექ ტ რო ნუ ლი 
ფოს ტის მეშ ვე ო ბით – info@pensions.ge.

12.  ამ მუხ ლის შე სა ბა მი სად სა პენ სიო სა ა გენ ტო სათ ვის წარ დ გე ნი ლი დო კუ მენ ტის ან / და 
ინ ფორ მა ცი ის სი ყალ ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ
ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, მათ შო რის სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი, ეკის რე ბა მის წარ მ დ გენ პირს.

13. იმ პი რე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც თვი თი ზო ლა ცი ა ში ან კა რან ტინ ში ყოფ ნის ან ავად მ
ყო ფო ბის გა მო გა უშ ვე ბენ „დაგროვებითი პენ სი ის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით ან / და ამ 
წე სით გან საზღ ვ რულ ვა დას, გაშ ვე ბუ ლი ვა და აღ დ გე ბა თვი თი ზო ლა ცი ა ში ან კა რან ტინ ში 
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ყოფ ნის ან ავად მ ყო ფო ბის პე რი ო დის გას ვ ლი დან არა უგ ვი ა ნეს 15 სა მუ შაო დღის გან მავ ლო
ბა ში სა პენ სიო სა ა გენ ტო ში წარ დ გე ნი ლი გან ცხა დე ბის სა ფუძ ველ ზე. თვი თი ზო ლა ცი ა ში ან 
კა რან ტინ ში ყოფ ნის ან ავად მ ყო ფო ბის და დას ტუ რე ბა უნ და მოხ დეს სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ
დებ ლო ბის შე სა ბა მი სად გა ცე მუ ლი დო კუ მენ ტით.

მუხ ლი 2.           მუხ ლი 2.           
1. ეს ბრძა ნე ბა ძა ლა ში შე დის გა მოქ ვეყ ნე ბი დან და ძა ლა შია სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 

2020 წლის 23 მა ი სის №322 დად გე ნი ლე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი „იზოლაციისა და კა რან ტი ნის 
წე სე ბის“ მე7 მუხ ლის მე4 და მე5 პუნ ქ ტე ბის მოქ მე დე ბის ვა დით.

2. ამ ბრძა ნე ბის პირ ვე ლი მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 6 1 მუხ ლის მოქ მე დე ბა ვრცელ
დე ბა 2020 წლის 28 ნო ემ ბ რი დან.

სა პენ სიო სა ა გენ ტოს დი რექ ტო რი                            გი ორ გი და ნე ლია გი ორ გი და ნე ლია

და ნარ თი 1: და ნარ თი 1: 

გან ცხა დე ბაგან ცხა დე ბა

დაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სქე მი დან გას ვ ლის შე სა ხებდაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სქე მი დან გას ვ ლის შე სა ხებ

წი ნამ დე ბა რე გან ცხა დე ბის სა ფუძ ველ ზე, მე ___________________________________
_____________________________________________________________________________
(გთხოვთ მი უ თი თოთ სა ხე ლი, გვა რი და პი რა დი ნო მე რი)
მსურს გა ვი დე დაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სქე მი დან. თან ხ მო ბას ვაცხა დებ, ჩემს ინ დი ვი დუ

ა ლურ სა პენ სიო ან გა რიშ ზე გან თავ სე ბუ ლი ჩე მი კუთ ვ ნი ლი თან ხი დან სა პენ სიო სა ა გენ ტომ 
გა ნა ხორ ცი ე ლოს: 

 შე სა ბა მი სი ოდე ნო ბის თან ხის გა და რიცხ ვა  სა ხელ მ წი ფო ხა ზი ნის ერ თი ან ან გა რიშ
ზე, სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა პენ სიო შე ნა ტა ნე ბის და და რიცხუ ლი სარ გებ
ლის დაბ რუ ნე ბის მიზ ნით;

 შე სა ბა მი სი ოდე ნო ბის თან ხის გა და რიცხ ვა დამ საქ მებ ლ (ებ )ის სა ბან კო ან გა რიშ (ებ ) ზე, 
დამ საქ მებ ლ (ებ )ის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა პენ სიო შე ნა ტა ნე ბის და და რიცხუ ლი სარ გებ
ლის  დაბ რუ ნე ბის მიზ ნით;

 შე სა ბა მი სი ოდე ნო ბის თან ხის გა და რიცხ ვა და რიცხულ სარ გე ბელ თან ერ თად დამ
საქ მებ ლ (ებ )ის სა ბან კო ან გა რიშ (ებ ) ზე, შე სა ბა მი სი გა და სა ხა დე ბით და ბეგ ვ რის შემ დ გომ, ჩემ
თ ვის დაბ რუ ნე ბის მიზ ნით.

ტე ლე ფო ნის ნო მე რი: __________________________________________________________
მი სა მარ თი: ___________________________________________________________________
ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტა (იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ ის გან ს ხ ვავ დე ბა იმ ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს

ტის მი სა მარ თის გან, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც მოხ და წი ნამ დე ბა რე გან ცხა დე ბის წარ დ გე ნა): ___
________________________________________________________________

და საქ მე ბუ ლის ხელ მო წე რა:
_____________________________________________________________________________

ხელ მო წე რის თა რი ღი: 
____________________________________________________________________________
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და ნარ თი 2: და ნარ თი 2: 

გან ცხა დე ბაგან ცხა დე ბა

დაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სქე მი დან გას ვ ლის შე სა ხებდაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სქე მი დან გას ვ ლის შე სა ხებ

წი ნამ დე ბა რე გან ცხა დე ბის სა ფუძ ველ ზე, მე _________________________________
___________________________________________________(შემდგომში  და საქ მე ბუ ლი)
(გთხოვთ მი უ თი თოთ და საქ მე ბუ ლის სა ხე ლი, გვა რი და პი რა დი ნო მე რი)
წარ მი მად გე ნე ლი _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(გთხოვთ მი უ თი თოთ წარ მო მად გენ ლის სა ხე ლი, გვა რი და პი რა დი ნო მე რი)
ვმოქ მე დებ რა, რო გორც და საქ მე ბუ ლის წარ მო მად გე ნე ლი, და საქ მე ბუ ლის სა ხე ლით, ვა

დას ტუ რებ მის ნე ბას უარი გა ნაცხა დოს დაგ რო ვე ბით სა პენ სიო სქე მა ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე და 
გა ვი დეს დაგ რო ვე ბი თი სა პენ სიო სქე მი დან. თან ხ მო ბას ვაცხა დებ სა პენ სიო შე ნა ტა ნე ბის ად
მი ნის ტ რი რე ბის ელექ ტ რო ნულ სის ტე მა ში და საქ მე ბუ ლის ინ დი ვი დუ ა ლურ ან გა რიშ ზე გან
თავ სე ბუ ლი თან ხი დან სა პენ სიო სა ა გენ ტომ გა ნა ხორ ცი ე ლოს: 

 შე სა ბა მი სი ოდე ნო ბის თან ხის გა და რიცხ ვა  სა ხელ მ წი ფო ხა ზი ნის ერ თი ან ან გა რიშ ზე, 
სა ხელ მ წი ფოს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა პენ სიო შე ნა ტა ნე ბის და და რიცხუ ლი სარ გებ ლის 
დაბ რუ ნე ბის მიზ ნით;

 შე სა ბა მი სი ოდე ნო ბის თან ხის გა და რიცხ ვა დამ საქ მებ ლ (ებ )ის სა ბან კო ან გა რიშ (ებ ) ზე, 
დამ საქ მებ ლ (ებ )ის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა პენ სიო შე ნა ტა ნე ბის და და რიცხუ ლი სარ გებ
ლის  დაბ რუ ნე ბის მიზ ნით;

 შე სა ბა მი სი ოდე ნო ბის თან ხის გა და რიცხ ვა და რიცხულ სარ გე ბელ თან ერ თად დამ
საქ მებ ლ (ებ )ის სა ბან კო ან გა რიშ (ებ ) ზე, შე სა ბა მი სი გა და სა ხა დე ბით და ბეგ ვ რის შემ დ გომ, ჩემ
თ ვის დაბ რუ ნე ბის მიზ ნით.

ტე ლე ფო ნის ნო მე რი: __________________________________________________________
მი სა მარ თი: ___________________________________________________________________
ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტა (იმ შემ თხ ვე ვა ში თუ ის გან ს ხ ვავ დე ბა იმ ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს

ტის მი სა მარ თის გან, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც მოხ და წი ნამ დე ბა რე გან ცხა დე ბის წარ დ გე ნა): ___
________________________________________________________________

და საქ მე ბუ ლის წარ მო მად გენ ლის ხელ მო წე რა:
_____________________________________________________________________________

ხელ მო წე რის თა რი ღი: 
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ვებ გ ვერ დი, 03/02/2021
სა რე გის ტ რა ციო კო დი  
280030000.73.085.016006
 

სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის – სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის – 
სა პენ სიო სა ა გენ ტოს დი რექ ტო რისსა პენ სიო სა ა გენ ტოს დი რექ ტო რის

ბრძა ნე ბა №002/01ბრძა ნე ბა №002/01
2021 წლის 2 თე ბერ ვა ლი ქ. თბი ლი სი2021 წლის 2 თე ბერ ვა ლი ქ. თბი ლი სი

„საპენსიო შე ნა ტა ნე ბის გა დახ დის წე სე ბის, ინ ფორ მა ცი ის წარ დ გე ნის ფორ მე„საპენსიო შე ნა ტა ნე ბის გა დახ დის წე სე ბის, ინ ფორ მა ცი ის წარ დ გე ნის ფორ მე
ბის, ზედ მე ტად გა დახ დი ლი თან ხე ბის ად მი ნის ტ რი რე ბის, ინ დი ვი დუ ა ლურ ბის, ზედ მე ტად გა დახ დი ლი თან ხე ბის ად მი ნის ტ რი რე ბის, ინ დი ვი დუ ა ლურ 

სა პენ სიო ან გა რიშ ზე სა პენ სიო შე ნა ტა ნე ბის, ხარ ჯის, ნა მე ტი შე მო სავ ლის, სა პენ სიო ან გა რიშ ზე სა პენ სიო შე ნა ტა ნე ბის, ხარ ჯის, ნა მე ტი შე მო სავ ლის, 
და ნა კარ გის, სხვა შე მო სავ ლის, ამო ნა გე ბი სა და ზა რა ლის და რიცხ ვის შე სა ხებ და ნა კარ გის, სხვა შე მო სავ ლის, ამო ნა გე ბი სა და ზა რა ლის და რიცხ ვის შე სა ხებ 

ინ ს ტ რუქ ცი ის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“ სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი ინ ს ტ რუქ ცი ის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“ სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი 
პი რის  სა პენ სიო სა ა გენ ტოს დი რექ ტო რის  პი რის  სა პენ სიო სა ა გენ ტოს დი რექ ტო რის  

2019 წლის 30 ივ ლი სის №002 ბრძა ნე ბა ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის თა ო ბა ზე2019 წლის 30 ივ ლი სის №002 ბრძა ნე ბა ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის თა ო ბა ზე

„ნორმატიული აქ ტე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე20 მუხ ლის მე4 
პუნ ქ ტის, „დაგროვებითი პენ სი ის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე8 მუხ ლის მე7 პუნ ქ
ტის, „საჯარო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის − სა პენ სიო სა ა გენ ტოს დე ბუ ლე ბის დამ ტ
კი ცე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2018 წლის 15 აგ ვის ტოს №421 დად გე ნი ლე ბით 
დამ ტ კი ცე ბუ ლი დე ბუ ლე ბის მე10 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის „თ“ ქვე პუნ ქ ტის, სა ქარ თ ვე
ლოს მთავ რო ბის 2020 წლის 23 მა ი სი №322 დად გე ნი ლე ბით  დამ ტ კი ცე ბუ ლი „იზოლაციისა 
და კა რან ტი ნის წე სე ბის“ მე7 მუხ ლის მე4 და მე5 პუნ ქ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე, ვბრძა ნებ:

მუხ ლი 1.          მუხ ლი 1.          
„საპენსიო შე ნა ტა ნე ბის გა დახ დის წე სე ბის, ინ ფორ მა ცი ის წარ დ გე ნის ფორ მე ბის, ზედ მე

ტად გა დახ დი ლი თან ხე ბის ად მი ნის ტ რი რე ბის, ინ დი ვი დუ ა ლურ სა პენ სიო ან გა რიშ ზე სა პენ
სიო შე ნა ტა ნე ბის, ხარ ჯის, ნა მე ტი შე მო სავ ლის, და ნა კარ გის, სხვა შე მო სავ ლის, ამო ნა გე ბი სა 
და ზა რა ლის და რიცხ ვის შე სა ხებ ინ ს ტ რუქ ცი ის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“ სა ჯა რო სა მარ თ ლის 
იური დი უ ლი პი რის − სა პენ სიო სა ა გენ ტოს დი რექ ტო რის 2019 წლის 30 ივ ლი სის №002 ბრძა
ნე ბით (საქართველოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნე (www.matsne.gov.ge), გა მოქ ვეყ ნე ბის თა რი ღი: 
31/07/2019, სა რე გის ტ რა ციო კო დი: 280030000.73.085.016002) დამ ტ კი ცე ბულ ინ ს ტ რუქ ცი ა ში 
შე ტა ნილ იქ ნეს ცვლი ლე ბა, მე13 მუხ ლის შემ დ გომ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის 13 1 მუხ
ლი:  

მუხ ლი 13მუხ ლი 13  11. ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის (COVID 19) გავ რ ცე ლე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით, და. ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის (COVID 19) გავ რ ცე ლე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით, და
ინ ტე რე სე ბულ პირ თათ ვის დრო ე ბით დის ტან ცი უ რი მომ სა ხუ რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის წე სიინ ტე რე სე ბულ პირ თათ ვის დრო ე ბით დის ტან ცი უ რი მომ სა ხუ რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის წე სი

1. ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის (COVID 19) გავ რ ცე ლე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით, და ინ ტე რე სე
ბუ ლი პი რი უფ ლე ბა მო სი ლია სა პენ სიო სა ა გენ ტოს მი მარ თოს და მი ი ღოს შე სა ბა მი სი მომ სა
ხუ რე ბა ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით, შემ დეგ შემ თხ ვე ვებ ში:

ა) სა პენ სიო სა ა გენ ტო სათ ვის ამ ინ ს ტ რუქ ცი ით და რე გუ ლი რე ბულ სა კითხებ თან და კავ
ში რე ბით  გან ცხა დე ბის წარ დ გე ნი სას;

ბ) ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის მე10 მუხ ლის მე9 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში;
გ) ამ ინ ს ტ რუქ ცი ის მე13 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში.
2. ამ მუხ ლით დად გე ნი ლი წე სით მომ სა ხუ რე ბის დის ტან ცი უ რად, ელექ ტ რო ნუ ლი კო

მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით მი ღე ბა შე საძ ლე ბე ლი ა, იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ
ნი კა ცია იძ ლე ვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და მი სი პი რა დო ბის და დას
ტუ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას.

3. ამ მუხ ლით გან საზღ ვ რუ ლი წე სით, სა პენ სიო სა ა გენ ტოს მომ სა ხუ რე ბის დის ტან ცი უ
რად მი წო დე ბის შე უძ ლებ ლო ბი სას ან გა და უ დე ბე ლი აუცი ლებ ლო ბის არ სე ბო ბი სას, აღ ნიშ
ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბა შე საძ ლე ბე ლია სა პენ სიო სა ა გენ ტოს ოფის ში გა მოცხა დე
ბის გზით ან ამ ინ ს ტ რუქ ცი ით დად გე ნი ლი წე სით.

4. დის ტან ცი უ რად, ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით ამ მუხ ლის პირ ვე ლი 
პუნ ქ ტის „ა“ და „ბ“ ქვე პუნ ქ ტე ბით გან საზღ ვ რუ ლი გან ცხა დებ (ებ )ის წარ დ გე ნის შემ თხ ვე ვა ში, 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რი ვალ დე ბუ ლია ამ ინ ს ტ რუქ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი დო კუ მენ ტა
ცი ის ფო ტო ას ლებ თან ერ თად, სა პენ სიო სა ა გენ ტოს ოფი ცი ა ლურ ელექ ტ რო ნულ ფოს ტა ზე − 
info@pensions.ge გაგ ზავ ნის გზით წა რად გი ნოს:

ა) და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტის ფო ტო ას
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ლი (პირადობის მოწ მო ბის (მათ შო რის, ელექ ტ რო ნუ ლი მოწ მო ბის) შეთხ ვე ვა ში მი სი ორი ვე 
გვერ დი);

ბ) და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის ფო ტო, გა და ღე ბუ ლი პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბელ დო კუ
მენ ტ თან ერ თად, რო მელ შიც ერ თობ ლი ვად, ნათ ლად უნ და ჩან დეს რო გორც და ინ ტე რე სე
ბუ ლი პი რის სა ხე, ისე პი რა დო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ მენ ტის წი ნა გვერ დი და მი სი 
რეკ ვი ზი ტე ბი.

5. დის ტან ცი უ რად, ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით ამ მუხ ლის პირ ვე ლი 
პუნ ქ ტის „გ“ ქვე პუნ ქ ტით გან საზღ ვ რუ ლი გან ცხა დებ (ებ )ის წარ დ გე ნის შემ თხ ვე ვა ში, და ინ
ტე რე სე ბუ ლი პი რი,  ვალ დე ბუ ლია სა პენ სიო სა ა გენ ტოს ოფი ცი ა ლურ ელექ ტ რო ნულ ფოს ტა
ზე − info@pensions.ge გაგ ზავ ნის გზით წა რად გი ნოს ამ ინ ს ტ რუქ ცი ით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
დო კუ მენ ტა ცი ის ფო ტო ას ლე ბი.

6. ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით წარ
მოდ გე ნი ლი გან ცხა დე ბა არის შე სა ბა მი სი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ მო ე ბის დაწყე ბის სა ფუძ
ვე ლი.

7. ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით ნე ბის
მი ე რი გან ცხა დე ბის წარ დ გე ნი სას, გან ცხა დე ბა უნ და იყოს და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის მი ერ 
ხელ მო წე რი ლი, წარ დ გე ნი ლი დო კუ მენ ტა ცია უნ და იყოს ვი ზუ ა ლუ რად აღ ქ მა დი და შე საძ
ლე ბე ლი იყოს გა მო სა ხუ ლე ბის / ნა წე რის გარ ჩე ვა, გან ცხა დე ბა ში და ინ ტე რე სე ბულ მა პირ მა 
მკა ფი ოდ უნ და ჩა მო ა ყა ლი ბოს მოთხოვ ნის ში ნა არ სი და მი უ თი თოს სა კუ თა რი სა კონ ტაქ ტო 
ინ ფორ მა ცია (აქტიური მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის ნო მე რი, მი სა მარ თი, ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს
ტის მი სა მარ თი (იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ის გან ს ხ ვავ დე ბა იმ ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტის მი სა მარ
თის გან, რომ ლის მეშ ვე ო ბი თაც მოხ და შე სა ბა მი სი გან ცხა დე ბის წარ დ გე ნა)).

8. ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სა ფუძ ველ ზე დაწყე ბუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ
მო ე ბის ფარ გ ლებ ში, წარ მოდ გე ნი ლი დო კუ მენ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის 
პი როვ ნე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის შე უძ ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა პენ სიო სა ა გენ ტო უფ ლე ბა
მო სი ლი ა, მო ითხო ვოს და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რი სა გან სა პენ სიო სა ა გენ ტოს ოფი ცი ა ლუ რი ვებ
გ ვერ დის სა შუ ა ლე ბით ვი დე ო ზა რის გან ხორ ცი ე ლე ბა ან / და ინ ფორ მა ცი ის, წარ მოდ გე ნი ლი 
დო კუ მენ ტა ცი ის და ზუს ტე ბა, მათ შო რის, დო კუ მენ ტის დე და ნის წარ დ გე ნა, რა შემ თხ ვე ვა
შიც და ინ ტე რე სე ბულ პირს ეც ნო ბე ბა ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტის ან ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მის 
მეშ ვე ო ბით წარ დ გე ნი ლი შე სა ბა მი სი  შეტყო ბი ნე ბის სა ფუძ ველ ზე და გა ნე საზღ ვ რე ბა ვა და 
დო კუ მენ ტა ცი ის /ინ ფორ მა ცი ის წარ მოდ გე ნი სათ ვის 10 სა მუ შაო დღის ოდე ნო ბით. იმ შემ თხ
ვე ვა ში, თუ და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის მი ერ, აღ ნიშ ნუ ლი ვა დის გან მავ ლო ბა ში არ იქ ნა შეს რუ
ლე ბუ ლი სა პენ სიო სა ა გენ ტოს მოთხოვ ნა, სა პენ სიო სა ა გენ ტო უფ ლე ბა მო სი ლია შეწყ ვი ტოს 
ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ მო ე ბა.

9. ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სა ფუძ ველ ზე დაწყე ბუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ
მო ე ბის ფარ გ ლებ ში სა პენ სიო სა ა გენ ტო უფ ლე ბა მო სი ლი ა, გა და ა მოწ მოს და ინ ტე რე სე ბუ ლი 
პი რის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ის / დო კუ მენ ტა ცი ის სის წო რე სსიპ − შე მო სავ ლე ბის 
სამ სა ხურ თან ან / და პი როვ ნე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ის მიზ ნე ბის თ ვის, სსიპ − სა ხელ მ წი ფო სერ
ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს თან ან / და სხვა ად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა ნოს თან, კა ნონ მ
დებ ლო ბით დად გე ნი ლი წე სით.

10. ამ მუხ ლის მიზ ნე ბის თ ვის, სა პენ სიო სა ა გენ ტო სა და და ინ ტე რე სე ბულ პირს შო რის 
დო კუ მენ ტა ცი ის /ინ ფორ მა ცი ის გაც ვ ლა გან ხორ ცი ელ დე ბა ელექ ტ რო ნუ ლად ამა ვე პი რის მი
ერ გან ცხა დე ბა ში მი თი თე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტის მი სა მარ თის ან იმ ელექ ტ რო ნუ ლი 
ფოს ტის მი სა მარ თის მეშ ვე ო ბით, რომ ლი თაც შე სა ბა მი სი გან ცხა დე ბა წარ დ გე ნილ იქ ნა სა პენ
სიო სა ა გენ ტო სათ ვის ან / და ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მის სა შუ ა ლე ბით. სა პენ სიო სა ა გენ ტოს მი
ერ ოფი ცი ა ლუ რი ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცია გან ხორ ცი ელ დე ბა შემ დე გი ელექ ტ რო ნუ ლი 
ფოს ტის მეშ ვე ო ბით – info@pensions.ge.

11.  ამ მუხ ლის შე სა ბა მი სად სა პენ სიო სა ა გენ ტო სათ ვის წარ დ გე ნი ლი დო კუ მენ ტის ან / და 
ინ ფორ მა ცი ის სი ყალ ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ
ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, მათ შო რის, სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი, ეკის რე ბა მის წარ მ დ გენ პირს.

მუხ ლი 2.              მუხ ლი 2.              
1. ეს ბრძა ნე ბა ძა ლა ში შე დის გა მოქ ვეყ ნე ბი დან და ძა ლა შია სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 

2020 წლის 23 მა ი სის №322 დად გე ნი ლე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი „იზოლაციისა და კა რან ტი ნის 
წე სე ბის“ მე7 მუხ ლის მე4 და მე5 პუნ ქ ტე ბის მოქ მე დე ბის ვა დით.

2. ამ ბრძა ნე ბის პირ ვე ლი მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 13 1 მუხ ლის მოქ მე დე ბა ვრცელ
დე ბა 2020 წლის 28 ნო ემ ბ რი დან.

სა პენ სიო სა ა გენ ტოს დი რექ ტო რი                   გი ორ გი და ნე ლია  გი ორ გი და ნე ლია
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ვებგვერდი, 03/02/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
280030000.73.085.016007

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – 
საპენსიო სააგენტოს დირექტორისსაპენსიო სააგენტოს დირექტორის

ბრძანება №003/1ბრძანება №003/1
2021 წლის 2 თებერვალი ქ. თბილისი2021 წლის 2 თებერვალი ქ. თბილისი

„პენსიისა და საპენსიო აქტივების გაცემის შესახებ ინსტრუქციის „პენსიისა და საპენსიო აქტივების გაცემის შესახებ ინსტრუქციის 
დამტკიცების შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საპენსიო დამტკიცების შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საპენსიო 

სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 30 ივლისის №003 ბრძანებაში სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 30 ივლისის №003 ბრძანებაში 
ცვლილებების შეტანის თაობაზეცვლილებების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქ ტე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე20 მუხ ლის მე4 
პუნ ქ ტის, „დაგროვებითი პენ სი ის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მე8 მუხ ლის მე7 პუნ ქ
ტის, „საჯარო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის − სა პენ სიო სა ა გენ ტოს დე ბუ ლე ბის დამ ტ
კი ცე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2018 წლის 15 აგ ვის ტოს №421 დად გე ნი ლე ბით 
დამ ტ კი ცე ბუ ლი დე ბუ ლე ბის მე10 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის „თ“ ქვე პუნ ქ ტის, სა ქარ თ ვე
ლოს მთავ რო ბის 2020 წლის 23 მა ი სი №322 დად გე ნი ლე ბით  დამ ტ კი ცე ბუ ლი „იზოლაციისა 
და კა რან ტი ნის წე სე ბის“ მე7 მუხ ლის მე4 და მე5 პუნ ქ ტე ბის  სა ფუძ ველ ზე, ვბრძა ნებ:

მუხ ლი 1.            მუხ ლი 1.            
„პენსიის და სა პენ სიო აქ ტი ვე ბის გა ცე მის შე სა ხებ ინ ს ტ რუქ ცი ის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა

ზე“ სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რის – სა პენ სიო სა ა გენ ტოს დი რექ ტო რის 2019 წლის 
30 ივ ლი სის №003 ბრძა ნე ბით (საქართველოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნე (www.matsne.gov.ge), გა
მოქ ვეყ ნე ბის თა რი ღი: 31/07/2019, სა რე გის ტ რა ციო კო დი: 280030000.73.085.016003) დამ ტ კი ცე
ბულ ინ ს ტ რუქ ცი ა ში შე ტა ნილ იქ ნეს ცვლი ლე ბა, მე13 მუხ ლის შემ დ გომ და ე მა ტოს შემ დე გი 
ში ნა არ სის მე13 1 მუხ ლი:

მუხ ლი 13მუხ ლი 13  11. ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის (COVID19) გავ რ ცე ლე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით ამ წე. ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის (COVID19) გავ რ ცე ლე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით ამ წე
სით დად გე ნი ლი მომ სა ხუ რე ბის დრო ე ბით დის ტან ცი უ რად გან ხორ ცი ე ლე ბის წე სისით დად გე ნი ლი მომ სა ხუ რე ბის დრო ე ბით დის ტან ცი უ რად გან ხორ ცი ე ლე ბის წე სი

1. ახა ლი კო რო ნა ვი რუ სის (COVID19) გავ რ ცე ლე ბის პრე ვენ ცი ის მიზ ნით, სა პენ სიო სა
ა გენ ტო უფ ლე ბა მო სი ლია და ინ ტე რე სე ბულ პირს ამ ინ ს ტ რუქ ცი ით გან საზღ ვ რუ ლი მომ სა
ხუ რე ბა გა უ წი ოს დის ტან ცი უ რად, ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით მი ღე ბუ ლი 
გან ცხა დე ბის სა ფუძ ველ ზე, ამ მუხ ლით გან საზღ ვ რუ ლი წე სით, იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ელექ ტ
რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცია იძ ლე ვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და მი სი პი რა
დო ბის და დას ტუ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას.

2. მო ნა წი ლე ან გარ დაც ვ ლი ლი მო ნა წი ლის მემ კ ვიდ რე უფ ლე ბა მო სი ლია პენ სი ის ან სა
პენ სიო აქ ტი ვე ბის მი ღე ბის მიზ ნით შე სა ბა მი სი გან ცხა დე ბა და ამ თა ვით გან საზღ ვ რუ ლი 
დო კუ მენ ტა ცია სა პენ სიო სა ა გენ ტოს წა რუდ გი ნოს დის ტან ცი უ რად, ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ
ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით სა პენ სიო სა ა გენ ტოს ოფი ცი ა ლურ ელექ ტ რო ნულ ფოს ტა ზე – info@
pensions.ge ამ თა ვით გან საზღ ვ რუ ლი ნო ტა რი უ ლად და მოწ მე ბუ ლი დო კუ მენ ტა ცი ის  ფო ტო
ას ლე ბის გაგ ზავ ნის გზით.

3. სა პენ სიო სა ა გენ ტოს მომ სა ხუ რე ბის, და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რი სათ ვის ამ მუხ ლით გან
საზღ ვ რუ ლი წე სით, დის ტან ცი უ რად მი წო დე ბის შე უძ ლებ ლო ბი სას ან გა და უ დე ბე ლი აუცი
ლებ ლო ბის არ სე ბო ბი სას, აღ ნიშ ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბით სარ გებ ლო ბა შე საძ ლე ბე ლია და ინ
ტე რე სე ბუ ლი პი რის სა პენ სიო სა ა გენ ტოს ოფის ში გა მოცხა დე ბის გზით ან ამ ინ ს ტ რუქ ცი ით 
დად გე ნი ლი წე სით.

4. ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით წარ
მოდ გე ნი ლი გან ცხა დე ბა არის შე სა ბა მი სი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ მო ე ბის დაწყე ბის სა ფუძ
ვე ლი.
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6. ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით ნე ბის
მი ე რი გან ცხა დე ბის წარ დ გე ნი სას, წარ დ გე ნი ლი დო კუ მენ ტა ცია უნ და იყოს ვი ზუ ა ლუ რად 
აღ ქ მა დი და შე საძ ლე ბე ლი იყოს გა მო სა ხუ ლე ბის / ნა წე რის გარ ჩე ვა. ელექ ტ რო ნულ შეტყო
ბი ნე ბა ში და ინ ტე რე სე ბულ მა პირ მა უნ და მი უ თი თოს სა კუ თა რი სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია 
(აქტიური მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის ნო მე რი, მი სა მარ თი, ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტის მი სა მარ თი 
(იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ის გან ს ხ ვავ დე ბა იმ ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტის მი სა მარ თის გან, რომ ლის 
მეშ ვე ო ბი თაც მოხ და შე სა ბა მი სი გან ცხა დე ბის წარ დ გე ნა).

7. ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სა ფუძ ველ ზე დაწყე ბუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ
მო ე ბის ფარ გ ლებ ში, წარ მოდ გე ნი ლი დო კუ მენ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის 
პი როვ ნე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბის შე უძ ლებ ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა პენ სიო სა ა გენ ტო უფ ლე ბა
მო სი ლია მო ითხო ვოს და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რი სა გან სა პენ სიო სა ა გენ ტოს ოფი ცი ა ლუ რი ვებ
გ ვერ დის სა შუ ა ლე ბით ვი დეო ზა რის გან ხორ ცი ე ლე ბა ან / და ინ ფორ მა ცი ის, წარ მოდ გე ნი ლი 
დო კუ მენ ტა ცი ის და ზუს ტე ბა, მათ შო რის დო კუ მენ ტის დე და ნის წარ დ გე ნა, რა შემ თხ ვე ვა
შიც და ინ ტე რე სე ბულ პირს ეც ნო ბე ბა ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტის ან ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მის 
მეშ ვე ო ბით წარ დ გე ნი ლი შე სა ბა მი სი  შეტყო ბი ნე ბის სა ფუძ ველ ზე და გა ნე საზღ ვ რე ბა ვა და 
დო კუ მენ ტა ცი ის /ინ ფორ მა ცი ის წარ მოდ გე ნი სათ ვის 10 სა მუ შაო დღის ოდე ნო ბით. იმ შემ
თხ ვე ვა ში, თუ და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის მი ერ არ იქ ნა შეს რუ ლე ბუ ლი სა პენ სიო სა ა გენ ტოს 
მოთხოვ ნა, სა პენ სიო სა ა გენ ტო უფ ლე ბა მო სი ლია შეწყ ვი ტოს ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ მო ე ბა.

8. ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის სა ფუძ ველ ზე დაწყე ბუ ლი ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი წარ მო
ე ბის ფარ გ ლებ ში, სა პენ სიო სა ა გენ ტო უფ ლე ბა მო სი ლია გა და ა მოწ მოს და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი
რის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ინ ფორ მა ცი ის / დო კუ მენ ტა ცი ის სის წო რე სსიპ შე მო სავ ლე ბის სამ
სა ხურ თან ან / და პი როვ ნე ბის იდენ ტი ფი კა ცი ის მიზ ნე ბის თ ვის სსიპ სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბის 
გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს თან ან / და სხვა  ად მი ნის ტ რა ცი ულ ორ გა ნოს თან, კა ნონ მ დებ ლო ბით 
დად გე ნი ლი წე სით.

9. ამ მუხ ლის მიზ ნე ბის თ ვის სა პენ სიო სა ა გენ ტო სა და და ინ ტე რე სე ბულ პირს შო რის 
დო კუ მენ ტა ცი ის /ინ ფორ მა ცი ის გაც ვ ლა გან ხორ ცი ელ დე ბა ელექ ტ რო ნუ ლად ამა ვე პი რის მი
ერ გან ცხა დე ბა ში მი თი თე ბუ ლი ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტის მი სა მარ თის ან იმ ელექ ტ რო ნუ ლი 
ფოს ტის მი სა მარ თის მეშ ვე ო ბით, რომ ლი თაც შე სა ბა მი სი გან ცხა დე ბა წარ დ გე ნილ იქ ნა სა პენ
სიო სა ა გენ ტო სათ ვის ან / და ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მის სა შუ ა ლე ბით. სა პენ სიო სა ა გენ ტოს მი
ერ ოფი ცი ა ლუ რი ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცია გან ხორ ცი ელ დე ბა შემ დე გი ელექ ტ რო ნუ ლი 
ფოს ტის მეშ ვე ო ბით – info@pensions.ge.

10.  ამ მუხ ლის შე სა ბა მი სად სა პენ სიო სა ა გენ ტო სათ ვის წარ დ გე ნი ლი დო კუ მენ ტის ან / და 
ინ ფორ მა ცი ის სი ყალ ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ მ დებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ
ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა, მათ შო რის სის ხ ლის სა მარ თ ლებ რი ვი, ეკის რე ბა მის წარ მ დ გენ პირს.

მუხ ლი 2.                       მუხ ლი 2.                       
1. ეს ბრძა ნე ბა ძა ლა ში შე დის გა მოქ ვეყ ნე ბი დან და ძა ლა შია სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 

2020 წლის 23 მა ი სის №322 დად გე ნი ლე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი „იზოლაციისა და კა რან ტი ნის 
წე სე ბის“ მე7 მუხ ლის მე4 და მე5 პუნ ქ ტე ბის მოქ მე დე ბის ვა დით.

2. ამ ბრძა ნე ბის პირ ვე ლი მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 13 1 მუხ ლის მოქ მე დე ბა ვრცელ
დე ბა 2020 წლის 28 ნო ემ ბ რი დან.

საპენსიო სააგენტოს დირექტორი  გიორგი დანელიაგიორგი დანელია
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ვებგვერდი, 22/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
200090000.22.033.017427

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №10ბრძანება №10

2021 წლის 21 იანვარი ქ. თბილისი2021 წლის 21 იანვარი ქ. თბილისი

„მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების,  „მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების,  
სასაქონლომატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული სასაქონლომატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული 

საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, საგადასახადო დავალიანების საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, საგადასახადო დავალიანების 
გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, 

სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე20 მუხლის მე4 
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1
„მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლომატერიალურ 

ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, 
საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების 
განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 ბრძანებით (სსმ III, 
31.12.2010, №172, სარეგისტრაციო კოდი: 200090000.22.033.016105) დამტკიცებულ  წესში 
შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:

1. 37 18  მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 37 19 და 37 20 მუხლები:
„მუხლი 37„მუხლი 37  1919. „დაქირავებულ პირთა რეესტრში“ ასახული მონაცემების სისწორის . „დაქირავებულ პირთა რეესტრში“ ასახული მონაცემების სისწორის 

შესწავლის პროცესიშესწავლის პროცესი
1. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 49 1 

მუხლის შესაბამისად, ზოგადი ანალიტიკური პროცედურების საფუძველზე განახორციელოს 
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე12 მუხლით განსაზღვრულ „დაქირავებულ პირთა 
რეესტრში“ ასახული მონაცემების სისწორის შესწავლა.

2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „დაქირავებულ პირთა რეესტრში“ ასახული მონაცემების 
სისწორის შესწავლა გულისხმობს დაქირავებულ ფიზიკურ პირთა რაოდენობის და მათი 
მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, სქესი, მოქალაქეობა 
და სხვა) შესახებ  ინფორმაციის ანალიზს.

3. „დაქირავებულ პირთა რეესტრში“ ასახული მონაცემების სისწორის შესწავლას 
საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ახორციელებს დამქირავებელ პირთან 
კომუნიკაციის დამყარების გზით ან/და დამქირავებელი პირის ობიექტ(ებ)ზე გასვლით.

4. დამქირავებელი ვალდებულია საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის 
მოთხოვნის შემთხვევაში, წარუდგინოს ახსნაგანმარტებები და ყველა ის დოკუმენტაცია, 
რაც განსაზღვრავს დაქირავებულ ფიზიკურ პირთა რაოდენობის ან/და მათი 
მაიდენტიფიცირებელი მონაცემების  სისწორის დადგენას, რაც აისახება „დაქირავებულ 
პირთა რეესტრის შესწავლის შედეგების შესახებ“ ოქმში.

5. „დაქირავებულ პირთა რეესტრში“ ასახული მონაცემების სისწორის შესწავლისას, თუ 
გამოვლინდა დაქირავებულ ფიზიკურ პირთა შესახებ არასწორი ინფორმაცია, აღნიშნული 
გამოიწვევს საქართველოს საგადასახადო კოდექსით დადგენილ პასუხისმგებლობას.

6. იმ შემთხვევაში, თუ ვერ განხორციელდა დამქირავებელ პირთან კომუნიკაციის 
დამყარება ან/და დამქირავებელი პირის ობიექტ(ებ)ის მოძიება, ამასთან, თუ დამქირავებელი 
უარს აცხადებს წარადგინოს ამ მუხლის მე4 პუნქტით განსაზღვრული ახსნაგანმარტებები 
ან/და შესაბამისი დოკუმენტაცია, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი 
უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება საგადასახადო კონტროლის დანიშვნის 
თაობაზე, ამ წესის II კარით განსაზღვრული წესის შესაბამისად.
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მუხლი 37მუხლი 37  2020. „დაქირავებულ პირთა რეესტრის შესწავლის შედეგების შესახებ“ ოქმი. „დაქირავებულ პირთა რეესტრის შესწავლის შედეგების შესახებ“ ოქმი
1. „დაქირავებულ პირთა რეესტრში“ ასახული მონაცემების სისწორის შესწავლის შემდეგ 

საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ადგენს დანართი №24 6ით გათვალისწინებულ 
„დაქირავებულ პირთა რეესტრის შესწავლის შედეგების შესახებ“ ოქმს.

2. „დაქირავებულ პირთა რეესტრის შესწავლის შედეგების შესახებ“ ოქმში აისახება 
შესწავლის შედეგად გამოვლენილ ფიზიკურ პირთა შესახებ ინფორმაცია.

3. შესწავლის შედეგად მიღებული შესაბამისი ინფორმაცია, რომელიც თანხვედრაშია 
„დაქირავებულ პირთა რეესტრში“ არსებულ ინფორმაციასთან, აღნიშნულ ოქმში არ აისახება, 
შეუვსებელი ველები გადაიხაზება და კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი.

4. „დაქირავებულ პირთა რეესტრის შესწავლის შედეგების შესახებ“ ოქმი შესაძლებელია 
შედგეს როგორც წერილობითი, ისე ელექტრონული ფორმით, რომლებსაც აქვთ თანაბარი 
იურიდიული ძალა.“.

2. დაემატოს თანდართული რედაქციის დანართი №24 6.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 მარტიდან.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                    ივანე მაჭავარიანიივანე მაჭავარიანი

დანართი N24დანართი N2466

შემოსავლების სამსახურიშემოსავლების სამსახური
ოქმი №ოქმი №

დაქირავებულ პირთა რეესტრის შესწავლის შედეგების შესახებდაქირავებულ პირთა რეესტრის შესწავლის შედეგების შესახებ

1   20  წ .

( შედგენის თარიღი )

2              

 ( სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს და სა ხე ლე ბა )

3  მიერ

( სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო სი ლი 
პი რის  თა ნამ დე ბო ბა , სა ხე ლი და გვა რი )

4    

( გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის და სა ხე ლე ბა /  სა ხე ლი, გვა რი , სა ი დენ ტი ფი კა
ციო / პი რა დი ნო მე რი , იური დი უ ლი მი სა მარ თი )

5  

( გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის შე მოწ მე ბის ად გი ლი ობიექტის და სა ხე ლე
ბა , ფაქ ტობ რი ვი მი სა მარ თი )

6 20  წ .    

     ( რიცხვი )    ( თვე )     ( საათი , წუთი )

გან ხორ ცი ელ და და ქი რა ვე ბულ პირ თა რე ეს ტ რის  
შე მოწ მე ბის პრო ცე დუ რა 

7  მონაწილეობით

(გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის ან / და მი სი წარ მო მად გენ ლის  სა ხე ლი და გვა რი )
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88 შესწავლის შედეგად გამოვლენილ ფიზიკურ პირთა შესახებ შესწავლის შედეგად გამოვლენილ ფიზიკურ პირთა შესახებ 
ინფორმაციაინფორმაცია

შე ნიშ ვ ნა  
ს ტა ტუ სი 

 შე სას რუ ლე ბე ლი 
სა მუ შა ოს ტიპი

ტელეფონი 
დაბადების 

თარიღი 
მოქალაქეობა 
სქესი გვარის

პირადი ნომერიპირადი ნომერი
  
  
  

            (ინფორმაცია  დაქირავებულ პირთა რეესტრის შემოწმების შედეგად 
გამოვლენილი ფიზიკური პირების შესახებ)

 საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი  პირი (ოქმის შემდგენი):

        
                           (სახელი, გვარი)                                     (ხელმოწერა)

გადასახადის გადამხდელი ან / და მისი წარმომადგენლი:

            
 

                        (სახელი, გვარი)                             (ხელმოწერა)

შენიშვნა:

 
 

ვებ გ ვერ დი, 22/01/2021
სა რე გის ტ რა ციო კო დი  
200090000.22.033.017428

სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რისსა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის
ბრძა ნე ბა №11ბრძა ნე ბა №11

2021 წლის 21 იან ვა რი ქ. თბი ლი სი2021 წლის 21 იან ვა რი ქ. თბი ლი სი

„მიმდინარე კონ ტ რო ლის პრო ცე დუ რე ბის ჩა ტა რე ბის, სა სა ქონ ლო მა ტე რი ა„მიმდინარე კონ ტ რო ლის პრო ცე დუ რე ბის ჩა ტა რე ბის, სა სა ქონ ლო მა ტე რი ა
ლურ ფა სე უ ლო ბა თა ჩა მო წე რის, აღი ა რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის ლურ ფა სე უ ლო ბა თა ჩა მო წე რის, აღი ა რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის 

და ფარ ვის, სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის გა დახ დე ვი ნე ბის უზ რუნ ველ ყოდა ფარ ვის, სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის გა დახ დე ვი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო
ფის ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის, სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა საქ მის წარ მოფის ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის, სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა საქ მის წარ მო

ე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის  ე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რის  
2010 წლის 31 დე კემ ბ რის №994 ბრძა ნე ბა ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის შე სა ხებ2010 წლის 31 დე კემ ბ რის №994 ბრძა ნე ბა ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის შე სა ხებ

„ნორმატიული აქ ტე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე20 მუხ ლის მე4 
პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად,  ვბრძა ნებ:

მუხ ლი 1მუხ ლი 1
„მიმდინარე კონ ტ რო ლის პრო ცე დუ რე ბის ჩა ტა რე ბის, სა სა ქონ ლო მა ტე რი ა ლურ ფა სე უ

ლო ბა თა ჩა მო წე რის, აღი ა რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის და ფარ ვის, სა გა და სა ხა დო 
და ვა ლი ა ნე ბის გა დახ დე ვი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის, სა მარ
თალ დარ ღ ვე ვა თა საქ მის წარ მო ე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა 
მი ნის ტ რის 2010 წლის 31 დე კემ ბ რის №994 ბრძა ნე ბით (სსმ III, 31.12.2010, №172, სა რე გის ტ
რა ციო კო დი: 200090000.22.033.016105) დამ ტ კი ცე ბულ წეს ში  შე ტა ნილ იქ ნეს შემ დე გი ცვლი
ლე ბა:
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1.   მე5 მუხ ლის მე4  პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„4. ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ად მი ნის ტ რა ცი ულ  სა მარ თ ლებ რი ვი აქ ტი შე იძ ლე ბა გა მო ი ცეს 

რო გორც ერ თი კონ კ რე ტუ ლი გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის, ასე ვე რამ დე ნი მე გა და სა ხა დის გა
დამ ხ დე ლის, კონ კ რე ტულ სა მოქ მე დო ტე რი ტო რი ა ზე მოქ მედ, ასე ვე მსგავ სი ან იდენ ტუ რი 
საქ მი ა ნო ბის სა ხით, გა და სა ხა დის ტი პით ან სხვა მსგავ სი მა ხა სი ა თებ ლე ბით პირ თა ჯგუ ფის 
მი მართ.“.

2.   მე15 მუხ ლის შემ დეგ და ე მა ტოს 15 4 მუხ ლი შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„მუხლი 15„მუხლი 15  44. დის ტან ცი უ რი სა კონ ტ რო ლო შეს ყიდ ვა კო მუ ნი კა ცი ის ელექ ტ რო ნუ ლი სა. დის ტან ცი უ რი სა კონ ტ რო ლო შეს ყიდ ვა კო მუ ნი კა ცი ის ელექ ტ რო ნუ ლი სა

შუ ა ლე ბითშუ ა ლე ბით
1.  ამ წე სის მე10 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის „გ“ ქვე პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა

გა და სა ხა დო სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის, კერ ძოდ, სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში გა და სა ხა დის გა დამ ხ
დე ლად აღ რიცხ ვის წე სის დარ ღ ვე ვის ფაქ ტის გა მოვ ლე ნის მიზ ნით, სა კონ ტ რო ლო შეს ყიდ ვა 
შე საძ ლე ბე ლია გან ხორ ცი ელ დეს დის ტან ცი უ რად, კო მუ ნი კა ცი ის ელექ ტ რო ნუ ლი სა შუ ა ლე
ბით (ამ წე სის მიზ ნე ბის თ ვის შემ დ გომ ში – კო მუ ნი კა ცი ის ელექ ტ რო ნუ ლი სა შუ ა ლე ბა), თუ 
არ სე ბობს სა ფუძ ვ ლი ა ნი ვა რა უ დი, რომ პი რი ახორ ცი ე ლებს ეკო ნო მი კურ საქ მი ა ნო ბას.

2.  კო მუ ნი კა ცი ის ელექ ტ რო ნუ ლი სა შუ ა ლე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი სა კონ ტ რო ლო შეს
ყიდ ვის შე დე გებ ზე სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს მი ერ ამ მუხ ლის მე4 – მე7 პუნ ქ ტე ბით გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი პრო ცე დუ რა ხორ ცი ელ დე ბა, თუ კო მუ ნი კა ცი ის ელექ ტ რო ნუ ლი სა შუ ა ლე ბით 
სა კონ ტ რო ლო შეს ყიდ ვი სას იდენ ტი ფი ცი რე ბულ იქ ნა პი რის სა ხე ლი, გვა რი, პი რა დი ნო მე რი  
ან / და სა ბან კო ან გა რი შის ნო მე რი.  

3. კო მუ ნი კა ცი ის ელექ ტ რო ნუ ლი სა შუ ა ლე ბით სა კონ ტ რო ლო შეს ყიდ ვის გან ხორ ცი ე ლე
ბის შემ თხ ვე ვა ში, სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო სი ლი პი რი ვალ დე ბუ ლია გა მო ი ყე ნოს 
ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბი აუდიო მტკი ცე ბუ ლე ბის შექ მ ნის მიზ ნით.

4. კო მუ ნი კა ცი ის ელექ ტ რო ნუ ლი სა შუ ა ლე ბით სა კონ ტ რო ლო შეს ყიდ ვის გან ხორ ცი ე
ლე ბის დას რუ ლე ბის თა ნა ვე (მიუხედავად იმი სა, სა კონ ტ რო ლო შეს ყიდ ვა დას რულ და შე თა
ვა ზე ბით თუ სა ქონ ლის / მომ სა ხუ რე ბის შეს ყიდ ვით) პირს გა ნე მარ ტე ბა გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
პრო ცე დუ რის მი ზა ნი და შე დე გი, ეც ნო ბე ბა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის 
ვი ნა ო ბა, შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის შე სა ბა მი სი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თე უ ლი სა და თა ნამ
დე ბო ბის მი თი თე ბით. ამას თა ნა ვე, მი ე წო დე ბა ინ ფორ მა ცი ა, რომ გან ხორ ცი ელ და სა უბ რის 
აუდიო ჩა წე რა. ელექ ტ რო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ით სა კონ ტ რო ლო შეს ყიდ ვა  შე საძ ლე ბე ლია დას
რულ დეს შე თა ვა ზე ბით, თუ იდენ ტი ფი ცი რე ბულ იქ ნა პი რის სა ხე ლი, გვა რი, პი რა დი ნო მე რი  
ან / და სა ბან კო ან გა რი შის ნო მე რი და აუდიო ჩა ნა წე რით დას ტურ დე ბა სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის 
ფაქ ტი.   

5. კო მუ ნი კა ცი ის ელექ ტ რო ნუ ლი სა შუ ა ლე ბით სა კონ ტ რო ლო შეს ყიდ ვის გან ხორ ცი ე
ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში, „საკონტროლო შეს ყიდ ვის შე დე გე ბის შე სა ხებ“ ოქ მი (დანართი №2) არ 
შედ გე ბა და სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის მი ერ, პრო ცე დუ რის შე დე გი 
აისა ხე ბა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო ში არ სე ბუ ლი სპე ცი ა ლუ რი ერ თი ა ნი ელექ ტ რო ნუ ლი ბა ზის 
შე სა ბა მის ველ ში. 

6. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ კო მუ ნი კა ცი ის ელექ ტ რო ნუ ლი სა შუ ა ლე ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
სა კონ ტ რო ლო შეს ყიდ ვით და დას ტურ და სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის ფაქ ტი, სა გა
და სა ხა დო ორ გა ნოს უფ ლე ბა მო სი ლი პი რი ელექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით ად გენს სა გა და სა ხა დო 
სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის ოქმს, რო მე ლიც დად გე ნი ლი წე სით ბარ დე ბა /ეგ ზავ ნე ბა სა მარ თალ
დამ რ ღ ვევ პირს. ამას თან, ოქ მ ში მი ე თი თე ბა სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის გა მოვ ლე ნის და მა დას ტუ
რე ბე ლი აუდიო მტკი ცე ბუ ლე ბის თა ო ბა ზე.

7. ამ მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, კო მუ ნი კა ცი ის ელექ ტ რო ნუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბით სა
კონ ტ რო ლო შეს ყიდ ვის და გეგ მ ვი სას, მიმ დი ნა რე ო ბი სას და დას რუ ლე ბის შემ დ გო მი ღო ნის
ძი ე ბე ბის  გან ხორ ცი ე ლე ბი სას, სა ჭი რო ე ბი სა მებრ გა მო ი ყე ნე ბა ამ წე სის IV თა ვით გათ ვა ლის
წი ნე ბუ ლი შე სა ბა მი სი დე ბუ ლე ბე ბი.“. 

3.   70ე მუხ ლის მე5 პუნ ქ ტის „ზ“ ქვე პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„ზ) ვი დეო ან აუდიო ჩა ნა წე რის არ სე ბო ბის შე სა ხებ, ამ წე სის 15 4 მუხ ლის შე სა ბა მი სად, 

აგ რეთ ვე 22ე მუხ ლის მე6 პუნ ქ ტით და 23 6 მუხ ლის მე6 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
პრო ცე დუ რის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას, დამ ს წ რე თა არარ სე ბო ბის შემ თხ ვე ვა ში.“.

4. 71 1  მუხ ლის:
ა)  მე4 პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„4. ამ მუხ ლის მე3 პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა თა 

აღ მო საფხ ვ რე ლად პირს გა ნე საზღ ვ რე ბა 2 სა მუ შაო დღის ვა და. თუ სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა
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დო კო დექ სის 273ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა გა მოვ ლინ და ამ წე
სის 15 4 მუხ ლის შე სა ბა მი სად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პრო ცე დუ რით, სა გა და სა ხა დო სა მარ თალ
დარ ღ ვე ვის აღ მო საფხ ვ რე ლად პირს შე იძ ლე ბა გა ნე საზღ ვ როს ვა და 10 სა მუ შაო დღემ დე.“;

ბ)  მე5 პუნ ქ ტის შემ დეგ და ე მა ტოს 5 1 პუნ ქ ტი შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„5 1. თუ სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 273ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 

სა მარ თალ დარ ღ ვე ვა გა მოვ ლინ და ამ წე სის 15 4 მუხ ლის  შე სა ბა მი სად გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 
პრო ცე დუ რით, ელექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით შედ გე ნილ აქ ტ ზე, ამ მუხ ლის მე6 პუნ ქ ტის „ზ“ ქვე
პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პი რის ხელ მო წე რა სა ვალ დე ბუ ლო არ არის და აქ ტი პირს ბარ
დე ბა /ეგ ზავ ნე ბა ამ მუხ ლის მე5 პუნ ქ ტით დად გე ნი ლი წე სით. ამას თან, პირს ელექ ტ რო ნუ ლი 
კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით ეც ნო ბე ბა აქ ტის ში ნა არ სი, მი ზა ნი, დად გე ნი ლი ვა და და სა მარ
თალ დარ ღ ვე ვის აღ მო უფხ ვ რე ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში მო სა ლოდ ნე ლი შე დე გი.“;

გ)  მე10 პუნ ქ ტის შემ დეგ და ე მა ტოს მე11 და მე12 პუნ ქ ტე ბი შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„11. თუ ამ მუხ ლის 5 1 პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად შედ გე ნი ლი აქ ტით გან საზღ ვ რულ ვა და ში 

არ იქ ნა შეს რუ ლე ბუ ლი სა ქარ თ ვე ლოს სა გა და სა ხა დო კო დექ სის 66ე მუხ ლით დად გე ნი ლი 
ვალ დე ბუ ლე ბა, პირს პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და ე კის რე ბა ამ წე სის 15 4 მუხ ლის მე3 პუნ ქ ტის სა
ფუძ ველ ზე ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით მო პო ვე ბუ ლი აუდიო მტკი ცე ბუ ლე ბის 
სა ფუძ ველ ზე.

12. თუ პირ მა, ამ მუხ ლის 5 1 პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად შედ გე ნი ლი აქ ტით გან საზღ ვ რუ ლი 
ვა დის  გას ვ ლამ დე შეწყ ვი ტა ეკო ნო მი კუ რი საქ მი ა ნო ბა ან გა აგ რ ძე ლა იური დი უ ლი პი რის 
სტა ტუ სის მქო ნე სა მარ თ ლებ რი ვი ფორ მით, იგი ვალ დე ბუ ლია აქ ტით გან საზღ ვ რუ ლი ვა დის 
ამო წურ ვამ დე წე რი ლო ბი თი ან ელექ ტ რო ნუ ლი ფორ მით აც ნო ბოს სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს 
აღ ნიშ ნუ ლის თა ო ბა ზე. ამ პუნ ქ ტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხ ვე ვა ში, პირს პა სუ ხის მ გებ ლო
ბა არ და ე კის რე ბა.“.

მუხ ლი 2მუხ ლი 2
ეს ბრძა ნე ბა ამოქ მედ დეს გა მოქ ვეყ ნე ბის თა ნა ვე.

სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რი               ივა ნე მა ჭა ვა რი ა ნი  ივა ნე მა ჭა ვა რი ა ნი
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ვებგვერდი, 01/02/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017431 
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №16ბრძანება №16

2021 წლის 29 იანვარი ქ. თბილისი2021 წლის 29 იანვარი ქ. თბილისი

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

თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 31 დეკემბრის თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 31 დეკემბრის 
№331 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ№331 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე20 მუხლის მე4 
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

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

2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს 
ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 31 დეკემბრის №331 ბრძანებაში (ვებგვერდი, 31/12/2020, 
სარეგისტრაციო კოდი: 200090000.22.033.017421) შეტანილ იქნეს ცვლილება და პირველი 
მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. 11 1 მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 2 მუხლი:
“მუხლი 11“მუხლი 11  22. დაქირავებულ პირთა რეესტრი . დაქირავებულ პირთა რეესტრი 
1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე12 მუხლის შესაბამისად განსაზღვრული 

დამქირავებელი, ვალდებულია დაქირავებულ პირთა შესახებ ინფორმაცია ასახოს 
„დაქირავებულ პირთა რეესტრში“, რომელსაც აწარმოებს შემოსავლების სამსახური.

2. დაქირავებულ პირთა შესახებ ინფორმაცია შემოსავლების სამსახურს წარედგინება 
ელექტრონულად, შრომითი ურთიერთობის დაწყებამდე, შემოსავლების სამსახურის 
ვებგვერდის (www.rs.ge) მეშვეობით.

3. „დაქირავებულ პირთა რეესტრში“ აისახება დაქირავებულ პირთა შესახებ შემდეგი 
სახის ინფორმაცია:

ა) დაქირავებული პირის პირადი ნომერი, სახელი და გვარი, სქესი, მოქალაქეობა, 
დაბადების თარიღი, მობილური ტელეფონის ნომერი;

ბ) სამუშაო განაკვეთი;
გ) სტატუსი – აქტიური, შეჩერებული, შეწყვეტილი;
დ) სტატუსის შეწყვეტის/შეჩერების თარიღი.
4. ამ მუხლის მე3 პუნქტის მიზნებისათვის:
ა) აქტიური სტატუსი ენიჭება დაქირავებულ პირს, რომელიც შრომითი ხელშეკრულების 

საფუძველზე ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას;
ბ) შეჩერებული სტატუსი ენიჭება დაქირავებულ პირს, რომელიც დროებით ვერ ასრულებს 

ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას, რაც არ იწვევს შრომითი ურთიერთობების 
შეწყვეტას და ამავდროულად შრომითი ურთიერთობის შეჩერების პერიოდი აღემატება 90 
კალენდარულ დღეს;

გ) შეწყვეტილი სტატუსი ენიჭება დაქირავებულ პირს, რომელთანაც შეწყდა შრომითი 
ხელშეკრულება.

5. ამ მუხლის მე3 პუნქტით გათვალისწინებული მონაცემების ცვლილებისას 
დამქირავებელი ვალდებულია შესაბამისი ცვლილებები 5 სამუშაო დღის ვადაში ასახოს 
„დაქირავებულ პირთა რეესტრში“, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დაქირავებულს 
ენიჭება სტატუსი – აქტიური, რა დროსაც შესაბამისი ცვლილების რეესტრში ასახვა  უნდა 
განხორციელდეს არაუგვიანეს შრომითი ურთიერთობის განახლების თარიღისა.”.”.”

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                 ივანე მაჭავარიანი ივანე მაჭავარიანი
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ვებგვერდი, 02/02/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017432
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №20ბრძანება  №20

2021 წლის 1 თებერვალი ქ. თბილისი2021 წლის 1 თებერვალი ქ. თბილისი

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის  

№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე20 მუხლის მე4 
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) დამტკიცებული ინსტრუქციის:

1. დანართი NVI12  ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. 107ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:   
„მუხლი 107. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გაანგარიშების „მუხლი 107. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გაანგარიშების 

შევსებაშევსება
1. გაანგარიშების პირველ ნაწილში აისახება ინფორმაცია მოსაკრებლის გადამხდელის 

რეკვიზიტების, გაანგარიშების ტიპის (პირველადი/შესწორებული), საანგარიშო პერიოდის 
შესახებ, აგრეთვე, ეკონომიკური საქმიანობის (,,NACE“) კოდი „საქართველოს ეროვნული 
კლასიფიკატორის „ეკონომიკური საქმიანობის სახეების“ დამტკიცების შესახებ“ საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 
საბჭოს 2016 წლის 28 ივლისის №10 დადგენილებით დამტკიცებული საქართველოს 
ეროვნული კლასიფიკატორი „ეკონომიკური საქმიანობის სახეების“ მიხედვით.  

2. გაანგარიშების ყველა გვერდზე მიეთითება გადამხდელის საიდენტიფიკაციო ნომერი, 
ამასთან, დეკლარაციაში ასახული მონაცემების უტყუარობა და სისრულე ხელისმოწერით 
დასტურდება გადასახადის გადამხდელის მიერ თარიღის (რიცხვი, თვე, წელი) მითითებით.

3. გაანგარიშების II ნაწილი ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ და აისახება ინფორმაცია 
საგადასახადო ორგანოში დეკლარაციის წარდგენისა და რეგისტრაციის შესახებ.

4. გაანგარიშების III ნაწილის:
ა)  პირველ სვეტში აისახება იმ ლიცენზიის ნომერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), 

რომლის მიხედვითაც ხორციელდება ანგარიშგება;
ბ) მე2 სვეტში აისახება პირველ სვეტში მითითებული ლიცენზიით განსაზღვრული 

ბუნებრივი რესურსის სახეობა. თუ ლიცენზია მოიცავს რამდენიმე სახეობის რესურსს, მაშინ 
თითოეული სახეობა ცალცალკე სტრიქონში აისახება;

გ) მე3 სვეტში აისახება ზომის ერთეული (გრამი, კილოგრამი, ტონა, მ 3) ბუნებრივი 
რესურსების სახეობათა მიხედვით;

დ) მე4 სვეტში აისახება გარემოდან ამოღებული (მოპოვებული/მოსაპოვებელი) 
ბუნებრივი რესურსების მოცულობა (რაოდენობა), კერძოდ:

დ.ა) სოფლის მეურნეობაში გამოყენებულ წყალზე – წლის განმავლობაში გამოყენებული 
წყლის მოცულობა;

დ.ბ) ტყის ფონდის მერქნულ რესურსებზე – საანგარიშო თვის განმავლობაში ბუნებიდან 
ამოღებული რესურსების ოდენობა. ამასთან, თუ პირი ეკონომიკური საქმიანობის ფარგლებში 
სისტემატურად (ყოველდღიურად) ახორციელებს ტყის ფონდის მერქნული რესურსების 
გარემოდან ამოღებას, უფლებამოსილია წინასწარ წარადგინოს მოსაკრებლის გაანგარიშება 
თვის მოსალოდნელი მოსაპოვებელი რესურსების მოცულობების მიხედვით, რომელიც 
შემდგომში ექვემდებარება შესაბამისი სასაქონლო ზედნადებით განაშთვას;

დ.გ) მი ნე რა ლურ წყლებ სა და მი წის ქ ვე შა მტკნარ ჩა მო სას ხ მელ წყლებ ზე – კვარ ტ ლის 
გან მავ ლო ბა ში ლი ცენ ზი ის შე სა ბა მი სად დამ ტ კი ცე ბუ ლი სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე უ ლის ათ ვი
სე ბის შე სა ბა მი სი გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ყო ველ წ ლი უ რად ასათ ვი სე ბე ლი მო ცუ ლო ბის 
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მი ხედ ვით, თა ნა ბარ ნა წი ლე ბად, წლი უ რი გეგ მის ¼ის ოდე ნო ბით, ხო ლო იმ შემ თხ ვე ვა ში, 
თუ მო პო ვე ბუ ლი სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე უ ლის მო ცუ ლო ბა აღე მა ტე ბა წლი უ რი გეგ მის ¼ს, შე
ი ტა ნე ბა ფაქ ტობ რი ვად მო პო ვე ბუ ლი სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე უ ლის რა ო დე ნო ბა; 

დ.დ) ნახ ში რორ ჟან გ ზე (გაზი CO2) – თვის გან მავ ლო ბა ში ლი ცენ ზი ით გან საზღ ვ რუ ლი 
ყო ველ დღი უ რი ლი მი ტის შე სა ბა მი სად მო პო ვე ბუ ლი რე სურ სის მო ცუ ლო ბა (ოდენობა);

დ.ე) იმ სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე ულ ზე, რომ ლის მო პო ვე ბის (ან წი ა ღით სარ გებ ლო ბის) ლი
ცენ ზი ით პირ და პირ არის გან საზღ ვ რუ ლი მო სა პო ვე ბე ლი სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე უ ლის ჯა მუ
რი, წლი უ რი მაქ სი მა ლუ რი ან დღი უ რი ოდე ნო ბა (გარდა მი ნე რა ლუ რი წყლე ბით, მი წის ქ ვე შა 
მტკნა რი ჩა მო სას ხ მე ლი წყლე ბით და ნახ ში რორ ჟან გი სა) – 6 თვის გან მავ ლო ბა ში ლი ცენ ზი ის 
შე სა ბა მი სად დამ ტ კი ცე ბუ ლი სა სარ გებ ლო წი ღი სე უ ლის ათ ვი სე ბის შე სა ბა მი სი გეგ მით გათ
ვა ლის წი ნე ბუ ლი ყო ველ წ ლი უ რი ასათ ვი სე ბე ლი მო ცუ ლო ბა, თა ნა ბარ ნა წი ლე ბად, წლი უ რი 
გეგ მის ½ის ოდე ნო ბით, ხო ლო იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ მო პო ვე ბუ ლი სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე
უ ლის მო ცუ ლო ბა აღე მა ტე ბა წლი უ რი გეგ მის ½ს, შე ი ტა ნე ბა ფაქ ტობ რი ვად მო პო ვე ბუ ლი 
სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე უ ლის მო ცუ ლო ბა. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ლი ცენ ზია მო ი ცავს არას რულ 
წელს (დაიწყო, დას რულ და, გას ხ ვის და წლის შიგ ნით), გეგ მუ რი მო ცუ ლო ბა გა ნი საზღ ვ რე ბა 
თვის ლი მი ტის მი ხედ ვით, ხო ლო თუ მო პო ვე ბუ ლი სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე უ ლის მო ცუ ლო ბა 
აღე მა ტე ბა თვი ურ ლი მიტს, შე ი ტა ნე ბა ფაქ ტობ რი ვად მო პო ვე ბუ ლი სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე უ
ლის მო ცუ ლო ბა.

შენიშვნა:შენიშვნა:
1. თუ წლის შიგნით რომელიმე საანგარიშო პერიოდში ფაქტობრივად მოპოვებული 

რესურსის მოცულობა აღემატება ამავე პერიოდის გეგმიურ მოცულობას, გაანგარიშებაში 
ასახვას ექვემდებარება ფაქტობრივად მოპოვებული რესურსის მოცულობა.

2. თუ ადგილი აქვს ლიცენზიის/მისი ნაწილის იჯარით გაცემას, მოსაკრებლის 
გაანგარიშებას და გადახდას ახორციელებს ლიცენზიის მესაკუთრე.

3. თუ ლიცენზიის ვადის გასვლამდე ლიცენზიის მფლობელმა აითვისა ლიცენზიით 
გათვალისწინებული მოსაპოვებელი რესურსის ჯამური მოცულობა, იგი ვალდებულია 
განცხადებით მიმართოს ლიცენზიის გამცემ ორგანოს ლიცენზიის გაუქმების თაობაზე. 

მაგალითი 1:მაგალითი 1:
პირ მა 2021 წლის მარ ტის თვე ში მი ი ღო სა სარ გებ ლო წი ა ღი სე უ ლის (ქვიშახრეშის) მო პო

ვე ბის ლი ცენ ზია 2026 წლის  მარ ტამ დე მოქ მე დე ბის ვა დით. ლი ცენ ზი ა ზე  დამ ტ კი ცე ბუ ლი 
ათ ვი სე ბის გეგ მის შე სა ბა მი სად, მო სა პო ვე ბე ლი წი ა ღი სე უ ლის 2021 წლის წლი უ რი ოდე ნო ბა 
შე ად გენს 15 000 მ 3, შემ დეგ წლებ ში 20 000 მ 3ს, ხო ლო 2026 წელს (პირველ მარ ტამ დე)   2 000 
მ 3 ს.

მოცემულ შემთხვევაში:
2021 წლის წლი უ რი გეგ მა მო ი ცავს 10 თვეს  მარ ტი დან დე კემ ბ რის თვის ჩათ ვ ლით პე

რი ოდს. შე სა ბა მი სად, რად გან აღ ნიშ ნუ ლი პე რი ო დი  აღე მა ტე ბა 6 თვეს,  15 ივ ლი სის  და 
მომ დევ ნო წლის 15 იან ვ რის სა ვა დო თა რი ღე ბის თ ვის წარ დ გე ნი ლი ექ ვ ს თ ვი ა ნი სა ან გა რი შო 
პე რი ო დე ბის გა ან გა რი შე ბებ ში ასა ხულ უნ და იქ ნეს თვი უ რი ლი მი ტის შე სა ბა მი სად გან საზღ
ვ რუ ლი 2021 წლის გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ასათ ვი სე ბე ლი რე სურ სის მო ცუ ლო ბა. მო
ცე მუ ლი მა გა ლი თის პი რო ბებ ში, 2021 წლის I არას რუ ლი ექ ვ ს თ ვი ა ნი სა ან გა რი შო პე რი ო დის 
(მარტიივნისი) გა ან გა რი შე ბა ში (სვ.4) ასახ ვას ექ ვემ დე ბა რე ბა  6 000მ 3 (15 000/10*4), ხო ლო 
II ექ ვ ს თ ვი ა ნი (ივლისი  დე კემ ბე რი) სა ან გა რი შო პე რი ო დის გა ან გა რი შე ბა ში, რო მე ლიც წა
რედ გი ნე ბა სა გა და სა ხა დო ორ გა ნოს არა უგ ვი ა ნეს მომ დევ ნო წლის 15 იან ვ რი სა  9000 მ 3 (15 
000/10*6).  

20222025 წლებ ში (ემთხვევა კა ლენ და რულ წელს), ყო ვე ლი წლის ექ ვ ს თ ვი ან პე რი ო
დებ ზე სა ვა დო თა რი ღე ბი სათ ვის (არაუგვიანეს 15 ივ ლი სი და მომ დევ ნო წლის 15 იან ვა რი) 
წარ დ გე ნილ გა ან გა რი შე ბა ში, ასა ხულ  უნ და იქ ნეს შე სა ბა მი სი წლის ათ ვი სე ბის გეგ მით გან
საზღ ვ რუ ლი რე სურ სის მო ცუ ლო ბა თა ნა ბარ ნა წი ლე ბად (წლიური გეგ მის ½ის ოდე ნო ბით), 
მო ცე მუ ლი მა გა ლი თის პი რო ბებ ში  10 000 მ 3(20 000/2).

2026 წლის წლიური გეგმა მოიცავს 2 თვეს  იანვრიდან თებერვლის თვის ჩათვლით 
პერიოდს. შესაბამისად, რადგან აღნიშნული პერიოდი არ აღემატება 6 თვეს,  წლიური გეგმით 
მოსაპოვებელი რესურსის მოცულობა  (2000 მ 3) სრულად ექვემდებარება ასახვას 2026 წლის 
15 ივლისისათვის წარსადგენ გაანგარიშებაში.

მაგალითი 2:მაგალითი 2:
პირმა 2021 წლის სექტემბრის თვეში მიიღო სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშახრეშის) 

მოპოვების ლიცენზია 2026 წლის  სექტემბრამდე მოქმედების ვადით. ლიცენზიაზე  
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დამტკიცებული ათვისების გეგმის შესაბამისად, მოსაპოვებელი წიაღისეულის 2021 წლის 
წლიური ოდენობა შეადგენს 4 000 მ 3ს,  შემდეგ წლებში 12 000 მ 3ს, ხოლო 2026 წელს (პირველ 
სექტემბრამდე)   8 000 მ 3 ს.

მოცემულ შემთხვევაში:
2021 წლის წლიური გეგმა მოიცავს 4 თვეს  სექტემბრიდან დეკემბრის თვის ჩათვლით 

პერიოდს. შესაბამისად, რადგან აღნიშნული პერიოდი არ აღემატება 6 თვეს,  წლიური გეგმით 
მოსაპოვებელი რესურსის მოცულობა  (4000 მ 3) სრულად ექვემდებარება ასახვას 2022 წლის 
15 იანვრისათვის წარსადგენ გაანგარიშებაში.

20222025 წლებში, ყოველი წლის ექვსთვიან პერიოდებზე სავადო თარიღებისათვის 
(არაუგვიანეს 15 ივლისი და მომდევნო წლის 15 იანვარი) წარდგენილ გაანგარიშებაში, 
ასახულ  უნდა იქნეს შესაბამისი წლის ათვისების გეგმით განსაზღვრული რესურსის 
მოცულობა  თანაბარ ნაწილებად (წლიური გეგმის ½ის ოდენობით), მოცემული მაგალითის 
პირობებში  6 000 მ 3(12 000 მ 3/2).

ლიცენზიის დასრულების წელს (2026 წელს)   ვინაიდან წელი არის არასრული  
(მოიცავს 8 თვეს),  15 ივლისის  და მომდევნო წლის 15 იანვრის სავადო თარიღებისთვის 
წარდგენილ ექვსთვიანი საანგარიშო პერიოდების გაანგარიშებებში  ასახულ უნდა იქნეს 
თვიური ლიმიტის შესაბამისად განსაზღვრული 2026 წლის გეგმით გათვალისწინებული 
ასათვისებელი რესურსის მოცულობა. მოცემული მაგალითის პირობებში, 2026 წლის I 
ექვსთვიანი საანგარიშო პერიოდის გაანგარიშებაში (სვ.4) ასახვას ექვემდებარება  6 000 მ 3 (8 
000 მ 3/8*6), ხოლო II ექვსთვიანი საანგარიშო პერიოდის გაანგარიშებაში  2 000 მ 3 (8 000 მ 3/8*2) 
.

დ.ვ) სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლამოპოვების მიზნით გაცემული ლიცენზიების 
შემთხვევაში, სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლის სტადიაზე მოპოვებული სასარგებლო 
წიღისეულისათვის ფაქტობრივად მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულის ოდენობის 
მიხედვით;

დ.ზ) შავ ზღვაში თევზჭერაზე – თევზჭერის ყოველწლიური კვოტიდან თევზჭერის 
ლიცენზიით განსაზღვრული პროცენტის შესაბამისად მოსაპოვებელი თევზის რესურსის 
სრული ოდენობა;

დ.თ) სხვა ბუნებრივ რესურსებზე – თვის განმავლობაში ფაქტობრივად მოპოვებული 
ბუნებრივი რესურსის მოცულობა (ოდენობა);

დ.ი) ლიცენზიის გარეშე მოსაპოვებელ სასარგებლო წიაღისეულზე  კვარტლის 
განმავლობაში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების 
შესახებ გადაწყვეტილებით განსაზღვრული სასარგებლო წიაღისეულის მოცულობის 
პროპორციულად. ამასთანავე, თუ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან 
გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილებით არ არის განსაზღვრული სასარგებლო 
წიაღისეულის მოცულობა ან თუ მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულის მოცულობა 
აღემატება სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების შესახებ 
გადაწყვეტილებით განსაზღვრულს, მოსაკრებელი გადაიხდება ფაქტობრივად მოპოვებული 
სასარგებლო წიაღისეულის ოდენობის მიხედვით;

ე)  მე5 სვეტში აისახება ბუნებრივი რესურსის ის მოცულობა (რაოდენობა), რომელიც 
არ ექვემდებარება მოსაკრებლის გადახდას. ასევე, წლის ბოლო საანგარიშო პერიოდის 
მიხედვით წარდგენილი გაანგარიშების ამ სვეტში ასასახი მონაცემები შეიძლება წარმოიქმნას 
იმ შემთხვევაში, როცა გაანგარიშების მე4 სვეტში ასახული ბუნებრივი რესურსის 
ჯამური მოცულობა აღემატება სასარგებლო წიღისეულის ათვისების შესაბამისი გეგმით 
გათვალისწინებულ ყოველწლიურად ასათვისებელ მოცულობას, იმ პირობებში, როცა 
ფაქტობრივად მოპოვებული სასარგებლო წიღისეულის ოდენობა არ აღემატება სასარგებლო 
წიღისეულის ათვისების შესაბამისი გეგმით გათვალისწინებულ ყოველწლიურად 
ასათვისებელ მოცულობას.

მაგალითი 3:მაგალითი 3:
პირი ფლობს სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშახრეშის) მოპოვების ლიცენზიას, 

რომელზეც  დამტკიცებული ათვისების შესაბამისი გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის 
ასათვისებელი რესურსის წლიური მოცულობა შეადგენს 20 000 მ 3. 2019 წლის I ექვსთვიან 
საანგარიშო პერიოდში გადამხდელს რესურსი არ მოუპოვებია, ხოლო II ექვსთვიან საანგარიშო 
პერიოდში ფაქტობრივად მოპოვებულია 14 000 მ 3 მოცულობის ბუნებრივი რესურსი.
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მოცემულ შემთხვევაში:
პირის მიერ საგადასახადო ვალდებულება მოსაკრებლის ნაწილში უნდა შესრულდეს 

შემდეგნაირად:
2019 წლის 15 ივლისის სავადო თარიღისთვის წარდგენილ გაანგარიშებაში მოპოვებული/

მოსაპოვებელი რესურსის მოცულობა (სვტ. 4) უნდა აისახოს 2019 წელს ლიცენზიით 
განსაზღვრული ასათვისებელი რესურსის წლიური ოდენობის ნახევარი 10 000 მ 3.

2020 წლის 15 იანვრის სავადო თარიღში წარდგენილ გაანგარიშებაში მოპოვებული/
მოსაპოვებელი რესურსის მოცულობა (სვტ. 4) უნდა აისახოს ფაქტობრივად მოპოვებული 
რესურსის რაოდენობა 14 000 მ 3. იმის გათვალისწინებით, რომ წლის მანძილზე ფაქტობრივად 
მოპოვებული რესურსის მოცულობა (14 000 მ 3) ნაკლებია ათვისების შესაბამისი გეგმით 
გათვალისწინებულ 2019 წლის ასათვისებელ წლიურ მოცულობაზე (20 000 მ 3) მოსაკრებლის 
გადახდის ვალდებულება წარმოიქმნება 20 000 მ 3 ოდენობის ბუნებრივ რესურსზე. 
შესაბამისად, ვინაიდან გაანგარიშების მე4 სვეტში ჯამურად ასახული რესურსის რაოდენობა 
შეადგენს 24 000 მ 3ს (10 000 მ 3 +14 000 მ 3), გაანგარიშების მე5 სვეტში ასახვას ექვემდებარება 
4 000 მ 3 ((10 000 მ 3+14 000მ 3)20 000 მ 3) რესურსის მოცულობა.

მაგალითი 4:მაგალითი 4:
პირი ფლობს სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშახრეშის) მოპოვების ლიცენზიას, 

რომელზეც  დამტკიცებული ათვისების შესაბამისი გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის 
ასათვისებელი რესურსის წლიური მოცულობა შეადგენს 20 000 მ 3. 2019 წლის I ექვსთვიან 
საანგარიშო პერიოდში გადამხდელმა მოიპოვა 18 000 მ 3 მოცულობის ბუნებრივი რესურსი, 
ხოლო II ექვსთვიან  საანგარიშო პერიოდში ფაქტობრივად მოპოვებულია 8 000 მ 3 მოცულობის 
ბუნებრივი რესურსი.

მოცემულ შემთხვევაში:
პირის მიერ საგადასახადო ვალდებულება მოსაკრებლის ნაწილში უნდა შესრულდეს 

შემდეგნაირად:
2019 წლის 15 ივლისის სავადო თარიღისთვის წარდგენილ გაანგარიშებაში მოპოვებული/

მოსაპოვებელი რესურსის მოცულობა (სვტ. 4) უნდა აისახოს ფაქტობრივად მოპოვებული 
რესურსის რაოდენობა 18 000 მ 3.

2020 წლის 15 იანვრის სავადო თარიღში წარდგენილ გაანგარიშებაში მოპოვებული/
მოსაპოვებელი რესურსის მოცულობა (სვტ. 4) უნდა აისახოს 2019 წელს ლიცენზიით 
განსაზღვრული ასათვისებელი რესურსის წლიური ოდენობის ნახევარი 10 000 მ 3. იმის 
გათვალისწინებით, რომ წლის მანძილზე ფაქტობრივად მოპოვებული რესურსის მოცულობა 
(26 000 მ 3) აღემატება ათვისების შესაბამისი გეგმით გათვალისწინებულ 2019 წლის 
ასათვისებელ წლიურ მოცულობას (20 000 მ 3) მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულება 
წარმოიქმნება ფაქტობრივად მოპოვებული 26 000 მ 3 ოდენობის ბუნებრივ რესურსზე. 
შესაბამისად, ვინაიდან გაანგარიშების მე4 სვეტში ჯამურად ასახული რესურსის რაოდენობა 
შეადგენს 28 000 მ 3ს (18 000 მ 3 +10 000 მ 3), გაანგარიშების მე5 სვეტში ასახვას ექვემდებარება 
2 000 მ 3 ((18 000 მ 3+10 000მ3)26 000 მ 3) რესურსის მოცულობა.

მაგალითი 5:მაგალითი 5:
პირი ფლობს სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშახრეშის) მოპოვების ლიცენზიას, 

რომელზეც  დამტკიცებული ათვისების შესაბამისი გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის 
ასათვისებელი რესურსის წლიური მოცულობა შეადგენს 20 000 მ 3. 2019 წლის I ექვსთვიან 
საანგარიშო პერიოდში გადამხდელმა მოიპოვა 16 000 მ 3 მოცულობის ბუნებრივი რესურსი, 
ხოლო II ექვსთვიან საანგარიშო პერიოდში ფაქტობრივად მოპოვებულია 4 000 მ 3 მოცულობის 
ბუნებრივი რესურსი.

მოცემულ შემთხვევაში:
პირის მიერ საგადასახადო ვალდებულება მოსაკრებლის ნაწილში უნდა შესრულდეს 

შემდეგნაირად:
2019 წლის 15 ივლისის სავადო თარიღისთვის წარდგენილ გაანგარიშებაში მოპოვებული/

მოსაპოვებელი რესურსის მოცულობა (სვტ. 4)  უნდა აისახოს ფაქტობრივად მოპოვებული 
რესურსის რაოდენობა 16 000 მ 3.

2020 წლის 15 იანვრის სავადო თარიღში წარმოდგენილ გაანგარიშებაში მოპოვებული/
მოსაპოვებელი რესურსის მოცულობა (სვტ. 4) უნდა აისახოს  2019 წელს ლიცენზიით 
განსაზღვრული ასათვისებელი რესურსის წლიური ოდენობის ნახევარი 10 000 მ 3. იმის 
გათვალისწინებით, რომ წლის მანძილზე ფაქტობრივად მოპოვებულია ათვისების შესაბამისი 
გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის ასათვისებელი რესურსის წლიური მოცულობა (20 



58

000 მ 3) მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულება წარმოიქმნება რესურსის ამ მოცულობაზე 
(20 000 მ 3). შესაბამისად, ვინაიდან გაანგარიშების მე4 სვეტში ჯამურად ასახული რესურსის 
რაოდენობა შეადგენს 26 000 მ 3ს (16 000 მ 3 +10 000 მ 3), გაანგარიშების მე5 სვეტში ასახვას 
ექვემდებარება 6 000 მ 3 ((16 000 მ 3+10 000მ 3)20 000 მ 3) რესურსის მოცულობა.

ვ) მე6 სვეტში აისახება მოსაკრებლის გადახდას დაქვემდებარებული ბუნებრივი 
რესურსის მოცულობა (რაოდენობა) (სვტ.4 – სვტ.5).

ზ) მე7 სვეტში აისახება მოსაკრებლის ის განაკვეთი, რომელიც კონკრეტულად 
განსაზღვრულია პირველ სვეტში მოცემული მოსაკრებლის გადახდას დაქვემდებარებული 
თითოეული სახეობის რესურსისათვის.

თ)  მე8 სვეტში აისახება მე6 და მე7 სვეტებში მოცემული სიდიდეების ნამრავლი.
5. იმ შემთხვევაში, როცა მოსაკრებლის გადამხდელი ანგარიშგებას ახორციელებს 

ლიცენზიის მიღების თარიღის გათვალისწინებით და, შესაბამისად, ექვსთვიანი პერიოდი 
არ ემთხვევა კალენდარული წლის ექვსთვიან პერიოდს, ამ წესით განხორციელებული 
ანგარიშგება მოიცავს 2021 წლის I ექვსთვიანი საანგარიშო პერიოდის ნაწილს, პირს უფლება 
აქვს ამავე გაანგარიშებით შეიმციროს თვიური ლიმიტის შესაბამისად განსაზღვრული 2021 
წლის გეგმით გათვალისწინებული ასათვისებელი რესურსის მოცულობა. ამასთან, 2021 
წლის ექვსთვიანი და ყოველი  შემდგომი პერიოდის გაანგარიშება წარდგენილ უნდა იქნეს 15 
ივლისის და 15 იანვრის სავადო თარიღების მიხედვით.

მაგალითი 6:მაგალითი 6:
პირი ფლობს სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშახრეშის) მოპოვების ლიცენზიას, 

რომელზეც  დამტკიცებული ათვისების შესაბამისი გეგმით გათვალისწინებული 2021 წლის 
ასათვისებელი რესურსის წლიური მოცულობა შეადგენს 12 000 მ 3. პირის მიერ გაანგარიშების 
წარდგენა ხორციელდება ლიცენზიის გაცემის თარიღის გათვალისწინებით, რომელიც 
მოიცავს 2020 წლის სექტემბრიდან  2021 წლის თებერვლის ჩათვლით საანგარიშო პერიოდს.

მოცემულ შემთხვევაში:
პირის მიერ წარსადგენი გაანგარიშების მოპოვებული/მოსაპოვებელი რესურსის 

მოცულობა (სვტ. 4)  უნდა აისახოს  სექტემბრიდან  თებერვლის ჩათვლით პერიოდში  
მოსაპოვებელი რესურსის მოცულობა, ხოლო ამავე გაანგარიშების მე5 სვეტში უნდა ასახოს 
2021 წლის იანვრიდან  თებერვლის ჩათვლით პერიოდში თვიური ლიმიტის შესაბამისად 
განსაზღვრული 2021 წლის გეგმით გათვალისწინებული ასათვისებელი რესურსის 
მოცულობა 2 000 მ 3(12 000 მ 3/12*2).“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                          ივანე მაჭავარიანი ივანე მაჭავარიანი

დანართი NVI12დანართი NVI12

ნაწილი I
გადამხდელის 
საიდენტიფიკაციო ნომერი           გვერდი    

 

 
 
 

ეკო ნო მი კუ რი 
საქ მი ა ნო ბის 
(NAEC) კო დი

 

 ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გაანგარიშება

 

გაანგარიშების სახე
 
 
შესწორებული

პირველადი
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წელი
თვე
კვარტალი
ექვსთვიანი

სა ან გა რი შო პე რი
ო დი   

    

ლიცენზიის ვადა: (ივსება მხოლოდ იმ სასარგებლო წიაღისეულის ლიცენზიაზე, რომლითაც 
პირდაპირ არის განსაზღვრული მოსაპოვებელი სასარგებლო წიაღისეულის ოდენობა. 
აგრეთვე, შავ ზღვაში თევზჭერის ლიცენზიაზე)

 

დაწყება
 
 
 
 
 
 

   

 
 თარიღი

დასრულება
 
 
 
 
 
 

   

 
 თარიღი

 

წარედგინა  

 
(საგადასახადო 
ორ   გა  ნოს და  სა  ხე 
ლე  ბა)

 

რეზიდენტი საწარმო  ფიზიკური პირი  

 

არეზიდენტი საწარმო  სხვა საწარმო  

(შესაბამისი უჯრა მონიშნეთ „V” ნიშნით)

 

(საწარმოს სრული დასახელება/ინდ.მეწარმის სახელი, გვარი)

 

(მისამართი: ქალაქი/მუნიციპალიტეტი, ქუჩა, კორპუსი, ბინა) (საკონტაქტო ტელეფონი)

 

მოცემული გაანგარიშება შედგენიალია 
 
ფურცელზე

თან დარ თუ ლი 
და მა დას ტუ რე ბე
ლი დო კუ მენ ტე
ბი  ფურ ცელ ზე   

გაანგარიშებაში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ: 

საწარმოს ხელმძღვანელი/ფიზიკური პირი:      
                                                                                      (სახელი, გვარი)             (ხელმოწერა)             (თარიღი)
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ნაწილი II. ივსება საგადასახადო ორგანოს მიერ
აღნიშვნა გაანგარიშების წარმოდგენის შესახებ:
 

გაანგარიშება წარდგენილია: ფოსტით პირადად ელექ ტ რო ნუ ლად  

(შესაბამისი უჯრა მონიშნეთ „V” ნიშნით)

მოცემული გაანგრიშება შედგენილია

ფურცელზე 
თანდართული 
დამადასტურებელი 
დოკუმენტი 
ფურცელზე    

 

წარმოდგენის თარიღი

 

რეგისტრაციის ნომერი

 

საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის

 (ხელმოწერა) 
(სახელი, გვარი)

საგადასახადო ორგანოს თანამშრომლის:                                                                                                            
                                                                       (სახელი, გვარი)      (ხელმოწერა)         (თარიღი) 

ნაწილი III. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გაანგარიშება

გა დამ ხ დე ლის სა ი დენ ტი
ფი კა ციო ნო მე რი          გვერდი    

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის საერთო თანხის გაანგარიშება

ლ
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 ბი
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 ხე
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სე

 ბი
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სა
 ხე

 ო
 ბა

ზ
ო

 მი
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ერ
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ე უ
 ლ

ი
ზ

ო
 მი

ს 
ერ

 თ
ე უ

 ლ
ი სა ან გა რი შო პე რი ოდსა ან გა რი შო პე რი ოდ

ში გა რე მო დან ამო ღეში გა რე მო დან ამო ღე
ბუ ლი (მოპოვებული/ ბუ ლი (მოპოვებული/ 

მო სა პო ვე ბე ლი) მო სა პო ვე ბე ლი) 
ბუ ნებ რი ვი რე სურბუ ნებ რი ვი რე სურ
სე ბის მო ცუ ლო ბა სე ბის მო ცუ ლო ბა 

(რაოდენობა)(რაოდენობა)

მოცულობა მოცულობა 
(რაოდენობა), (რაოდენობა), 
რომელიც არ რომელიც არ 

ექვემდებარება ექვემდებარება 
მოსაკრებლის მოსაკრებლის 

გადახდასგადახდას

მო საკ რებ ლის მო საკ რებ ლის 
გა დახ დას დაქგა დახ დას დაქ
ვემ დე ბა რე ბუვემ დე ბა რე ბუ
ლი ბუ ნებ რი ვი ლი ბუ ნებ რი ვი 

რე სურ სე ბის რე სურ სე ბის 
მო ცუ ლო ბა მო ცუ ლო ბა 

(რაოდენობა სვტ.4 (რაოდენობა სვტ.4 
– სვტ.5) – სვტ.5) 

მო
 სა

კ რ
ებ

 ლ
ის

  
მო

 სა
კ რ

ებ
 ლ

ის
  

გა
 ნა

კ ვ
ე თ

ი
გა

 ნა
კ ვ

ე თ
ი

გა დახ დას გა დახ დას 
დაქ ვემ დედაქ ვემ დე
ბა რე ბუ ლი ბა რე ბუ ლი 
მო საკ რებმო საკ რებ
ლის თან ხა ლის თან ხა 

(სვტ.6Xსვტ.7)(სვტ.6Xსვტ.7)

1 2 3 4 5 6 7 8

        

        

        

 ჯამი:  

გაანგარიშებაში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ:

საწარმოს ხელმძღვანელი/ფიზიკური პირი:           
                                                                                (სახელი, გვარი)     (ხელმოწერა)         (თარიღი) 
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შენიშვნა:შენიშვნა:
1. წელი – მიეთითება ის წელი, რომელსაც მიეკუთვნება საანგარიშო პერიოდი;
2. თუ საანგარიშო პერიოდი, რომლის ანგარიშგებაც ხორციელდება არის:
ა) თვე  უჯრაში „თვე“ მიეთითება  თვის რიგითი ნომერი,  მაგალითად: თუ გაანგარიშება არის 

მარტის თვის, მიეთითება  „03“, დანარჩენი უჯრები (კვარტალი, 6 თვე) არ ივსება;
ბ)  კვარტალი  უჯრაში „კვარტალი“ მიეთითება შესაბამისი კვარტალის ნომერი (I, II, III ან IV). 

მაგალითად: თუ გაანგარიშება არის მესამე კვარტალის, მიეთითება „III“, დანარჩენი უჯრები (თვე, 6 
თვე) არ ივსება.

გ) 6 თვე   უჯრაში „ 6 თვე“ მიეთითება „I“  თუ  სანგარიშო პერიოდი მოიცავს  პირველი იანვრიდან 
30 ივნისის ჩათვლით პერიოდს და „II“, თუ საანგარიშო პერიოდი მოიცავს პირველი ივლისიდან 31 
დეკემბრის ჩათვლით პერიოდს.

3. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გაანგარიშების საგადასახადო 
ორგანოსათვის წარდგენა და მოსაკრებლის გადახდა ხდება:

ა) სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის – შესაბამისი 
წლის 1 დეკემბრამდე;

ბ) ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის – რესურსების ბუნებიდან ამოღების 
(მოჭრის) მომდევნო თვის 15 რიცხვის ჩათვლით, მაგრამ არა უგვიანეს ტყიდან მათი ტრანსპორტირებისა;

გ) სპეციალური ჭრის შედეგად ამოღებული მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის – საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირის – სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მიერ მიღებული 
მერქნული რესურსების შემძენისთვის გადაცემამდე; 

დ) მინერალური წყლებითა და მიწისქვეშა მტკნარი ჩამოსასხმელი წყლებით სარგებლობისათვის 
–სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების (ან წიაღით სარგებლობის) ლიცენზიის მიღების შემდეგ,  არა 
უგვიანეს ყოველი  კვარტალის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა. თუ ლიცენზია მოპოვებულია საანგარიშო 
წლის ნებისმიერ კვარტალში, მის მიმართ პირველი საანგარიშო პერიოდია ლიცენზიის მიღებიდან 
ამ კვარტლის ბოლომდე დროის მონაკვეთი, ყოველი შემდგომი საანგარიშო პერიოდია მომდევნო 
კვარტალი, უკანასკნელი საანგარიშო პერიოდია ის კვარტალი, რომელშიც დასრულდა ლიცენზიის 
მოქმედების ვადა;

ე) ნახშირორჟანგით (გაზი CO2) სარგებლობისათვის – სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 
(ან წიაღით სარგებლობის) ლიცენზიის მიღების შემდეგ, ყოველთვიურად, არა უგვიანეს საანგარიშოს 
მომდევნო თვის 15 რიცხვისა;

ვ) სასარგებლო წიაღისეულით (გარდა მინერალური წყლებით, მიწისქვეშა მტკნარი ჩამოსასხმელი 
წყლებით და ნახშირორჟანგით) სარგებლობისათვის – სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების (ან 
წიაღით სარგებლობის) ლიცენზიის მიღების შემდეგ (იმ სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების (ან 
წიაღით სარგებლობის) ლიცენზიაზე, რომლითაც პირდაპირ არის განსაზღვრული მოსაპოვებელი 
სასარგებლო წიაღისეულის ჯამური, წლიური მაქსიმალური ან დღიური ოდენობა) – 6 თვეში ერთხელ, 
მაგრამ არა უგვიანეს საანგარიშო წლის მე6 თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა. თუ ლიცენზია 
მოპოვებულია საანგარიშო წლის პირველ ნახევარში, მის მიმართ პირველი საანგარიშო პერიოდია 
ლიცენზიის მიღებიდან 30 ივნისის ჩათვლით დროის მონაკვეთი, საანგარიშო წლის მეორე ნახევარში 
მოპოვებული ლიცენზიების მიმართ პირველი საანგარიშო პერიოდია ლიცენზიის მიღებიდან 31 
დეკემბრის ჩათვლით დროის მონაკვეთი. ორივე შემთხვევაში ყოველი შემდგომი საანგარიშო პერიოდია 
მომდევნო ექვსთვიანი საანგარიშო პერიოდი, უკანასკნელი საანგარიშო პერიოდია ის ექვსთვიანი 
სანგარიშო პერიოდი, რომელშიც დასრულდა ლიცენზიის მოქმედების ვადა;

ზ) სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლამოპოვების მიზნით გაცემული ლიცენზიების შემთხვევაში 
სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლის სტადიაზე მოპოვებული სასარგებლო წიღისეულისათვის  
არაუგვიანეს სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვბის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა;

თ) შავ ზღვაში თევზჭერის ლიცენზიის მფლობელის მიერ თევზის რესურსებით სარგებლობისათვის 
– არა უგვიანეს ყოველი წლის 15 ივლისისა;

ი) სხვა ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის – არა უგვიანეს საანგარიშოს მომდევნო თვის 
15 რიცხვისა;

კ) სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიისაგან გათავისუფლების შემთხვევაში 
ლიცენზიის გარეშე მოსაპოვებელი სასარგებლო წიაღისეულით სარგებლობისათვის  არა უგვიანეს 
ლიცენზიისაგან გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, 3 თვეში ერთხელ, 
მაგრამ არაუგვიანეს მე3 თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა. თუ გადაწყვეტილება ლიცენზიისგან 
გათავისუფლების შესახებ მიღებულია საანგარიშო წლის ნებისმიერ კვარტალში, მის მიმართ პირველი 
საანგარიშო პერიოდია გადაწყვეტილების მიღებიდან ამ კვარტლის ბოლომდე დროის მონაკვეთი, 
ყოველი შემდგომი საანგარიშო პერიოდია მომდევნო კვარტალი; 

ლ) „დ“ – „თ“ ქვეპუნქტებში მოცემული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის 
გადამხდელს უფლება აქვს არ წარადგინოს გაანგარიშება, თუ მის მიერ გაანგარიშება წარდგენილია და 
მომდევნო საანგარიშო პერიოდების მიხედვით არ იცვლება მოსაკრებლის ობიექტის ოდენობა.
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ვებგვერდი, 12/02/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017438
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №30ბრძანება  №30

2021 წლის 11 თებერვალი ქ. თბილისი2021 წლის 11 თებერვალი ქ. თბილისი

„მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების,  „მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების,  
სასაქონლომატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული სასაქონლომატერიალურ ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული 

საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, საგადასახადო დავალიანების საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, საგადასახადო დავალიანების 
გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებების განხორციელების, 

სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ 
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

„ნორმატიული აქ ტე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე20 მუხ ლის მე4 
პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად, ვბრძა ნებ:

მუხ ლი 1მუხ ლი 1
„მიმდინარე კონ ტ რო ლის პრო ცე დუ რე ბის ჩა ტა რე ბის, სა სა ქონ ლო მა ტე რი ა ლურ ფა სე უ

ლო ბა თა ჩა მო წე რის, აღი ა რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის და ფარ ვის, სა გა და სა ხა დო 
და ვა ლი ა ნე ბის გა დახ დე ვი ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ღო ნის ძი ე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის, სა მარ
თალ დარ ღ ვე ვა თა საქ მის წარ მო ე ბის წე სის დამ ტ კი ცე ბის თა ო ბა ზე“ სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა 
მი ნის ტ რის 2010 წლის 31 დე კემ ბ რის №994 ბრძა ნე ბით (სსმ III, 31.12.2010, №172, სა რე გის ტ რა
ციო კო დი: 200090000.22.033.016105) დამ ტ კი ცე ბულ  წეს ში შე ტა ნილ იქ ნეს ცვლი ლე ბა და 46ე 
მუხ ლის პირ ვე ლი და მე2 პუნ ქ ტე ბი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:

„1. სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო /აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ რო პი რის ყა და ღა და დე ბუ ლი 
ქო ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ის ან პირ და პირ სა ხელ მ წი ფოს სა კუთ რე ბა ში გა და ცე მის თა ო ბა ზე შუ ამ
დ გომ ლო ბით მი მარ თავს რა ი ო ნულ (საქალაქო) სა სა მარ თ ლოს გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის 
სა გა და სა ხა დო აღ რიცხ ვის მი ხედ ვით, ქო ნე ბა ზე ყა და ღის და დე ბის შე სა ხებ აქ ტის შედ გე ნი
დან / ქო ნე ბის შე ფა სე ბის შე სა ხებ დას კ ვ ნის მი ღე ბი დან  15 კა ლენ და რუ ლი დღის ვა და ში, თუ 
ჯა მუ რად გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის  ყა და ღა და დე ბუ ლი ქო ნე ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბა 
აღე მა ტე ბა 500 ლარს, გარ და ამ წე სის XVIII თა ვით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, დო კუ მენ ტე ბის გა
რე შე ტრან ს პორ ტი რე ბულ / შე ძე ნილ სა ქო ნელ ზე ყა და ღის და დე ბის შემ თხ ვე ვი სა.

2. სა ჯა რო შეტყო ბი ნე ბის შე დე გად აღი ა რე ბუ ლი სა გა და სა ხა დო და ვა ლი ა ნე ბის შემ თხ
ვე ვა ში, სა გა და სა ხა დო ორ გა ნო /აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ რო პი რის ყა და ღა და დე ბუ ლი 
ქო ნე ბის რე ა ლი ზა ცი ის თა ო ბა ზე სა სა მარ თ ლოს შუ ამ დ გომ ლო ბით მი მარ თავს სა გა და სა ხა დო 
მოთხოვ ნის გა სა ჩივ რე ბის ვა დის გას ვ ლი დან 10 კა ლენ და რუ ლი დღის შემ დეგ, ამ მუხ ლის 
პირ ველ პუნ ქ ტ ში მი თი თე ბუ ლი ვა დი სა და გა და სა ხა დის გა დამ ხ დე ლის  ყა და ღა და დე ბუ ლი 
ქო ნე ბის სა ბაზ რო ღი რე ბუ ლე ბის  გათ ვა ლის წი ნე ბით.“.

მუხ ლი 2მუხ ლი 2
ეს ბრძა ნე ბა ამოქ მედ დეს გა მოქ ვეყ ნე ბის თა ნა ვე.

სა ქარ თ ვე ლოს ფი ნან ს თა მი ნის ტ რი                     ივა ნე მა ჭა ვა რი ა ნი  ივა ნე მა ჭა ვა რი ა ნი
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ვებგვერდი, 17/02/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017439

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება  №33ბრძანება  №33

2021 წლის 16 თებერვალი ქ. თბილისი2021 წლის 16 თებერვალი ქ. თბილისი

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის  

№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე20 მუხლის მე4 
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) დამტკიცებული ინსტრუქციის მე9 მუხლის:

1.  პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ე) მონაცემები გადასახადის გადამხდელის მიერ გამოყენებული სასაქონლო ზედნადების 

(გარდა ამ მუხლის მე4 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა), სერტიფიკატის, 
სანებართვო მოწმობის, საგადასახადო ანგარიშფაქტურის და მკაცრი აღრიცხვის სხვა 
დოკუმენტების შესახებ;“.

2.  მე3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე4 პუნქტი:
„4. სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრის/მოიჯარის ან/და მძღოლის მომართვის 

შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია გასცეს ინფორმაცია აღნიშნულ 
პირთა სატრანსპორტო საშუალებით საქონლის ტრანსპორტირების მიზნით გამოწერილ 
სასაქონლო ზედნადებში მითითებული გამყიდველის/გამგზავნის ან/და მყიდველის/
მიმღების დასახელების/სახელის და გვარის, საიდენტიფიკაციო/პირადი ნომრის და 
ტრანსპორტირების თარიღის შესახებ.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                            ივანე მაჭავარიანი  ივანე მაჭავარიანი
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ვებგვერდი, 18/02/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200230040.22.033.017440
 

საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №35ბრძანება №35

2021 წლის 17 თებერვალი ქ. თბილისი2021 წლის 17 თებერვალი ქ. თბილისი

„სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“  „სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის  

№999 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე№999 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე20 მუხლის მე4 
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1მუხლი 1
„სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №999 ბრძანებით (სსმ, №172, 31.12.2010, სარეგისტრაციო 
კოდი 200230040.22.033.016103) დამტკიცებული „სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების შესახებ“ 
ინსტრუქციის (დანართი №1) მე5 მუხლის:

1. მე2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. თუ ფიზიკური პირი მიმდინარე საანგარიშო წელს გადაწყვეტს მიკრობიზნესის 

სტატუსის მიღებას ან/და დაბეგვრის სხვა რეჟიმიდან მიკრობიზნესის დაბეგვრის რეჟიმზე 
გადასვლას, მის მიერ მიკრობიზნესის სტატუსის მინიჭებამდე პერიოდში მიღებული 
შემოსავალი ექვემდებარება დაბეგვრას იმ რეჟიმით ან/და წესით, რომლითაც იბეგრებოდა 
სტატუსის მინიჭებამდე საქმიანობის განხორციელებისას, ხოლო მიკრობიზნესის სტატუსის 
მინიჭებიდან მიღებული შემოსავლები ექვემდებარება დაბეგვრას მიკრობიზნესისთვის 
დადგენილი სპეციალური რეჟიმით.“.

2. „მაგალითი 2“  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მაგალითი 2„მაგალითი 2
გიორგიმ 2021 წლის 25 ივნისიდან მიიღო მიკრობიზნესის სტატუსი. მოცემული 

მომენტისათვის მისი ერთობლივი შემოსავალი შეადგენდა 15 000 ლარს, ბიუჯეტში კი 
მიმდინარე გადასახდელების სახით გადახდილი ჰქონდა 1000 ლარი. საანგარიშო წლის 
დასრულებამდე მან კიდევ მიიღო შემოსავალი 7000 ლარის ოდენობით.

ანალიზი:ანალიზი:
ვინაიდან გიორგიმ სტატუსი მიიღო 2021 წლის 25 ივნისიდან, მიკრობიზნესისათვის 

დადგენილი სპეციალური რეჟიმი გავრცელდება მის მიერ 2021 წლის 25 ივნისიდან მიღებულ 
ერთობლივ შემოსავალზე, ანუ 7000 ლარზე. ამასთან, მის მიერ სტატუსის მინიჭებამდე 
შემოსავლები (15 000 ლარი) დაექვემდებარება დაბეგვრას იმ რეჟიმით ან/და წესით, 
რომლითაც იბეგრებოდა სტატუსის მინიჭებამდე საქმიანობის განხორციელებისას.

გიორგის მიერ 2022 წლის 1 აპრილამდე წარსადგენ დეკლარაციაში სპეციალური რეჟიმით 
დაქვემდებარებული შემოსავლების აღრიცხვის ნაწილში აისახება 7 000 ლარი. ამასთან, 
ფიზიკურ პირს სტატუსის მიღების შემდგომ მიმდინარე გადასახდელები აღარ დაერიცხება.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი                      ივანე მაჭავარიანიივანე მაჭავარიანი
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ვებგვერდი, 18/02/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
200090000.22.033.017441

  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრისსაქართველოს ფინანსთა მინისტრის

ბრძანება  №36ბრძანება  №36
2021 წლის 17 თებერვალი ქ. თბილისი2021 წლის 17 თებერვალი ქ. თბილისი

„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“  
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის  საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის  

№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე20 მუხლის მე4 
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 შემდეგი 
ცვლილება:

1. მე2 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი (გარდა იმ პირისა, რომლის შემოსავალიც 

იბეგრება გადახდის წყაროსთან ან გათავისუფლებულია დაბეგვრისაგან) ვალდებულია 
ეკონომიკური საქმიანობის დაწყებამდე საგადასახადო აღრიცხვის მიზნით მიმართოს 
შემოსავლების სამსახურს, გარდა ამ მუხლის მე4 პუნქტით გათვალისწინებული 
შემთხვევისა.“.

2. მე3 მუხლის 1 2 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 1 3 პუნქტი:
„1 3. საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირის (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა) 

საგადასახადო აღრიცხვა, ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულის ნაცვლად, 
შესაძლებელია განხორციელდეს საგადასახადო ორგანოსთვის ვიდეოზარით მიმართვის 
საფუძველზე. საგადასახადო აღრიცხვის თაობაზე ფიზიკური პირის ვიდეოზარით მიმართვა 
ასევე წარმოადგენს ამ ინსტრუქციის მე11 მუხლის მე3 პუნქტის შესაბამისად, ელექტრონული 
ფორმით კომუნიკაციაზე გადასვლის მოთხოვნას. ცალკეულ შემთხვევაში საგადასახადო 
ორგანო უფლებამოსილია, ვიდეოზარით მიმართვის ნაცვლად, პირს მოსთხოვოს №I01 
დანართის შესაბამისი განცხადების წარდგენა.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30ე დღეს.

საქართველოს ფინანსთა მინისტრი             ივანე მაჭავარიანი  ივანე მაჭავარიანი
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ვებგვერდი, 21/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი  
000000000.00.00.016605

შემოსავლების სამსახურის უფროსისშემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №107ბრძანება №107

2021 წლის 15 იანვარი ქ. თბილისი2021 წლის 15 იანვარი ქ. თბილისი

დამატებული ღირებულების გადასახდის გადამხდელისათვის  დამატებული ღირებულების გადასახდის გადამხდელისათვის  
სპეციალური სტატუსის მინიჭების შესახებსპეციალური სტატუსის მინიჭების შესახებ

„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების 
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 
ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე3 მუხლის მე2 პუნქტის „ზ“ და „უ“ ქვეპუნქტების 
და „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 
წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 56 3 მუხლის პირველი 
პუნქტის  „გ“ ქვეპუნქტისა და მე3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის  საფუძველზე, ვბრძანებ:

1. დღგის გადამხდელად ახლად დარეგისტრირებული პირი დღგის გადამხდელად 
რეგისტრაციის მომენტიდან ჩაითვალოს არაკვალიფიციური დღგის გადამხდელად.

2. კვალიფიციური დღგის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირს ავტომატურად, 
არაუგვიანეს შესაბამისი თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, სპეციალური პროგრამის 
მეშვეობით, გაუუქმდეს კვალიფიციური დღგის გადამხდელის სტატუსი და მიენიჭოს 
არაკვალიფიციური დღგის გადამხდელის სტატუსი, თუ მას ნებისმიერი უწყვეტი 12 
კალენდარული თვის განმავლობაში არ უფიქსირდება გადასახადის გადამხდელის პირადი 
აღრიცხვის ბარათზე გატარებული ოპერაცია (ასეთ შემთხვევაში, მხედველობაში არ მიიღება 
ოპერაცია, რომლის შესაბამისადაც, გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის ბარათზე 
გატარებული თანხა 0ის ტოლია).

3. არაკვალიფიციური დღგის გადამხდელისთვის კვალიფიციური დღგის 
გადამხდელის სტატუსის მინიჭების ან მინიჭებაზე უარის თქმის თაობაზე გადაწყვეტილებას 
იღებს საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი  პირი (მათ შორის, დაინტერესებული პირის 
მიმართვის შემთხვევაში), შემოსავლების სამსახურის უფროსის მიერ დადგენილი წესით, 
საკითხის შესწავლის შედეგად.

4. „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 
წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 56 3 მუხლის პირველი 
პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული შეზღუდვა გავრცელდეს დღგის გადამხდელად 
რეგისტრირებული პირზე არაკვალიფიციური დღგის გადამხდელის სტატუსის მინიჭების 
შემთხვევაში, აღნიშნული სტატუსის მოქმედების პერიოდში.

5. კვალიფიციური დღგის გადამხდელის სტატუსი ამ ბრძანების ამოქმედებისთანავე 
ჩაითვალოს მინიჭებულად იმ პირისათვის, რომელიც ამ ბრძანების ამოქმედების 
მომენტისათვის წარმოადგენს დღგის გადამხდელად რეგისტრირებულ პირს და ბოლო 
უწყვეტი 12 კალენდარული თვის განმავლობაში უფიქსირდება გადასახადის გადამხდელის 
პირადი აღრიცხვის ბარათზე გატარებული ოპერაცია (ასეთ შემთხვევაში, მხედველობაში არ 
მიიღება ოპერაცია, რომლის შესაბამისადაც, გადასახადის გადამხდელის პირადი აღრიცხვის 
ბარათზე გატარებული თანხა 0ის ტოლია). წინააღმდეგ შემთხვევაში, პირი ამ ბრძანების 
ამოქმედებისთანავე ჩაითვალოს დღგის არაკვალიფიციურ გადამხდელად.

6. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2021 წლის 20 იანვრიდან.

სამსახურის უფროსი                                                                         ლევან კაკავა  ლევან კაკავა 
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ვებგვერდი, 25/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი 
260030000.64.076.016089
 

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის  ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის  
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსისზედამხედველობის სამსახურის უფროსის

ბრძანება №ნ1ბრძანება №ნ1
2021 წლის 22 იანვარი ქ. თბილისი2021 წლის 22 იანვარი ქ. თბილისი

„ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების „ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების 
წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ9 ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ9 

ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზებრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქ ტე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მე20 მუხ ლის მე4 
პუნ ქ ტის შე სა ბა მი სად, ვბრძა ნებ:

მუხ ლი 1მუხ ლი 1
„ხარისხის კონ ტ რო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის წე სის შე სა ხებ“ ბუ

ღალ ტ რუ ლი აღ რიცხ ვის, ან გა რიშ გე ბი სა და აუდი ტის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ სა ხუ რის უფ
რო სის 2017 წლის 12 ივ ლი სის №ნ9 ბრძა ნე ბა ში (სსმ, ვებ გ ვერ დი, 13/07/2017; სა რე გის ტ რა ციო 
კო დი: 260030000.64.076.016017)  შე ტა ნილ იქ ნეს ცვლი ლე ბა:

1. ბრძა ნე ბის პირ ვე ლი მუხ ლის „გ“ ქვე პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„გ) აუდი ტო რის /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მის მი ერ წარ სად გე ნი ინ ფორ მა ცი ის ფორ მე

ბი: „აუდიტორული საქ მი ა ნო ბის (მომსახურების) გა რი გე ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა“,  
„აუდიტორული გა რი გე ბის სუ ბი ექ ტ თან არ სე ბუ ლი სხვა გა რი გე ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა“ 
და  „ინფორმაცია გა რი გე ბე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც არ არის და კავ ში რე ბუ ლი აუდი ტის დამ კ
ვეთ თან“, და ნარ თი №4ის შე სა ბა მი სად;”.

2. ბრძა ნე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი ხა რის ხის კონ ტ რო ლის სის ტე მის მო ნი ტო რინ გის გან ხორ
ცი ე ლე ბის წე სის (დანართი №1):

ა) მე6 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„1. სამ სა ხუ რი უფ ლე ბა მო სი ლი ა, სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით, მო ნი ტო რინ გის  გან ხორ ცი ე

ლე ბა და იწყოს კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი ვა დე ბი სა გან გან ს ხ ვა ვე ბულ ვა დებ ში, რის კ ზე დამ ყა
რე ბუ ლი მიდ გო მის სა ფუძ ველ ზე აღ მო ჩე ნი ლი გა რე მო ე ბის (მათ შო რის, წი ნა მო ნი ტო რინ გის 
შე დე გე ბის ან / და ამ ბრძა ნე ბით დამ ტ კი ცე ბუ ლი და ნარ თი №4ის სა ფუძ ველ ზე წარ მოდ გე ნი
ლი ინ ფორ მა ცი ის და მუ შა ვე ბის სა ფუძ ველ ზე) ან / და სამ სა ხუ რი სათ ვის წარ დ გე ნი ლი წე რი
ლის ან / და სა ჩივ რის ან / და მა ღა ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის არ სე ბო ბი სას. სამ სა ხუ რი 
რის კე ბის მარ თ ვი სათ ვის იყე ნებს შე სა ბა მის მე თო ლო გი ას და პროგ რა მულ უზ რუნ ველ ყო
ფას.“’;

ბ) მე10 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქ ტის „დ“ ქვე პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„დ) აუდი ტო რუ ლი საქ მი ა ნო ბის (მომსახურების) გა რი გე ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას, 

აუდი ტო რუ ლი გა რი გე ბის სუ ბი ექ ტ თან არ სე ბუ ლი სხვა გა რი გე ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას 
და ინ ფორ მა ცი ას გა რი გე ბე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც არ არის და კავ ში რე ბუ ლი აუდი ტის დამ კ
ვეთ თან, და ნარ თი №4ის შე სა ბა მი სად;“;

გ) მე17 მუხ ლის:
გ.ა) 3 1 პუნ ქ ტი ჩა მო ყა ლიბ დეს შემ დე გი რე დაქ ცი ით:
„3 1. მო ნი ტო რინ გის გეგ მა ში შე ტა ნი ლი გა რი გე ბე ბის და ლუქ ვა, გარ და ელექ ტ რო ნუ ლი 

ფორ მით წარ მოდ გე ნი ლი გა რი გე ბე ბი სა,  ხორ ცი ელ დე ბა ამ წე სის მე11 მუხ ლის პირ ვე ლი 
პუნ ქ ტით გან საზღ ვ რუ ლი ინ ფორ მა ცი ის წარ დ გე ნი დან ან / და მო ნი ტო რინ გის გეგ მა ში ცვლი
ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი დან უმოკ ლეს ვა და ში.“;

გ.ბ) 3 1 პუნ ქ ტის შემ დეგ და ე მა ტოს შემ დე გი ში ნა არ სის 3 2 პუნ ქ ტი:
„3 2. აუდი ტო რი /ა უ დი ტო რუ ლი ფირ მა ვალ დე ბუ ლია წა რად გი ნოს მო ნი ტო რინ გის გეგ

მა ში შე ტა ნილ გა რი გე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა/ დო კუ მენ ტა ცია ელექ ტ რო ნუ ლი 
ფორ მით, მათ შო რის, უზ რუნ ველ ყოს მო ნი ტო რინ გის სა მუ შაო ჯგუ ფის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა 
პროგ რა მუ ლად და კომ პ ლექ ტე ბულ ფა ილ ზე, სამ სა ხუ რის მოთხოვ ნის შემ თხ ვე ვა ში.“;
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დ) 24ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე5 პუნქტი:
„5. ამ ბრძანების 21ე მუხლის 3 1 და 3 2 პუნქტების მოქმედება არ ვრცელდება 

იმ აუდიტორზე/აუდიტორულ ფირმაზე, რომლის მიმართაც სამსახურის მიერ არ 
განხორციელებულა მონიტორინგი. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა უფლებამოსილია 
მონიტორინგის შედეგების გამოვლენამდე აუდიტორული მომსახურება გაუწიოს პირველ, 
მეორე, მესამე და მეოთხე კატეგორიის სუბიექტებს.“.

მუხლი 2მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის 
ზედამხედველობის სამსახურის  უფროსი   იური დოლიძეიური დოლიძე

I. აუდიტორული საქმიანობის (მომსახურების) გარიგებების შესახებ ინფორმაციაI. აუდიტორული საქმიანობის (მომსახურების) გარიგებების შესახებ ინფორმაცია

ფინანსური ანგარიშგების (მათ შორის, სპეციალური დანიშნულების) აუდიტის, 
მიმოხილვის, სხვა დასაბუთებული ან/და შეზღუდული მარწმუნებელი და სხვა აუდიტორულ 
მომსახურებასთან დაკავშირებული 2017 წლის 1 იანვრის შემდგომ დასრულებული და 
მიმდინარე (დადებული) გარიგებების შესახებ ინფორმაცია
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გაგრძელება
 გა რი გე ბის გან ხორ ცი
ე ლე ბა ზე და ხარ ჯუ ლი 

დრო (გამოხატული 
სა ა თებ ში)

  
აუდი  ტო  რუ  ლი  

მო  საზ   რე  ბის ტი  პი 
გა რი გე ბის  

პარ ტ ნი ო რი

გა რი გე ბის ხა რის ხის 
კონ ტ რო ლის მი მომ ხილ

ვე ლი

გა რი გე ბის გუნ დის 
სხვა წევ რე ბი სულ (საათი)

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

   0  

გარიგების პარტნიორი და ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი 
პირ(ებ)ი ვაცნობიერებთ, რომ ზემოთ მოყვანილი ინფორმაციის სისრულე და უტყუარობა 
არის მნიშვნელოვანი მონიტორინგის ფარგლების განსაზღვრისთვის და მონიტორინგის 
პროცესის წარმართვისთვის და რომ ზემოთ მოყვანილი ინფორმაციის არასრულად ან/
და მცდარი ფორმით წარმოდგენის შემთხვევაში შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს ხარისხის 
კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების 
დარღვევისათვის მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, გარიგების პარტნიორი და 
ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირ(ებ)ი ხელმოწერით 
ვადასტურებთ, რომ სრულად და უტყუარად წარმოგიდგინეთ  ფინანსური ანგარიშგების 
(მათ შორის, სპეციალური დანიშნულების) აუდიტის, მიმოხილვის, სხვა დასაბუთებული ან/
და შეზღუდული მარწმუნებელი და სხვა აუდიტორულ მომსახურებასთან დაკავშირებული 
2017 წლის 1 იანვრიდან დასრულებული და მიმდინარე (დადებული) გარიგებების შესახებ 
ინფორმაცია.

გარიგების პარტნიორის სახელი და გვარიგარიგების პარტნიორის სახელი და გვარი
__________________________________________________________________________________

ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის სახელი და გვარიხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის სახელი და გვარი
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ხელმოწერა
____________

თარიღი
________
ხელმოწერა

____________

თარიღი
________

II. აუდი ტო რუ ლი გა რი გე ბის სუ ბი ექ ტ თან არ სე ბუ ლი სხვა გა რი გე ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია
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აუდი ტო რუ ლი გა რი გე ბის სუ ბი ექ ტ თან  2017 წლის 1 იან ვ რი დან მიმ დი ნა რე (დადებული) და დას რუ ლე ბუ ლი 
სხვა გა რი გე ბე ბი

სუბიექტის 
დასახელება

სუ ბი ექ ტის 
სა ი დენ ტი
ფი კა ციო 
კო დი

მომსახურების 
დაწყების და 
დასრულების 
თარიღი 

სუ ბი ექ ტ თან 
გა ფორ მე ბუ ლი 
ხელ შეკ რუ ლე
ბის სა გა ნი

გა რი გე ბა ზე 
პა სუ ხის მ გე
ბე ლი პი რის 
სა ხე ლი და 
გვა რი

ანაზღა
უ რე ბა 
(ლარი)

ინ ტე რეს თა შე
უ თავ სებ ლო ბის 
თა ვი დან აცი ლე
ბა ზე ახ ს ნა გან
მარ ტე ბა

 
 

გარიგების პარტნიორი და ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირ(ებ)ი ვაცნობიერებთ, 
რომ ზემოთ მოყვანილი ინფორმაციის სისრულე და უტყუარობა არის მნიშვნელოვანი მონიტორინგის ფარგლების 
განსაზღვრისთვის და მონიტორინგის პროცესის წარმართვისთვის და რომ ზემოთ მოყვანილი ინფორმაციის 
არასრულად ან/და მცდარი ფორმით წარმოდგენის შემთხვევაში შესაძლოა გამოყენებულ იქნეს ხარისხის 
კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების დარღვევისათვის 
მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.  ყოველივე ზემოთ აღნიშნულის 
გათვალისწინებით, გარიგების პარტნიორი და ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი 
პირ(ებ)ი ხელმოწერით ვადასტურებთ, რომ სრულად და უტყუარად წარმოგიდგინეთ  აუდიტორული გარიგების 
სუბიექტთან 2017 წლის 1 იანვრიდან მიმდინარე (დადებული) და დასრულებული სხვა გარიგებების შესახებ 
ინფორმაცია.

  გარიგების პარტნიორის სახელი და გვარი                                                             ხელმოწერა
        ________________________________________                                                   ________________
                                                                                                                                                     თარიღი
                                                                                                                                           _______________

ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის სახელი და გვარი

ხელმოწერა
____________
თარიღი
________

III. ინფორმაცია გარიგებების შესახებ, რომელიც არ არის დაკავშირებული აუდიტის დამკვეთთან
 

2017 წლის 1 იანვრიდან მიმდინარე (დადებული) და დასრულებული 
არააუდიტორული (მათ შორის, არაპროფესიული) მომსახურებები, რომელიც არ 
არის დაკავშირებული აუდიტის დამკვეთთან

სუბიექტის დასახელებასუბიექტის დასახელება

ანაზღა უ რე ბა (ლარი)ანაზღა უ რე ბა (ლარი)
გარიგებაზე პა სუ ხის მგარიგებაზე პა სუ ხის მ
გე ბე ლი პი რის სა ხე ლი გე ბე ლი პი რის სა ხე ლი 
და გვა რი სუ ბი ექ ტ თან და გვა რი სუ ბი ექ ტ თან 
გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკგა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ
რუ ლე ბის სა გა ნი მომ სარუ ლე ბის სა გა ნი მომ სა
ხუ რე ბის დაწყე ბის და ხუ რე ბის დაწყე ბის და 
დას რუ ლე ბის თა რი ღი დას რუ ლე ბის თა რი ღი 
სუ ბი ექ ტის სა ი დენ ტი ფისუ ბი ექ ტის სა ი დენ ტი ფი
კა ციო კო დიკა ციო კო დი

       

       

       

              

ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის  ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის  
სახელი და გვარისახელი და გვარი ხელმოწერა ხელმოწერა 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada  
bafis sagadasaxado komitetma

kiTx va:

Sps aris re gis t ri re bu li sas tum ro biz nes Si, ro me lic COVID-19-is pan de mi as-
Tan da kav Si re biT ga Ta vi suf l da qo ne bis ga da sa xa di sa gan. 

gva in te re sebs, ro de sac dek la ri re bas gan va xor ci e lebT da vi sar geb lebT  
Se Ra va TiT, ga da sax de li Tan xa Se mo sav lad un da da va fiq si roT, Tu sa ga da sa xa do 
miz ne bi saT vis ar va Ri a roT xar jad?

pa su xi:

Tu Tqve ni kom pa nia e.w. `es to nur mo del ze a~, igi sa er Tod ar iT va lis wi nebs 
Tan xe bis er Tob liv Se mo sa val Si aRi a re ba sa da xar jad ga moq viT vas. im Sem Tx ve-
va Si, Tu ibeg re biT wli u ri mo ge bis ga da sa xa diT (rac nak le bad sa va ra u do a), arc  
Se mo sa va li gaqvT da arc xar ji.

kiTx va:

Sps-is sa an ga ri So pe ri od Si Se no bis re mon tis xar ji 5%-ze me ti ode no bi sa a,  
Se sa ba mi sad, sa ga da sa xa do miz ne bid an ga mom di na re, gvi wevs re mon tis xar je bis  
ka pi ta li ze ba. 

gva in te re sebs, Tu re mon tis re a lu ri xar ji 15%-ia, mas un da ga movak loT 5%-i a ni  
Se Ra va Tis na wi li, Tu sru lad va Ri a roT ka pi ta li za ci is na wil Si da gav zar doT 
Se no bis Ri re bu le ba? 

ase ve, re mon tis xar ji ibeg re ba Tu ara uku da beg v ris dRg-is ga da sa xa diT?

pa su xi:

am kiTx vis pa sux Si vuS vebT, rom Tqve ni kom pa nia ibeg re ba e.w. wli u ri mo ge bis 
ga da sa xa diT, vi na i dan sxva Sem Tx ve va Si („es to nu ri mo de li“) re mon tis xar je bis 
xar jad aRi a re bis 5% da 15%-i a ni nor me bi ar ar se bobs. amas Tan, ar aris mi Ti Te-
bu li, re mon ti sa ku Tar Zi ri Tad sa Su a le bas Ca u tar da Tu ija riT aRe buls. 

1. sa ku Ta ri Zi ri Ta di sa Su a le bis re mon tis Sem Tx ve va Si, ka pi ta li ze bas da eq vem-
de ba re ba 10% (15% _ 5%). amas Tan, 5%-is Tan xa aiRe ba Zi ri Ta di sa Su a le bis wi na 
wlis bo los ar se bu li Se sa ba mi si jgu fis Ri re bu le bi Ti ba lan si dan (ix. ko deq sis 
115-e mux li). ija riT aRe bu li Zi ri Ta di sa Su a le bis re mon tis Sem Tx ve va Si, moq-
me debs gan s xa ve bu li we se bi.

2. Tu re mon ti:

- war mo ad gens Se no bis mo di fi ka ci as / re kon s t ruq ci as; da 

- gan xor ci e le bu lia sa ku Ta ri Za le biT, an ise Ti pi ris gan Ses yid vis gziT, ro me-
lic ar aris re gis t ri re bu li dRg-is ga dam x de lad; an

- ga we u l iq na im pi ro beb Si, ro de sac ver mi i Reb diT dRg-is CaT v las, am mom sa-
xu re bis sxva pi ris gan Se Ze nis Sem Tx ve va Si _ ma Sin es ope ra cia da eq vem de ba re ba 
dRg-iT da beg v ras.
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kiTx va:

Cve ni Sps aris Rvi nis mwar mo e be li kom pa nia da imi saT vis, rom ka na da Si gan va xor-
ci e loT eq s por ti, sa val de bu lo gaxda ka na da Si ma re gis t ri re bel sa xel m wi fo 
re es t r Si Cve ni Rvi nis re gis t ra ci is ga ke Te ba. Se sa ba mi sad, ka na du ri di le ris (ka-
na da Si re gis t ri re bu li kom pa ni a) mi er mox da Cve ni re gis t ra ci is sa kiTxis mog va-
re ba da am kom pa ni am mom sa xu re bi saT vis ga dag vax de vi na Tan xa. 

gva in te re sebs, re gis t ra ci is mom sa xu re bis xar ji, ro me lic ka na da Si gan xor ci-
el da, aris Tu ara dRg-is uku da beg v riT da sa beg ri da ase ve, vix diT Tu ara ara re-
zi den tis sa Se mo sav lo ga da sa xads?

pa su xi:

2021 wlis 1 ian v ri dan dawye bul pe ri o deb ze Tqven mo gi wevT uku da beg v ris dRg-is 
da ricx va, rom lis CaT v lac un da mox des ssk-iT dad ge ni li we siT (CaT v la, sa va ra-
u dod, mox de ba, Tu es mom sa xu re ba eq s por ti re bul sa qo nels ukav Sir de ba). rac 
Se e xe ba ara re zi den tis ga da sa xads, nak le bi sa ga da sa xa do ris kis Sem c ve li iq ne ba, 
Tu am ope ra ci as da beg ravT, mag ram am g va ri da beg v ris sis wo ris Se fa se ba gvi Wirs, 
ssk-is 104-e mux lis oraz rov ne bi dan ga mom di na re. 

kiTx va:

gva in te re sebs, dRg-is miz ne bi saT vis er Ti sa war mos mi er sxva sa war mo saT vis,  
anu  biz ne sis T vis sa qon lis ga da zid va ucxo e Ti dan sa qar T ve lo Si (vgu lis x mobT 
qar Tu li sa war mo qar Tuls/Tur qe Ti dan Tbi li sam de), Tu da i beg re ba dRg-iT  
2021 wli dan?

pa su xi:

di ax, Cve ni az riT, da i beg re ba, Tum ca es az ri er T m niS v ne lo va ni ar aris da met 
de ta li za ci as sa Wi ro ebs (maT So ris, ka non m deb lo bis kuTxi Tac).

kiTx va:

sa av to mo bi lo sa Su a le bas teq ni kur pas por t Si uwe ria sat vir To fur go ni (for-
dis mik ro av to bu si, ukan da saj do mi ad gi le bis ga re Se). ibeg re ba Tu ara re a li-
za cia dRg-is ga da sa xa diT, rad gan 8703 ko diT gaTa vi suf le bul sa av to mo bi lo 
sa Su a le beb Si mox se ni e bu li a _ msu bu qi av to mo bi le bi da da nar Ce ni Zra vi a ni sat-
ran s por to sa Su a le be bi, gan kuT v ni li, Zi ri Ta dad, ada mi a ne bis ga da say va nad (8702 
sa sa qon lo po zi ci is Zra vi a ni sat ran s por to sa Su a le be bis gar da), sat vir To- sam-
g zav ro av to mo bil - fur go ne bi sa da  sar bo lo av to mo bi le bis CaT v liT.

pa su xi:

kiTx va Si mo ce mu li in for ma ci iT Se uZ le be lia sat ran s por to sa Su a le bis sa sa-
qon lo ko dis gan sazR v ra da, aqe dan ga mom di na re, Tqvens kiTx va ze swo ri pa su xis 
ga ce ma. ajo bebs, mi mar ToT Se mo sav le bis sam sa xurs. 
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kiTx va:

sa qar T ve los mo qa la qes, ro me lic da re gis t ri re bu lia ro gorc mci re me war me, 
aqvs Tu ara uf le ba, Su a ma va li kom pa ni is ga re Se, awar mo os sa er Ta So ri so ga da-
zid va da gva in te re sebs, mci re me war mis sta tu sis pi ro beb Si ro gor da i beg re ba, 
rad gan sa er Ta So ri so ga da zid ve bi sas zogierTi xar je bis da das tu re ba TiT q mis 
Se uZ le be li a.

pa su xi:

Tu am saq mi a no bi dan mi Re bu li Se mo sa va li iT v le ba sa qar T ve lo Si ar se bu li wya-
ro dan mi Re bul Se mo sav lad da ar eq ce va Se sa ba mis SezRud veb Si (ma ga li Tad, ar 
sa Wi ro ebs li cen zi re bas an ne bar T vas), ma Sin igi Se iZ le ba mo eq ces mci re biz ne sis 
sta tu sis sfe ro Si da da i beg re ba am sta tu sis T vis dad ge ni li sa er To we siT. xo lo, 
Tu igi ar iT v le ba sa qar T ve lo Si ar se bu li wya ro dan mi Re bul Se mo sav lad, ma Sin 
fi zi ku ri pi ris T vis ase Ti Se mo sa va li ga Ta vi suf le bu lia sa Se mo sav lo ga da sa xa-
dis gan (82.1-e mux lis na wi lis „f“ qve pun q ti), mis mi sa Re bad ga we u li xar je bi ar 
ga mo iq vi Te ba da, Se sa ba mi sad, arc am xar je bis da das tu re ba aris sa Wi ro.

kiTx va:

20 wlis re gis t ri re bu l sa war mos dag ro vi li aqvs sa bu Ral t ro da sa ga da sa xa do 
do ku men ta ci is auare be li ra o de no ba, aqvs Si da ar qi vi. 

gva in te re sebs, ra va diT un da Se vi na xoT sa bu Ral t ro da sa ga da sa xa do do ku men-
ta ci a ( da ar qi ve bu li sa xiT), gar da Se sa mow me be li sa val de bu lo sam w li a ni pe ri-
o di sa?

pa su xi:

ara sa ga da sa xa do miz ne bis T vis sxva das x va xa si a Tis ur Ti er To bebs, rom le bic aR-
niS nu li do ku men te biT aris da das tu re bu li, sxva das x va xan daz mu lo bis va de bi 
Se iZ le ba hqon des (es gan sazR v ru lia „sa qar T ve los sa mo qa la qo ko deq si T“, Tu 
sxva nor ma ti u li aq te biT). „bu Ral t ru li aR ricx vis, audi ti sa da an ga riS ge bis 
Se sa xeb“ ka no niT do ku men te bis Se nax vis zo ga di va da aris 6 we li. ga dawy ve ti le bis 
mi Re bi sas es de ta le bic un da ga iT va lis wi noT. 

kiTx va:

ra ga da sa xa diT un da dav beg roT Ta nam S rom le bis T vis Se Ze ni li da ga da ce mu li 
sa sa Cuq re nak re be bi, Tu ma Ti ja mu ri Ri re bu le ba erT Ta nam S ro mel Tan mi mar Te-
ba Si aRe ma te ba axa li ko deq siT gan sazR v rul 50 lars?

pa su xi:

un da da beg roT dRg-iT da sa Se mo sav lo ga da sa xa diT, xo lo Se sa ba mi si pi ro be bis 
ar se bo bi sas _ aq ci zi Tac.
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1 10 1 1 100 100 10 10 10 100 10 1 10 1

01.02.21 2,046 5,384 4,004 4,520 2,565 3,404 3,862 8,831 8,212 1,117 3,955 3,716 1,538 3,303

02.02.21 2,041 5,366 3,991 4,530 2,554 3,393 3,838 8,844 8,189 1,119 3,930 3,689 1,536 3,305

03.02.21 2,037 5,353 3,981 4,523 2,550 3,386 3,847 8,844 8,167 1,120 3,921 3,683 1,536 3,307

04.02.21 2,037 5,356 3,983 4,520 2,552 3,388 3,843 8,867 8,177 1,119 3,928 3,686 1,536 3,314

05.02.21 2,035 5,351 3,979 4,505 2,549 3,384 3,848 8,852 8,164 1,119 3,928 3,680 1,535 3,317

06.02.21 2,034 5,349 3,978 4,547 2,561 3,383 3,857 8,848 8,159 1,115 3,932 3,679 1,540 3,322

07.02.21 2,034 5,349 3,978 4,547 2,561 3,383 3,857 8,848 8,159 1,115 3,932 3,679 1,540 3,322

08.02.21 2,034 5,349 3,978 4,547 2,561 3,383 3,857 8,848 8,159 1,115 3,932 3,679 1,540 3,322

09.02.21 2,042 5,369 3,992 4,544 2,581 3,396 3,890 8,896 8,190 1,114 3,950 3,684 1,548 3,319

10.02.21 2,052 5,400 4,016 4,568 2,603 3,416 3,915 8,962 8,237 1,120 3,970 3,713 1,561 3,316

11.02.21 2,053 5,398 4,015 4,583 2,590 3,414 3,923 8,957 8,234 1,122 3,986 3,716 1,553 3,311

12.02.21 2,043 5,373 3,997 4,555 2,568 3,399 3,890 8,866 8,199 1,119 3,961 3,701 1,548 3,295

13.02.21 2,037 5,355 3,982 4,536 2,559 3,388 3,872 8,844 8,170 1,109 3,953 3,686 1,547 3,289

14.02.21 2,037 5,355 3,982 4,536 2,559 3,388 3,872 8,844 8,170 1,109 3,953 3,686 1,547 3,289

15.02.21 2,037 5,355 3,982 4,536 2,559 3,388 3,872 8,844 8,170 1,109 3,953 3,686 1,547 3,289

16.02.21 2,041 5,367 3,991 4,576 2,565 3,394 3,911 8,896 8,187 1,113 3,974 3,694 1,552 3,290

17.02.21 2,051 5,396 4,013 4,597 2,579 3,407 3,947 8,948 8,232 1,123 3,995 3,716 1,562 3,299

18.02.21 2,039 5,361 3,987 4,583 2,559 3,392 3,902 8,857 8,178 1,110 3,971 3,693 1,543 3,304

19.02.21 2,037 5,357 3,984 4,599 2,557 3,388 3,891 8,872 8,171 1,110 3,963 3,678 1,541 3,302

20.02.21 2,053 5,399 4,015 4,627 2,577 3,414 3,924 8,943 8,235 1,120 3,997 3,701 1,553 3,307

21.02.21 2,053 5,399 4,015 4,627 2,577 3,414 3,924 8,943 8,235 1,120 3,997 3,701 1,553 3,307

22.02.21 2,053 5,399 4,015 4,627 2,577 3,414 3,924 8,943 8,235 1,120 3,997 3,701 1,553 3,307

23.02.21 2,051 5,397 4,014 4,641 2,580 3,414 3,895 8,934 8,231 1,118 4,001 3,681 1,549 3,308

24.02.21 2,061 5,418 4,029 4,673 2,593 3,427 3,898 8,941 8,263 1,121 3,993 3,685 1,555 3,317

25.02.21 2,063 5,427 4,036 4,697 2,607 3,432 3,932 8,933 8,278 1,122 4,001 3,664 1,556 3,320

26.02.21 2,079 5,471 4,068 4,710 2,654 3,460 3,993 9,022 8,350 1,130 4,047 3,674 1,559 3,327

27.02.21 2,062 5,423 4,032 4,626 2,637 3,430 3,893 8,923 8,272 1,117 3,987 3,673 1,543 3,326

28.02.21 2,062 5,423 4,032 4,626 2,637 3,430 3,893 8,923 8,272 1,117 3,987 3,673 1,543 3,326

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi  
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2021 wlis TebervalSikursebi ucxouri valutebis mimarT 2021 wlis TebervalSi



75

თ
ა

რ
ი

ღ
ი

კ
ა

ნ
ა

დ
უ

რ
ი 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

ა
ვ

ს
ტ

რ
ა

ლ
ი

უ
რ

ი 
 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

ე
გ

ვ
ი

პ
ტ

უ
რ

ი 
გ

ი
რ

ვ
ა

ნ
ქ

ა

თ
უ

რ
ქ

უ
ლ

ი 
 

ლ
ი

რ
ა

ი
ა

პ
ო

ნ
უ

რ
ი

 ი
ე

ნ
ი

ა
გ

ს
 დ

ი
რ

ჰ
ა

მ
ი

ი
რ

ა
ნ

უ
ლ

ი
 რ

ი
ა

ლ
ი

ი
ს

რ
ა

ე
ლ

ი
ს

 შ
ე

კ
ე

ლ
ი

ს
ი

ნ
გ

ა
პ

უ
რ

უ
ლ

ი 
 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

ქუ
ვე

ით
ურ

ი 
დ

ინ
არ

ი

ჩ
ი

ნ
უ

რ
ი

 ი
უ

ა
ნ

ი

ჰ
ო

ნ
კ

ო
ნ

გ
უ

რ
ი 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

ი
ნ

დ
უ

რ
ი

 რ
უ

პ
ი

ა

ა
ხ

ა
ლ

ზ
ე

ლ
ა

ნ
დ

ი
უ

რ
ი 

დ
ო

ლ
ა

რ
ი

1 1 10 1 100 10 10000 10 1 1 10 10 100 1

01.02.21 2,573 2,527 2,102 0,450 3,152 8,992 0,786 10,044 2,484 10,907 5,130 4,260 4,527 2,369

02.02.21 2,581 2,519 2,100 0,458 3,150 8,998 0,787 10,048 2,481 10,911 5,110 4,263 4,525 2,370

03.02.21 2,583 2,517 2,103 0,462 3,150 9,004 0,787 10,022 2,482 10,915 5,122 4,266 4,532 2,370

04.02.21 2,592 2,526 2,108 0,463 3,154 9,023 0,789 10,026 2,485 10,937 5,129 4,275 4,542 2,387

05.02.21 2,592 2,529 2,116 0,466 3,151 9,032 0,790 10,037 2,484 10,949 5,133 4,279 4,547 2,385

06.02.21 2,597 2,528 2,117 0,469 3,145 9,043 0,791 10,109 2,482 10,966 5,134 4,284 4,554 2,376

07.02.21 2,597 2,528 2,117 0,469 3,145 9,043 0,791 10,109 2,482 10,966 5,134 4,284 4,554 2,376

08.02.21 2,597 2,528 2,117 0,469 3,145 9,043 0,791 10,109 2,482 10,966 5,134 4,284 4,554 2,376

09.02.21 2,597 2,541 2,126 0,468 3,142 9,036 0,790 10,107 2,485 10,957 5,141 4,281 4,549 2,385

10.02.21 2,606 2,562 2,123 0,467 3,169 9,028 0,790 10,183 2,498 10,962 5,154 4,278 4,550 2,400

11.02.21 2,607 2,559 2,123 0,470 3,162 9,015 0,788 10,169 2,497 10,953 5,137 4,271 4,545 2,389

12.02.21 2,599 2,551 2,108 0,467 3,148 8,971 0,785 10,107 2,487 10,900 5,102 4,250 4,522 2,381

13.02.21 2,582 2,543 2,104 0,468 3,133 8,954 0,783 10,127 2,479 10,876 5,092 4,242 4,520 2,366

14.02.21 2,582 2,543 2,104 0,468 3,133 8,954 0,783 10,127 2,479 10,876 5,092 4,242 4,520 2,366

15.02.21 2,582 2,543 2,104 0,468 3,133 8,954 0,783 10,127 2,479 10,876 5,092 4,242 4,520 2,366

16.02.21 2,598 2,558 2,108 0,472 3,123 8,957 0,783 10,128 2,487 10,879 5,094 4,244 4,526 2,381

17.02.21 2,612 2,573 2,108 0,476 3,134 8,980 0,785 10,189 2,493 10,911 5,108 4,255 4,537 2,397

18.02.21 2,602 2,560 2,113 0,472 3,117 8,997 0,787 10,147 2,488 10,924 5,117 4,262 4,542 2,376

19.02.21 2,602 2,566 2,109 0,475 3,123 8,990 0,786 10,112 2,487 10,909 5,104 4,259 4,545 2,380

20.02.21 2,615 2,592 2,112 0,474 3,139 9,003 0,787 10,112 2,499 10,932 5,123 4,265 4,552 2,402

21.02.21 2,615 2,592 2,112 0,474 3,139 9,003 0,787 10,112 2,499 10,932 5,123 4,265 4,552 2,402

22.02.21 2,615 2,592 2,112 0,474 3,139 9,003 0,787 10,112 2,499 10,932 5,123 4,265 4,552 2,402

23.02.21 2,621 2,608 2,111 0,473 3,133 9,007 0,788 10,110 2,501 10,930 5,119 4,267 4,563 2,419

24.02.21 2,628 2,620 2,111 0,471 3,152 9,031 0,790 10,165 2,510 10,965 5,131 4,278 4,577 2,428

25.02.21 2,640 2,629 2,119 0,463 3,139 9,038 0,790 10,162 2,514 10,975 5,147 4,281 4,590 2,451

26.02.21 2,664 2,659 2,119 0,462 3,136 9,057 0,792 10,173 2,526 10,997 5,158 4,290 4,593 2,476

27.02.21 2,632 2,591 2,118 0,450 3,126 9,054 0,792 10,084 2,503 10,979 5,147 4,287 4,526 2,430

28.02.21 2,632 2,591 2,118 0,450 3,126 9,054 0,792 10,084 2,503 10,979 5,147 4,287 4,526 2,430
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100 1 10000 10 10 1000 10 1000 10 100 100  10 1

01.02.21 4,338 1,944 1,273 9,436 1,907 6,373 2,925 0,315 1,175 0,779 3,932 2,185 0,607

02.02.21 4,363 1,942 1,261 9,442 1,908 6,376 2,927 0,315 1,178 0,778 3,935 2,185 0,604

03.02.21 4,357 1,944 1,262 9,449 1,908 6,371 2,929 0,315 1,179 0,781 3,938 2,210 0,607

04.02.21 4,358 1,948 1,259 9,469 1,904 6,375 2,935 0,316 1,185 0,782 3,946 2,213 0,618

05.02.21 4,399 1,950 1,260 9,478 1,896 6,383 2,938 0,317 1,190 0,786 3,950 2,213 0,617

06.02.21 4,433 1,952 1,265 9,490 1,901 6,388 2,942 0,316 1,197 0,791 3,955 2,221 0,612

07.02.21 4,433 1,952 1,265 9,490 1,901 6,388 2,942 0,316 1,197 0,791 3,955 2,221 0,612

08.02.21 4,433 1,952 1,265 9,490 1,901 6,388 2,942 0,316 1,197 0,791 3,955 2,221 0,612

09.02.21 4,453 1,950 1,267 9,483 1,894 6,361 2,939 0,316 1,200 0,793 3,952 2,218 0,617

10.02.21 4,478 1,949 1,271 9,475 1,889 6,328 2,937 0,316 1,198 0,793 3,948 2,239 0,619

11.02.21 4,485 1,946 1,280 9,461 1,887 6,340 2,933 0,316 1,193 0,793 3,944 2,252 0,615

12.02.21 4,468 1,936 1,279 9,414 1,882 6,315 2,918 0,314 1,185 0,788 3,936 2,249 0,612

13.02.21 4,428 1,933 1,275 9,397 1,888 6,289 2,913 0,313 1,181 0,785 3,929 2,247 0,611

14.02.21 4,428 1,933 1,275 9,397 1,888 6,289 2,913 0,313 1,181 0,785 3,929 2,247 0,611

15.02.21 4,428 1,933 1,275 9,397 1,888 6,289 2,913 0,313 1,181 0,785 3,929 2,247 0,611

16.02.21 4,487 1,934 1,270 9,399 1,893 6,305 2,913 0,312 1,180 0,789 3,923 2,275 0,612

17.02.21 4,503 1,943 1,279 9,424 1,899 6,315 2,921 0,313 1,186 0,792 3,934 2,284 0,613

18.02.21 4,474 1,947 1,279 9,441 1,900 6,330 2,926 0,314 1,185 0,793 3,943 2,243 0,614

19.02.21 4,477 1,941 1,275 9,435 1,885 6,302 2,924 0,314 1,186 0,793 3,939 2,263 0,610

20.02.21 4,474 1,943 1,277 9,448 1,884 6,305 2,929 0,314 1,188 0,793 3,942 2,261 0,609

21.02.21 4,474 1,943 1,277 9,448 1,884 6,305 2,929 0,314 1,188 0,793 3,942 2,261 0,609

22.02.21 4,474 1,943 1,277 9,448 1,884 6,305 2,929 0,314 1,188 0,793 3,942 2,261 0,609

23.02.21 4,434 1,944 1,278 9,453 1,884 6,305 2,930 0,314 1,186 0,795 3,943 2,230 0,614

24.02.21 4,467 1,949 1,279 9,477 1,893 6,311 2,937 0,315 1,188 0,800 3,917 2,250 0,608

25.02.21 4,507 1,951 1,278 9,485 1,901 6,305 2,940 0,315 1,188 0,800 3,920 2,279 0,610

26.02.21 4,522 1,955 1,279 9,504 1,908 6,327 2,946 0,315 1,193 0,801 3,928 2,266 0,614

27.02.21 4,463 1,954 1,272 9,501 1,904 6,303 2,945 0,315 1,190 0,797 3,963 2,226 0,603

28.02.21 4,463 1,954 1,272 9,501 1,904 6,303 2,945 0,315 1,190 0,797 3,963 2,226 0,603 #1(264)
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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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