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 ბაფი 2021 წელი

ჟურნალი რეგისტრირებულია ქ. თბილისის მთაწმინდის რაიონის სასამართლოში
18.09.1997 წ. რეგისტრაციის № 4/4-1236

დამტკიცებულია: 22.02. 2021 წელი
გამგეობის სხდომის ოქმი №3

ბაფის მოსალოდნელი შემოსავლები
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: 2.COVID-19-ის პანდემიით შექმნილი ბუნდოვანების გათვალისწინებით,
შესაძლებელია საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი შემოსავლებისა და ხარჯების მუხლების
გადასინჯვა და კორექტირება, გამგეობის მიერ.
მოსალოდნელი შემოსავლები და ხარჯები
შემოსავლები

ლარში

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
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.

(1-ლი შენიშვნა)

ნამდვილი წევრების საწევრო შენატანები,
მ. შ.:წევრი აუდიტორების 62,820 ლარი
39,0000 (325 წევრი x 10 ლ. x 12 თვე);
პროფესიონალი ბუღალტრების 23,820 (397 წევრი x 5ლ. x 12 თვე)

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 ლარი

კორპორაციული წევრების შენატანები

87,000 (5კ. x 5,000) + (4კ. x 3,000) +
(50კ. x 1,000 ლ) ლ**

სულ საწევრო შემოსავლები

224,720
4,720 ლარი

4.

*

საბიუჯეტო პერიოდში ივარაუდება 400-მდე 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
ა) სასწავლო პროგრამებიდან 193,000 ლარი
(მე-2 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 ლარი

განგრძობითი პროგრამის სემინარში მონაწილეობის ღირებულებაა აუდიტორებისათვის
300 ლარი დღგ-ის გარეშე, ხოლო სხვა ნამდვილი წევრებისათვის 200 ლარი. აუდიტური
კომპანიების მიერ ჩატარებული განგრძობითის ჩათვლის მოსაკრებელია 100 ლარი-1 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 (დღგ-ის 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;
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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 შემოსავლები

325,400 ლარი

*

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 2019-2020 წლების ანალოგიით.

3. სხვა შემოსავლები 163,100 ლარი

		

(მე-3 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 შემოსავლები

163,100 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.

ხარჯები
1. საწევრო შემოსავლებთან დაკავშირებული ხარჯები - 229,225 ლარი

(მე-4 შენიშვნა)

ფიზიკური 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 მომსახურების
ხარჯები

136,385 ლარი

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
მომსახურების ხარჯები

92,840 ლარი

*

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

** საანგარიშო წელს დაგეგმილია 48-საათიანი 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

(მე-5 შენიშვნა)

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

137,079 ლარი

ბ) სერტიფიცირების საგამოცდო პროცესის ხარჯები - 296,524 ლარი
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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

8

მასალების რედაქტირება

9

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

10

სერტიფიცირების პროგრამის მართვის 10,000 ლარი*
სისტემა

11

საგამოცდო აუდიტორიების იჯარა

12,250 (14 დღე x 875 ლ) ლარი

12

საგამოცდო კომისიის თავმ-ის 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

296,524 ლარი

•

9,600 (800 x 12 თვე) ლარი

ბაფი საქმიანობის ავტომატიზაციისათვის იყენებს წევრების აღრიცხვისა და პროფესიულ
 ი
სერტიფიცირების ონლაინ სისტემებს, რომელიც შექმნილია 12 წლის წინ და ვეღარ პასუ
ხობს დღევანდელ ამოცანებს, რადგან ეს სისტემები ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად
მუშაობენ და არ ხდება მათ შორის ინფორმაციის გაცვლა. ამასთან, ზედამხედველობის
სამსახურის მხრიდანაც იყო გამოთქმული შენიშვნები სისტემის მიმართ. 2020 წლის ოქ
ტომბრ
 იდან მიმდინარეობს და საანგარიშო წლის 31 მარტამდე დასრულდება პროგრამის
მართვ ის ახალი ონლაინ სისტემის შექმნა.

ბ) 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
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43,490 ლარი (434,900 x 10%) ლარი

ადმინისტრაციული ხარჯი

5. სულ თარგმნისა და გამოცემის ხარჯები

75,340 ლარი

3. სხვა შემოსავლებთან დაკავშირებული ხარჯები 165,282 ლარი

(მე-6 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 *
ა) 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

387,600 ლარი

12. სხვა, გაუთვალისწინებელი ხარჯი

4000 (387,600 x 0,01%)

სულ: სათავო ოფისის ხარჯები

391,600 ლარი

ბ) ფილიალები _ 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 ჭუმბურიძე
აღმასრულებელი დირექტორი
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rubrikas uZRveba
babi alaverdaSvili

ra unda vicodeT gamocdaze
warmatebis misaRwevad
modulebi `auditi da marwmunebeli momsaxureba~ da
`auditi da marwmunebeli momsaxureba~ (umaRlesi done)

am statiaSi SevecdebiT studentebs garkveuli rekomendaciebi mivceT imasTan
dakavSirebiT, ra unda icodnen imisTvis, rom maqsimalurad gaizardos `audi
tisa da marwmunebeli momsaxurebis~ modulis gamocdaze warmatebis miRwevis
maTi Sansi. rCevebTan erTad, sailustraciod ganvixilavT magaliTebs (kiTx
vebs) wina wlebis sagamocdo masalidan.
pirvel rigSi, mravalvariantul kiTxvebs ganvixilavT, Semdeg ki scenarze (si
tuaciur magaliTebze) dafuZnebul kiTxvebs (situaciur magaliTebze dafuZ
nebul kiTxvebTan dakavSirebuli Cveni rekomendaciebi gamoadgebaT `auditi
sa da marwmunebeli momsaxurebis~ modulis rogorc profesiuli donis, ise
umaRlesi donis gamocdaze gamsvlel studentebs).
obieqturi kiTxvebi
rogorc viciT, arcTu ise didi xania, rac `auditisa da marwmunebeli momsa
xurebis~ modulis sagamocdo masalaSi Seitanes obieqturi testebi/kiTxvebi.
marTalia, am donis studentebs mravalvariantul kiTxvebTan muSaobis gark
veuli gamocdileba miRebuli aqvT saswavlo kursis pirveli etapidan, magram
mainc mizanSewonilad miviCnieT, studentebs SevaxsenoT gamomcdelis zogier
Ti rekomendacia, gamocdisTvis mzadebisa da gamocdaze pasuxis gacemis efeq
tur midgomasTan dakavSirebiT. amasTan, zogierT iseT kiTxvasac vupasuxoT
sagamocdo masalis am nawilTan dakavSirebiT, romelic SeiZleba nebismier
students ainteresebdes.
ras niSnavs obieqturi kiTxva?
obieqturi kiTxva aris mokle kiTxva, romelic konkretul pasuxs moiTxovs
da mikuTvnebuli aqvs 2 qula. obieqturi kiTxva SeiZleba iyos damoukidebeli,
`gancalkevebuli~ (rac ar gvxvdeba `auditisa da marwmunebeli momsaxurebis~
modulis gamocdaze), an saerTo scenarze dafuZnebuli 5 kiTxvisgan Semdgari
jgufi. TviTon obieqturi kiTxvebi SeiZleba 7 tipis/formatis iyos, maT Soris
mravalvariantuli kiTxva, an SeavseT gamotovebuli adgili (es ukanasknelic
ar gvxvdeba am modulis gamocdaze) da sxv. `auditisa da marwmunebeli momsaxu
rebis~ modulis gamocdaze, rogorc wesi, SegxvdebaT mravalvariantuli kiTx
vebi, romlebsac erTi swori pasuxi aqvs. subieqturi testebisgan gansxvavebiT,
obieqtur testebSi ar aris `sivrce~ studentis mosazrebis gamosaTqmelad. er
Ti pasuxia swori da Tqven unda gansazRvroT, romelia es pasuxi.
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rogor xdeba qulebis miniWeba pasuxebze?
swori pasuxisTvis xelmisawvdom 2 qulas miiRebT, xolo araswori pasuxisTvis
_ aranairs. obieqtur kiTxvebSi pasuxebze qulebis nawilis miniWeba ar xdeba,
gansxvavebiT situaciur magaliTebze dafuZnebuli kiTxvebisgan.
qulebs vkargavT araswori pasuxebisTvis?
Tu Tqveni pasuxi arasworia (anu arasworad SearCieT pasuxi), Tqven am kiTxvaze
2 qulas ver miiRebT, magram amisTvis ar `dajarimdebiT~ SemdegSi. es imas niS
navs, rom araferi `dagiSavdebaT~, Tu romelime kiTxvas gamotovebT da Semdeg
kiTxvaze gadaxvalT. erTi testis araswori pasuxi gavlenas ar axdens Semdegi
testebis qulebze. maSasadame, Tu gagiWirdaT romelime kiTxvaze pasuxis Ser
Ceva, piriqiT, ukeTesia Tu CainiSnavT kiTxvas da Semdeg kiTxvaze gadaxvalT
(amiT sagamocdo dros ufro efeqtianad gamoiyenebT), xolo Tu dro dagrCe
baT, isev miubrundebiT mas.
asea erT scenarze dafuZnebul 5 kiTxvis jgufisgan Semdgar obieqtur kiTxveb
Sic _ romelime kiTxvis pasuxi ar aris damokidebulia sxva kiTxvis pasuxze?
ara. marTalia kiTxvebis TiToeuli jgufi erTsa da imave scenars eyrdnoba,
magram TiToeuli kiTxva guldasmiT aris gamoyofili sxvebisgan, raTa cal
keul kiTxvebs Soris aranairi kavSiri da damokidebuleba ar arsebobdes. ase,
rom romelime kiTxvaze araswori pasuxis gacema (SerCeva), rogorc ukve aRv
niSneT, gavlenas ar iqoniebs Tqvens SesaZleblobaze, sxva oTx kiTxvas sworad
upasuxoT.
gamocdaze pasuxis gacema obieqturi kiTxvebiT daviwyoT?
am kiTxvis standartuli pasuxi ar arsebobs. es Tqveni piradi gadawyvetile
baa. Tqven unda darwmundeT, rom sagamocdo kiTxvebze pasuxis gacemisTvis
Tqven mier SemuSavebuli midgoma Tqvens SesaZleblobebs Seesabameba. magali
Tad, Tu darwmunebuli xarT, rom ufro swrafad upasuxebT obieqtur kiTx
vebs, SegiZliaT gamocdaze pasuxebis gacema obieqturi kiTxvebiT daiwyoT,
an Tu darwmunebuli xarT, rom ufro giadvildebaT scenarze dafuZnebul
kiTxvebze pasuxis gacema, SegiZliaT aqedan daiwyoT. mTavari aq sxva ramea: ra
midgomac ar unda airCioT, Tqven moqnili unda iyoT gamocdis dros da efeq
turad SegeZloT sagamocdo masalis sxvadasxva ganyofilebis kiTxvebze an
kiTxvidan kiTxvaze `gadasvla/gadmosvla~.
obieqturi kiTxva saswavlo programis romelime Temas exeba?
diax. TiToeuli obieqturi kiTxva saswavlo programis romelime konkretul
sakiTxTanaa dakavSirebuli da, maSasadame, TiToeul gamocdaze obieqturi
kiTxvebiT moculi iqneba saswavlo programis farTo masala.

gamocdisTvis mzadeba
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rogorc nebismieri Sefasebis dros, am SemTxvevaSic warmatebis miRwevis oqros
wesia gamocdisTvis gulmodgined momzadeba. ACCA-is gamocdebis Sedegebis
Sesaxeb momzadebul analitikur angariSebSi gamomcdels araerTxel aRuniS
navs, rom zogierTi studenti gamocdisTvis saTanadod ar iyo momzadebuli.
xSir SemTxvevaSi, studentebi aradamakmayofilebeli codnis kompensirebas imiT
cdiloben, rom hgoniaT, `ise mixvdebian, gamoicnoben~ pasuxebs, an gamocdisT
vis mzadebisas yuradRebas amaxvileben mcire raodenobis `sayvarel~ Temebze.
gamocdisTvis mzadebis amgvari midgoma ukiduresad riskiania da gamomcdelebi
yovelTvis Zalian ewinaaRmdegebian mas, mniSvnelovani mizezis gamo.

rogorc aRvniSneT vinaidan obieqturi kiTxvebidan TiToeuli saswavlo prog
ramis romelime konkretul sakiTxs exeba, TiToeuli gamocda saswavlo prog
ramis bevr sakiTxs moicavs. es imas niSnavs, rom Tu gsurT maqsimalurad ga
izardos gamocdis warmatebiT Cabarebis Tqveni Sansi, unda aiTvisoT mTeli
saswavlo programa.
Tqven SeiZleba iRbliani iyoT da gamocdaze SegxvdeT kiTxva romelime ise
Ti Temidan, romelic yvelaze bolos iswavleT, an yvelaze ukeT iciT, magram
cxadia ase ar moxdeba SekiTxvebis didi umravlesobis SemTxvevaSi, romlebzec
gamocdaze mogiwevT pasuxis gacema. amasTan, saswavlo programiT gaTvaliswi
nebuli Temebis SeswavlasTan erTad, mniSvnelovania, ivarjiSoT gasuli perio
debis sagamocdo kiTxvebsa da standartul sagamocdo kiTxvebze. garda amisa,
mravalvariantul kiTxvebze pasuxebis gacemaSi scenarze dafuZnebul kiTxvebze
varjiSic dagexmarebaT, radgan am ukanasknel SemTxvevaSi ufro Rrmad erkveviT
saswavlo programis TiToeul TemasTan dakavSirebul sakiTxebSi.
gamocdaze arsebiTi mniSvneloba aqvs imas, rom yuradRebiT waikiTxoT Ti
Toeuli kiTxva da yuradRebiT SearCioT TiToeuli kiTxvis sworis pasuxi.
gamocdisTvis mzadebis procesSi ki, imis miuxedavad, sworad upasuxebT Tu
arasworad savarjiSo kiTxvas, Tqven yvela SemTxvevaSi geZlevaT SesaZleblo
ba, gaiRrmavoT codna am Temis irgvliv. rodesac msjelobT imaze, pasuxis esa
Tu is varianti ratom aris swori, Tqven iRrmavebT mocemuli sakiTxis codnas,
xolo Tu imasac gaaanalizebT, sxva variantebi ratom aris araswori, es dagex
marebaT arasworad gagebuli sakiTxebis garkvevaSi da, saboloo jamSi, cxadia
esec dagexmarebaT swori pasuxebis SerCevaSi da gaurkvevlobisa da eWvebis
daZlevaSi.

miaqcieT yuradReba: rodesac gamocdisTvis mzadebis dros varjiSobT praqti
kul kiTxvebze, mudam unda gaxsovdeT, rom savarjiSos ZiriTadi mizania Tqve
ni codnis gaRrmaveba da ara marto swori pasuxis migneba. amasTan, rodesac
ixilavT pasuxis TiToeul variants, mniSvnelovania zustad gaigoT, ra aris
sakiTxis arsi, `daiWiroT~ ZiriTadi momenti da darwmundeT, rom swored ama
ze amaxvilebT yuradRebas Tqveni codnis gasaRrmaveblad.

gamocdaze
waikiTxeT SekiTxva
albaT Zalian bevr students gaaocebs imis gageba, ramden dros, Zalisxmeva
sa da ganxilvas moiTxovs TiToeuli kiTxva manam, sanam sagamocdo masalebSi
Seitanen. TiToeul kiTxvas ramdenjerme detalurad ixilaven mas Semdeg, rac
mas moamzadeben. es imas niSnavs, Tqven aucileblad Zalian yuradRebiT unda
waikiTxoT SekiTxva da gaxsovdeT, rom TiToeuli sityva winaswargamiznulad
aris SerCeuli, raTa SekiTxva iyos calsaxa da studentebi ar daabnios, Sec
domaSi ar Seiyvanos.
ifiqreT
sayovelTaod gavrcelebulia mcdari Sexeduleba imis Sesaxeb, rom, zo
gadad, mravalvariantul kiTxvebze pasuxis gacema advilia. es mosazre
ba eyrdnoba im faqts, rom erT-erTi variantia swori pasuxi. amgvarad,
zogierTs hgonia, rom erTaderTi ram unda gaakeTos _ ubralod swori
arCevani gaakeTos. xandaxan SeiZleba gamarTlebuli iyos, Tu ityviT,
rom zogierTi SekiTxva advilia, magram, rogorc wesi, amis mizezi isaa,
rom Tqven safuZvlianad iyaviT momzadebuli. vimedovnebT, rom ase mox
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deba mxolod ramdenime SekiTxvis SemTxvevaSi, magram ufro mosalodne
lia, rom pasuxi ar iqneba gasagebi.
ase, rom SeiswavleT Tqveni saswavlo programis yvela Tema, ivarjiSeT
bevr testze, gaaanalizeT testebis rogorc swori pasuxebi, ise aras
wori. gamocdisTvis mzadebis dros iswavleT pasuxebis gasacemad saWi
ro drois gakontroleba da bolos, gamocdaze, ukidures SemTxvevaSi,
nu datovebT nurc erT tests upasuxod. scadeT, iqneb gagimarTloT
da swor pasuxs miagnoT.
axla sailustraciod da savarjiSod ganvixiloT ramdenime obieqturi testi
2019 wlis marti/ivnisis gamocdidan:
Semdegi scenari dakavSirebulia me-6_10 kiTxvebTan.
kompania `Cesteri~ saTamaSoebs awarmoebs Sinauri cxovelebisTvis da yidis sa
biTumo bazarze. kompaniam moamzada 20X8 wlis 31 ivliss dasrulebuli wlis
finansuri angariSgeba. Tqven muSaobT auditorul firma `durhamSi~ auditis
asistentad da, auditis samuSao gegmis mixedviT, dagavales moklevadiani val
debulebis naSTebi auditis Catareba.
Tqven gamoiTvaleT kreditoruli davalianebis dafarvis periodi 20X8 wlisTvis
da miiReT 66 dRe (20X7 w. _ 45 dRe) da `Cesteris~ direqtorebs sTxoveT, aexsnaT
TqvenTvis kreditoruli davalianebis dafarvis periodis zrdis mizezebi.
`Cesteri~ ZiriTadi momwodeblebidan iRebs yovelTviur angariSebs da regu
larulad atarebs momwodeblebis angariSebis Sejerebas. 20X8 wlis 31 ivli
sisTvis gamovlinda Seusabamobebi Semdegi momwodeblebis naSTebTan.
momwodebeli

naSTi Sesyidvebs
wignis mixedviT

naSTi momwodeblis
angariSis mixedviT

$

$

oqsfordi

151,480

296,120

pule

(72,168 )

84,235

baTi

82,348

92,340

kompania oqsfordi
`Cesters~ `oqsfordTan~ gaformebuli aqvs sakredito SeTanxmeba, romlis Ta
naxmad saqonlis miRebidan 14 dReSi momwodebeli mas warmoudgens angariS-faqturas. `Cesterma~ 20X8 wlis 18 ivliss miiRo $144,640-is Rirebulebis
saqoneli, romlis Sesabamisi angariS-faqtura miiRo saangariSgebo wlis das
rulebis Semdeg umokles droSi, SeTanxmebis Tanaxmad. `Cesterma~ es operacia
buRaltrul CanawerebSi gaatara am angariS-faqturis TariRiT.
kompania pule
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misi naSTis gansxvaveba jer isev gamosakvlevia.
kompania baTi
`Cesteris~ finansurma direqtorma gacnobaT, rom Secdoma iyo Sesyidvebis
wignis saboloo naSTSi da igi daixura sami dRiT adre. 20X8 wlis 29, 30 da 31
ivliss miRebuli angariS-faqturebi gadaitanes 20X9 wlis wignSi. `Cesteris~
direqtorebma dagidastures, rom am Secdomis aRmoCenis Semdeg xeliT gaas
wores Secdoma Jurnalis meSveobiT.

6.

romeli momwodeblis naSTi mianiSnebs maRali riskis arsebobaze, saangariS
gebo wlis bolos aRricxuli valdebulebebis sisrulesTan dakavSirebiT?

a

momwodebeli, romelsac didi naSTi aqvs wlis bolos da wlis ganmavlobaSi 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.

swori pasuxi b. momwodebeli, romelsac patara naSTi aqvs wlis bolos da wlis
ganmavlobaSi didi moculobis operaciebi aqvs ganxorcielebuli SeiZleba
imaze mianiSnebdes, rom saangariSgebo TariRisTvis aRricxuli ar iyo yvela
valdebuleba.
7.

romeli mosazreba gvixsnis sworad, ratom gaizarda kreditoruli davalia
nebis periodi 20X7 wels arsebuli 45 dRidan 66 dRemde 20X8 wels?

a

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

b

`Cesterma~ miiRo savaWro fasdaTmoba erT-erTi umsxvilesi momwodeblisgan, 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 Sesasruleblad saWiro saqonelze, axali momwodeblis mier SeTavazebuli
ufro xangrZlivi sakredito periodisgan, romlis davalianeba wlis
bolos mTlianad dafara.

swori pasuxi g.
didi moculobis saqonlis Sesyidva saangariSgebo periodis miwuruls gazr
dida kreditoruli davalianebis dafarvis periods.
savaWro fasdaTmobac da adre gadaxdis fasdaTmobac, orive Seamcirebs kre
ditoruli davalianebis dafarvis periods, xolo sakredito periodis gaxang
rZliveba am SemTxvevaSi gavlenas ver moaxdenda sakredito periodze, radgan
`Cesters axal momwodebelTan naSTi ara aqvs.
Semdegi scenari dakavSirebulia me-11-15 kiTxvebTan.
kompania `viola~ fexsacmlis mwarmoebeli kompaniaa. Tqven xarT auditoruli
firmis `helous~ auditis menejeri da amJamad atarebT kompania `violas~ 20X8
wlis 30 seqtembers dasrulebuli wlis finansuri angariSgebis saboloo Se
majamebel mimoxilvas, sanam moamzadebT auditoris daskvnas. mocemuli wlis
dabegvramde mogeba iyo $131.4 mln (20X7 wels _ $120.9 mln).
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analizuri procedurebi
Semajamebeli mimoxilvis procesSi Tqven CaatareT analizuri procedurebi
finansuri angariSgebis proeqtze da SeniSneT, rom savaWro debitoruli da
valianebis amoRebis periodi naklebia imasTan SedarebiT, rac iyo 20X8 wlis
ivlisSi Catarebuli Sualeduri auditis dros. TqvenTvis cnobilia, rom `vi
olas~ kreditebis kontroliori 20X8 wlis agvistoSi wavida kompaniidan da
direqtorebma giTxres, rom amis gamo kompanias uWirs valebis amoReba.
ganmartebiTi SeniSvnebi
wlis manZilze `violam~ gadaafasa saTavo ofisis Senoba da mimoxilvis pro
cesSi Tqven ixilavT informacias, romelic gamJRavnebulia ZiriTadi saSua
lebebis Sesaxeb momzadebul SeniSvnaSi finansuri angariSgebis proeqtSi.
Seusworebeli uzustobebi
mimoxilvis procesSi Tqven aseve afasebT Seusworebel uzustobebs. auditis
gunds samuSao dokumentebSi Cawerili aqvs es monacemebi:
$’000
(1)
SecdomiT gamotovebulia gadasaxdeli procenti
1,942
(2)
saWiroa damatebiTi anaricxis Seqmna debitoruli
9,198
davalianebisTvis
(3)
Secdomaa daSvebuli realizaciis angariS-faqturebis
8,541
damuSavebaSi, ris gamoc gayidvebis moculoba Semcirebulia
(4)
Camowerilia wundebuli saqoneli
2,900
wundebuli saqoneli
wundebuli saqonlis koreqtireba, romelic naCvenebia Seusworebeli uzus
tobebis dokumentSi (ix. zemoT), dakavSirebulia fexsacmlis erT-erT mTlian
partiasTan, romelic gamouSves 20X8 wlis 12 seqtembers. auditorebs Cata
rebuli samuSaodan gamotanili aqvT daskvna, rom am maragis TviTRirebuleba
aRemateba neto sarealizacio Rirebulebas $2.9 mln-iT. direqtorebi auditis
gunds edavebian am cifrebTan dakavSirebiT, darwmunebulni arian, rom mara
gis sarealizacio Rirebuleba isev aRemateba mis TviTRirebulebas.
11. qvemoT CamoTvlilTagan, romeli samuSaoa Sesasrulebeli finansuri anga
riSgebis saboloo Semajamebeli mimoxilvis dros?
(1) imis dadgena, arsebobs Tu ara auditis Catarebis winapirobebi.
(2) imis Sefaseba, adekvaturad aris Tu ara asaxuli finansur angariSge
baSi auditis procesSi mopovebuli informacia da axsna-ganmartebebi.
(3) auditis samuSao dokumentebis detaluri mimoxilvis Catareba, raTa
auditori darwmundes, rom samuSao saTanadod Sesrulda.
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(4) saaRricxvo politikebis Sesaxeb momzadebuli ganmartebiTi SeniSvnis
adekvaturobis mimoxilva.

a
b
g
d

1 da 2
3 da 4
1 da 3
2 da 4

swori pasuxia `d~. finansuri angariSgebis saboloo Semajamebeli mimoxil
vis dros auditorma unda Seafasos, auditis procesSi mopovebuli in
formacia da Sesabamisi axsna-ganmartebebi, aseve informacia yvela mniSv
nelovani saaRricxvo politikis Sesaxeb adekvaturad aris Tu ara asaxuli
da gamJRavnebuli finansur angariSgebaSi.
auditis Catarebis winapirobebis arsebobis dadgena auditze daTanxmebis
procedurebis farglebSi xdeba, xolo samuSao dokumentebis detaluri
mimoxilva tardeba firmis xarisxis kontrolis procedurebis farglebSi.
12. romelia swori axsna im Seusabamobebis, romlebic gamovlinda savaWro de
bitorul davalianebebze Catarebuli analizuri procedurebis Sedegebsa
da direqtoris gancxadebas Soris imis Taobaze, rom kompanias uWirs vale
bis amoReba?

a
b
g
d

gayidvebSi gaizarda maRali Rirebulebis mqone produqtebis xvedriTi wili.
20X8 wlis agvistos Semdeg gaizarda naRd fulze gayidvebis xvedriTi wili.
20X8 wlis seqtemberSi gaizarda brunvis gadasaxadis ganakveTi.
wlis manZilze gayidvebis moculoba Tviuri 1%-iT gaizarda.

swori pasuxia `b~. Sualeduri auditis Semdeg naRd fulze gayidvebis
xvedriTi wilis gazrda gamoiwvevda realizaciis moculobis gazrdas (da,
maSasadame, debitoruli davalianebis/moTxovnebis amoRebis periodis
Semcirebas), magram debitoruli davalianebis zrda (direqtoris TqmiT,
kompanias uWirs valebis amoReba) ver gamoiwvevda savaWro debitoruli
davalianebis/moTxovnebis amoRebis periodis Semcirebas.
13. qvemoT CamoTvlilTagan, romeli informacia unda iyos gamJRavnebuli gan
martebiT SeniSvnebSi, saTavo ofisis Senobis gadafasebasTan dakavSirebiT,
Tu auditorma daaskvna, rom Sesabamisi ganmartebiTi SeniSvna adekvaturad
aris momzadebuli?
(1)
(2)
(3)
(4)

gadafasebis faqtobrivi TariRi.
Semfaseblis saxeli da gvari.
gadafasebiT gamowveuli Rirebulebis zrda.
saTavo ofisis Senobis sabalanso Rirebuleba TviTRirebulebis
modeliT.

a
b
g
d

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

swori pasuxia `b~.
gadafasebis faqtobrivi TariRi, gadafasebiT gamowveuli Rirebulebis zrda
da saTavo ofisis Senobis sabalanso Rirebuleba TviTRirebulebis modeliT
es aris is informacia, romlis gamJRavnebac moiTxoveba ganmartebiT SeniSv
nebSi bass 16-iT `ZiriTadi saSualebebi~.
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14. (1), (2) da (3) Seusworebeli uzustobebidan, romlis gasworeba unda mo
iTxovos auditis gundma imisaTvis, rom maTi mosazreba iyos aramodifi
cirebuli?

a
b
g
d

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

swori pasuxia `a~.
(2) da (3) uzustoba individualurad arsebiTia, amitom maTi gasworeba audi
tis gundma unda moiTxovos imisaTvis, rom gasces aramodificirebuli audi
toruli mosazreba.
(1) uzustoba ar aris arsebiTi da Tu `viola~ mas ar gaasworebs, mainc SesaZ
lebeli iqneba aramodificirebuli auditoruli mosazrebis Camoyalibeba.

situaciur magaliTebze (scenarze) dafuZnebuli kiTxvebi
axla ramdenime mniSvnelovan rCevas mogcemT imasTan dakavSirebiT, ras unda
miaqcioT yuradReba da rogor unda upasuxoT situaciur magaliTebze (sce
narze) dafuZnebul kiTxvebs.
situaciuri magaliTebis mizania, studenti moxvdes realur situaciaSi, iZu
lebuli gaxdes iseTi sakiTxebi gadawyvitos, romelTa mogvarebac evalebaT
firmebs, romlebic audits atareben, an damkveTisTvis sxva saxis marwmunebel
momsaxurebas asruleben.
situaciur magaliTebze dafuZnebuli kiTxvebis moTxovnebi
situaciur magaliTze dafuZnebuli TiToeuli kiTxva ramdenime sxvadasxva
moTxovnas moicavs, romlebic aRebuli iqneba saswavlo programis sxvadasxva
nawilidan. es moTxovnebi imas asaxavs, rac SeiZleba realur situaciaSi mox
des (magaliTad, rodesac auditis menejeri gegmavs konkretul garigebas),
risTvisac saWiroa ara marto imis codna, rogor unda daigegmos samuSao, ara
med man unda Seafasos kidec eTikuri moTxovnebi, unda gaiTvaliswinos fir
mis marTvis politika, xarisxis kontrolis politika da procedurebi an sxva
profesiuli sakiTxebi, romlebic warmoiSoba konkretuli damkveTis informa
ciidan. sul mcire erT-erTi moTxovna mainc scenarSi aRweril damkveTTan, an
potenciur damkveTTan dakavSirebul konkretul sakiTxebze iqneba.
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situaciur magaliTze pasuxis gacemis pirveli etapia, yuradRebiT waikiTxoT
SekiTxvis moTxovnebi da zustad gaigoT, ras iTxoven Tqvengan. profesiuli
kvalifikaciis zeda donis studentebisgan gamomcdeli moelis, rom maTTvis
ukve cnobilia sagamocdo kiTxvis moTxovnebis zogadi stili. Tumca, kiTxva
Si gamoyenebuli teqsti imdenad mniSvnelovania, rom SekiTxvis naTlad gasage
bad aucilebelia misi ramdenjerme wakiTxva.

sazogadod, situaciur magaliTSi studentebisgan iTxoven Semdeg qmedebebs:
moTxovna
gansazRvreT

mniSvneloba
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.
gamoTqviT mosazreba, ganixileT sakiTxi, gamoxateT
Tqveni reagireba.

komentari
gaukeTeT
SeafaseT

kritikulad
ganixileT
daasabuTeT

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.
siRrmiseulad ganixileT sakiTxi da gamoitaneT sakuTari
daskvna.
gamoitaneT daskvna da daasaxeleT Zlieri argumentebi,
ris safuZvelzec miiReT gadawyvetileba.

studentebma unda icodnen sagamocdo terminologia da, Sesabamisad, pasuxis
struqtura. Tu garkveul dros dauTmobT moTxovnis zusti teqstis kargad
gaazrebas, Tqveni pasuxi daakmayofilebs kiTxvas.
miaqcieT yuradReba. profesiuli da umaRlesi donis modulebis gamocdeb
ze Zalian mcire odenobis qulebs Tu moagrovebT (an saerTod veranairs)
saswavlo Teoriuli masalis dazepirebiTa da faqtebis an wesebis pirdapir
CamoTvliT. maRali qulebis misaRebad Tqveni codna unda miusadagoT konk
retul scenars da pasuxi amis safuZvelze CamoayaliboT.
qulebi pasuxis kvalificiurad, profesionalurad wardgenisTvis
ACCA-is kvalifikaciaSi mniSvnelovani roli eniWeba `eTikasa da profesiona
lizms~ da yvela donis gamocdaze garkveuli qulebi eTmoba am Temas. auditi
sa da marwmunebeli momsaxurebis orive donis gamocdaze mosalodnelia, rom
situaciur magaliTebze dafuZnebul kiTxvebSi, romelic pasuxis kvalifici
urad, profesionalurad momzadebasTan dakavSirebul qulebsac moicavs, pa
suxis gacemas mogTxoven garkveuli formatiT, magaliTad angariSis an mokle
SeniSvnebis saxiT. profesionalizmisTvis qulebi mogeniWebaT:
•

pasuxis struqturasa da formatze;

•

axsnis sicxadeze, msjelobis logikurobaze;

•

sakiTxis Sesaferisi terminologiis gamoyenebaze;

•

profesiuli gansjis gamoyenebaze;

•

gansaxilveli sakiTxis orive mxaris (dadebiTi da uaryofiTi) ganxilvaze;

•

profesiuli sakiTxebis saTanadod Sefasebaze.
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situaciuri magaliTis informacia
rodesac waikiTxavT kiTxvaSi mocemul moTxovnebs da zustad gaigebT, Tqven
gan ras iTxoven, amis Semdeg aucileblad guldasmiT unda waikiTxoT scenarSi
mocemuli informacia da pasuxis damTavrebamde gaxsovdeT moTxovnebSi moce
muli miTiTebebi.
savaraudod, scenarSi mocemuli iqneba rogorc ricxobrivi, ise teqsturi in
formacia, romelic sxvadasxva wyarodan iqneba aRebuli, ase, magaliTad:
•

amonaridebi finansuri angariSgebidan;

•

informacia marTvis sistemebidan;

•

auditoris samuSao dokumentebidan amoRebuli detalebi;

•

damkveTisgan an auditis/marwmunebeli momsaxurebis Semsrulebeli gundis
wevrebisgan miRebuli sityvieri informacia;

•

mesame mxareTa mosazrebebi (dokumentebi) da sxv.

aucilebelia, scenarSi mocemuli informacia kargad waikiTxoT. aseve mniS
vnelovania, rom sakmarisi dro dauTmoT am informaciis sistematizacias da
gagebas. Tu zereled waikiTxavT informacias da ar gaiazrebT scenarSi aRwe
ril sakiTxebs, albaT, Tqveni pasuxi ver iqneba saTanadod koncentrirebuli
scenarze da gamogrCebaT mTavari sakiTxebi.
amgvarad, rodesac kiTxulobT situaciuri magaliTis scenars, mniSvnelova
nia, gansazRvroT Semdegi:
•

ra roli gaqvT Tqven?

•

magaliTad, auditze pasuxismgebeli menejeri xarT, Tu firmis doneze
xarT pasuxismgebeli eTikis an xarisxis kontrolis sakiTxebze?

•

ra dro gaqvT mocemuli? davalebas gegmavT damkveTis saangariSgebo wlis
damTavrebamde, Tu samuSao dokumentebs ixilavT auditis dasrulebis
etapze?

•

ra saqmianobas eweva damkveTi? produqcias awarmoebs, momsaxurebis dargis
organizaciaa Tu safinanso momsaxurebas eweva? aris Tu ara damkveTis saq
mianobis sfero mkacrad regulirebadi dargi?

•

ra ZiriTadi kavSir-urTierTobebia mocemuli scenarSi? es kompania Zveli
damkveTia Tu potenciuri? davaleba/garigeba erTj
 eradia Tu perioduli
(ganmeorebadi)?

zemoT CamoTvlili mTavari faqtebis garkveva dagexmarebaT imaSi, rom kiTxva
Si mocemul moTxovnebze swori azri SeiqmnaT.
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scenaris wakiTxvis dros sasargebloa, Tu gaxazavT informaciis mniSvnelo
van nawilebs. aseve kargi iqneba, Tu pasuxis dagegmvamde ramdenjerme gadai
kiTxavT scenars.
pasuxis dagegmva da drois ganawileba
situaciuri magaliTis tipis SekiTxva sul mcire sam gansxvavebul moTxovnas
moicavs xolme. am moTxovnebze dro unda gaanawiloT, raTa darwmundeT, rom
TiToeul maTgans sakmarisi dro dauTmeT. romelime moTxovnaze aradamakma
yofilebeli pasuxis gacema namdvilad Seamcirebs kiTxvisTvis gankuTvnil qu
lebis raodenobas da imoqmedebs pasuxis mTlian xarisxzec.

gaxsovdeT, nebismier moTxovnaSi iqneba iseTi sakiTxi, romelzec advilia qu
lebis mogroveba, magram Tu romelime moTxovnas saerTod ugulebelyofT, es
qulebi dagekargebaT.
SeiZleba gagiCndaT kiTxva _ Rirs ki pasuxis dagegmva? am kiTxvis pasuxi mar
tivia _ diax, Tuki gegma Zalian detalizebuli ar aris da, maSasadame, misi
Sesruleba SeiZleba. mTavar sakiTxebze orientirebuli mokle gegma saSua
lebas mogcemT, aqcenti gadaitanoT kiTxvaSi mocemuli moTxovnebis ZiriTad
elementebze da Temidan ar gadauxvevT. kargad gaazrebul gegmaSi wina planze
wamoweulia yvelaze mniSvnelovani sakiTxebi. es arsebiTia, radgan Tu dro ar
geyofaT, pasuxSi mTavar sakiTxebs mainc moicavT. garda amisa, kargad gaaz
rebul gegmaSi Cans scenarSi mocemuli informaciis sxvadasxva nawils Soris
kavSirebi. amasTan, dagegmvas maSin aqvs fasi, Tu gegma pasuxs gaaumjobesebs.
Tu bevr dros dauTmobT detalizebuli gegmis Sedgenas, cota dro dagrCebaT
kiTxvis moTxovnebze detaluri pasuxis gasacemad da es ar iqneba sagamocdo
drois efeqtiani gamoyeneba.
gegma unda iyos Zalian mokle, ara umetes kiTxvaSi mocemuli punqtebisa.
amave dros, naTlad Camoyalibebuli ise, rom SeuZlebeli iyos misi areva pa
suxTan.

miTiTeba drois ganawilebaze. didi Secdomaa bevri drois daTmoba romelime
erTi kiTxvisTvis da cota drois motoveba danarCeni kiTxvebisTvis. auci
lebelia, yvela kiTxvaze scadoT pasuxis gacema da sakmarisi dro dagrCeT
gamocdis dasrulebamde bolo kiTxvaze pasuxis gasacemad. SegaxsenebT, rom
gamomcdeli mTeli pasuxis xarisxs ganixilavs da yuradRebas miaqcevs im kiTx
vebis raodenobas, romelzec pasuxi gaeciT.
dro dauTmeT fiqrs
SeiZleba es Zalian xmamaRal naTqvamad mogeCvenoT, magram mniSvnelovania, rom
dro dauTmoT kiTxvis moTxovnebze, scenarze fiqrs. kargad gaiazreT, rogor
unda upasuxoT kiTxvas. Secdoma iqneba, pirdapir aiRoT kalami da qaRaldze
pasuxis gacema daiwyoT ise, rom kargad ar gaiazroT pasuxi. studentebi xSi
rad uSveben gamocdaze am Secdomas. qvemoT davasaxelebT imis magaliTebs, ra
SeiZleba mohyves moufiqreblad pasuxis gacemas ise, rom kargad ar gaiazroT
scenarSi aRwerili faqtebi an kiTxvis moTxovna.
Tu saTanadod ar waikiTxavT da ar gaigebT kiTxvis moTxovnebs, Sedegi Tqven
Tvis savalalo aRmoCndeba:
•

saTanadod ver gaiazrebT kiTxvis namdvil moTxovnas da amitom pasuxic Se
uferebeli iqneba. studentebis warumateblobis mTavari mizezi xSirad is
aris, rom zustad ar pasuxoben kiTxvas. Tu amas gaviTvaliswinebT, aSkaraa,
rom studentebi xSirad zereled kiTxuloben kiTxvaSi mocemul moTxov
nas da hgoniaT, rom is romeliRac wina sagamocdo kiTxvis an savarjiSo
kiTxvis identuria. amis Sedegad, maTi pasuxi ar aris kiTxvaSi mocemuli
specifikuri informaciis Sesatyvisi;

•

iseTi komentarebis gakeTeba, romlebic sxva kiTxvis moTxovnas exeba, Sec
domaa da amgvari midgomiT SeiZleba veranairi qula ver moipovoT. mniSv
nelovania, yuradReba miaqcioT imas, Tu rogor aris erTmaneTTan dakavSi
rebuli sxvadasxva moTxovna, raTa darwmundeT, rom pasuxi logikuria da
Tqveni komentarebi zustad mocemul moTxovnas exeba.
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Tu scenars guldasmiT ar waikiTxavT, an scenarSi mocemul informacias er
TianobaSi ar gaiazrebT, am SemTxvevaSic Sedegi TqvenTvis savalalo iqneba:
• Seuferebel mosazrebebs gamoTqvaT, radgan naTlad da profesionalurad
ar gaiazreT auditis/marwmunebeli momsaxurebis Semsrulebel firmasa da
damkveTs Soris urTierTobas. umaRlesi donis gamocdebze, nebismier mo
dulSi, gamomcdeli marto teqnikur mosazrebebs ki ar amowmebs, aramed
Tqvens unars _ miiRoT komerciuli da profesiuli gadawyvetilebebi da
moamzadoT profesiuli rekomendaciebi. es aris erT-erTi sfero, sadac
gadamwyveti mniSvneloba aqvs scenarSi monawile pirebs Soris kavSir-ur
TierTobebze yuradRebis gamaxvilebas da kargad gaazrebas. magaliTad,
Tu students miniWebuli aqvs auditis menejeris an partnioris roli,
mniSvnelovania, ar ifiqroT ise, rogorc gundis umcross personals eva
leba. aseve, Tavidan unda aiciloT damkveTisTvis Seuferebeli SeniSvnebis
micema, Seuferebeli kiTxvebis dasma an dakveTisgan Seuferebeli informa
ciis moTxovna. amas maSin SeZlebT, Tu kargad gaiazrebT am urTierTobis
xasiaTs da rogor unda xdebodes misi marTva, winaaRmdeg SemTxvevaSi, es
Zalian imoqmedebs pasuxis xarisxze. magaliTad:
• damkveTi kompaniis xelmZRvanelobas ar unda hkiTxoT, arian Tu ara
keTilsindisierebi an sxva msgavsi ram;
• auditoruli mtkicebulebis mosapoveblad ar unda iTxovoT ukve ga
yiduli aqtivis fizikuri Semowmeba, an Sesyidvis angariS-faqtura mo
iTxovoT iseTi ramis, rac mravali wlis win iyides. kargad gaiazreT
Tqveni moTxovnebi an rekomendaciebi da Tqvens Tavs hkiTxeT, sinamd
vileSi SeiZleba Tu ara maTi Sesruleba;
• romelime sityvis wakiTxva da ubralod imis daSveba gauazreblad,
rom es raRacas niSnavs, rodesac sinamdvileSi sruliad sxvas niSnavs
_ aris studentebisTvis damaxasiaTebeli yvelaze gavrcelebuli Sec
doma da pirdapir imis Sedegia, rom pasuxis daweramde studentma ar
ifiqra. magaliTad, Tu scenarSi mocemulia informacia jarimebis an
sauravebis Sesaxeb, imaze unda ifiqroT, maTi gadaxda saangariSgebo
periodis damTavrebamde moxda Tu ara. nacvlad imisa, rom scenaris
faqtebis gauazreblad pirdapir gadawyvitoT, rom aucilebelia ana
ricxebis Seqmna;
• rodesac gamoTvlebs atarebT, aucileblad ifiqreT scenarSi mocemul
cifrebze: swori cifrebi gamoiyeneT da Sesaferisi gamoTvlebi CaatareT.
magaliTad, rodesac arsebiTobis dones iTvliT, darwmundiT, rom swo
ri baza SearCieT gamoTvlebisTvis. Tu aqtivisTvis iTvliT arsebiTobas,
arsebiTobis donis gamoTvla unda eyrdnobodes aqtivebis naSTs da ara
amonagebs, radgan es sruliad da aSkarad Seuferebelia da saR azrs mok
lebuli.
pasuxis formati
uTqmeladac naTelia, rom pasuxebi unda iyos naTlad da gasagebad warmodge
nili, radgan amiT gamomcdels uadvildeba pasuxis Sefaseba. amasTan dakavSi
rebiT, aucileblad unda gaiTvaliswinoT Semdegi rCevebi:
• logikuri pasuxis gasacemad gamoiyeneT saTaurebi da qvesaTaurebi;
• usaTauro numeracia mxolod maSin iqneba misaRebi, rodesac saWiroa iseTi
faqtebis CamoTvla, romlebic mcire axsnas saWiroebs, rac SeiZleba iSvia
Tad SegxvdeT am sagnebSi;
• gaugebari xelwera xSirad mTavari problemaa SemfaseblisTvis. es ar da
gaviwydeT!
• TiToeuli pasuxi axali furclidan daiwyeT.

gaxsovdeT, kiTxvaSi mocemuli zogierTi moTxovna profesionalizmisTvis mi
kuTvnebul qulebsac Seicavs, rogorc ukve aRvniSneT, am tipis pasuxisTvis
ki gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs pasuxis warmodgenis formasa da struq
turas.
axla ganvixiloT ramdenime situaciur magaliTze dafuZnebuli kiTxva wina
wlebis sagamocdo masalidan, sagamocdo kiTxvebis tipuri moTxovnebis sai
lustraciod, romlebic patara cxrilis saxiT zemoT iyo warmodgenili:
1-li magaliTi
a) ass 560-Si _ `Semdgomi movlenebi~ _ axsnilia, ra saxis samuSaos Sesruleba
evaleba auditors finansuri angariSgebis auditSi Semdgom movlenebTan
dakavSirebiT.
mogeTxovebaT:
aRweroT auditoruli procedurebi, romlis Catarebac evaleba audi
tors auditoruli daskvnis xelmoweramde iseTi movlenebis dasadge
nad, romlebic SeiZleba moiTxovdes finansuri angariSgebis Seswore
bas an finansuri angariSgebis SeniSvnebSi ganmartebas.
(5 qula)
b) Tqven xarT SezRuduli pasuxismgeblobis kompaniis, `oilis~ auditori, ro
melic moipovebs, gadaamuSavebs da yidis navTobsa da navTobproduqtebs.
`oilis~ 20X9 w. 30 ivniss dasrulebuli wlis auditSi gamovlinda Semdegi
movlenebi:
TariRi

movlena

20X9 w. 15 agvisto

mTavari klientis/momxmareblis gakotreba, romlis
davalianeba Seadgens finansuri mdgomareobis angariSgebaSi asaxuli savaWro debitoruli davalianebis 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 SemTxveviT CaRvrilma mniSvnelovani raodenobis momwamlavma 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 (aqcionerebs).

20X9 w. 30 noemberi

kompaniis navTobis erT-erT WaburRilze gaCenilma
xanZarma mTlianad gaanadgura WaburRili. axali Wis
gaburRvas aTi Tve dasWirdeba, rasac mohyveba navTobis warmoebis zarali am periodis ganmavlobaSi.
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mogeTxovebaT:
qvemoT CamoTvlili TiToeuli TariRisaTvis:
_ 20X9 w. 15 agvisto;
_ 20X9 w. 1 noemberi; da
_ 20X9 w. 30 noemberi.
1)

gansazRvroT, am TariRebis dros momxdari movlenebi makoreqtirebeli mov
lenaa Tu aramakoreqtirebeli, bass 10-is _ `saangariSgebo periodis Semdegi
movlenebi~ _ Sesabamisad da daasaxeloT argumentebi Tqveni gadawyvetile
bis dasasabuTeblad;
						
(6 qula)

2)

ganmartoT auditoris pasuxismgebloba am movlenebTan dakavSirebiT da aR
weroT auditoruli procedurebi, romlebic unda Catardes.
(9 qula)

SeniSvna: qulebi mogeniWebaT mxolod zemoT CamoTvlil sam TariRze.
(sul 20 qula)

1-li magaliTis pasuxi
a)

auditoruli daskvnis xelmoweramde tardeba Semdegi auditoruli proce
durebi:
•

xelmZRvanelobis mier Semdgomi movlenebis gamosavlenad dadgenili
procedurebis mimoxilva;

•

direqtorTa sabWos, auditis komitetis sxdomebisa da aqcionerTa sa
erTo krebis oqmebis gacnoba da uCveulo muxlebis gamokvleva;

•

kompaniis bolo (uaxlesi) Sualeduri angariSebis, aseve biujetebisa da
fuladi nakadebis prognozebis mopoveba da gacnoba;

•

Tu SesaZlebelia, damatebiTi mtkicebulebebis mopoveba kompaniis ad
vokatebisagan (iuristebisagan) sasamarTlo procesTan da pretenzieb
Tan (saCivrebTan) dakavSirebiT;

•

xelmZRvanelobis gamokiTxva imis Taobaze, moxda Tu ara raime Semdgo
mi movlena, rogoricaa, magaliTad:

•
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b)



nasesxeb saxsrebTan dakavSirebuli axali valdebulebebi;



mniSvnelovani aqtivebis gayidvis SemTxvevebi;



axali aqciebis an savalo valdebulebebis gamoSveba;



wyaldidobiT, xanZriT da sxva amgvari movlenebis Sedegad aqtive
bis ganadgureba, an mTavrobis mier aqtivebis konfiskacia;



buRaltruli aRricxvis CanawerebSi gakeTebuli an ganzraxuli uC
veulo Sesworebebi;

mowmdeba, xom ar momxdara raime iseTi movlena, rac saeWvos gaxdis
kompaniis finansuri angariSgebis mosamzadeblad funqcionirebadobis
principis gamoyenebis marTebulobas.

20X9 wlis 15 agvisto
1)

mTavari momxmareblis gakotreba damatebiT mtkicebulebas uzrunvel
yofs, saangariSgebo TariRisaTvis arsebuli pirobebis Sesaxeb. es mom
xmarebeli ver gadaixdis vals. amdenad, debitoruli davalianeba gadi
debuli iqneba, xolo uimedo valebis anaricxebi mogebisa da zaralis

angariSgebaSi _ Semcirebuli. finansur angariSgebaSi unda Seswordes
debitoruli davalianebis Tanxa.
2)

mTavari momxmarebeli kotrdeba saangariSgebo wlis damTavrebis Sem
deg, magram finansuri angariSgebis damtkicebamde da auditoris das
kvnis xelmoweramde. sanam auditoris daskvnas xeli moewereba, audi
tors pasuxismgebloba ekisreba iseTi arsebiTi movlenebis dadgenaze,
romlebic gavlenas axdens finansur angariSgebaze. es imas niSnavs, rom
unda Catardes specialuri auditoruli procedurebi, romlebic gan
kuTvnilia amgvari movlenebis gamosavlenad, kerZod:
•

unda damtkicdes, rom momxmarebeli ar gadaixdis likvidatorisa
gan, an analogiuri uflebamosili pirebisagan miRebuli werili
saTvis;

•

unda dadasturdes momxmareblisgan misaRebi vali wlis damTavre
bamde Seqmnil angariS-faqturasTan SedarebiT da Tu SesaZlebe
lia, dadebiTi pirdapiri dasturis weriliT;

•

unda Catardes finansur angariSgebaSi debitoruli davalianebis
naSTis Sesamcireblad da mogebisa da zaralis angariSgebaSi uime
do valebis Camowerili Tanxis gasazrdelad Setanili koreqtire
bebis auditi;

•

auditorma unda moiTxovos, rom xelmZRvanelobis oficialur we
rilSi CairTos davalianebis Tanxa, imis dasamtkiceblad, rom kom
panias ar ekuTvnis (ara aqvs misaRebi) sxva raime Tanxa mocemuli
momxmareblisagan.

20X9 wlis 1 noemberi
1)

zRvaSi momwamlavi nivTierebebis SemTxveviT CaRvra moxda saangariSgebo
TariRis Semdeg. Tu davuSvebT, rom finansuri mdgomareobis angariSgebaSi
asaxuli ar iyo wlis bolosaTvis arsebuli maragis naSTi, navTobis CaRvra
migvaniSnebs iseT pirobebze, romlebic Seiqmna finansuri wlis damTavre
bis Semdeg. rogorc Cans, aucilebeli ar aris finansuri angariSgebis Ses
woreba. Tumca, es movlena SeiZleba mniSvnelovani iyos kompaniis saqmiano
bisTvis (SeiZleba kompanias didi odenobis Tanxis anazRaurebaze wauyenon
pretenzia) da, amdenad, finansuri angariSgebis SeniSvnebSi aucileblad
unda iyos gaTvaliswinebuli am movlenis ganmarteba.

2) zRvaSi momwamlavi nivTierebebis SemTxveviTi CaRvra moxda auditoruli
daskvnis xelmoweris Semdeg, magram manam, sanam aqcionerebs daegzavne
bodaT finansuri angariSgeba. auditis mocemul stadiaze, auditors ar
ekisreba raime pasuxismgebloba, specialuri procedurebis an gamokiTxve
bis Catarebaze finansur angariSgebasTan dakavSirebiT. `oilis~ xelmZRva
neloba aris pasuxismgebeli imaze, rom auditors Seatyobinos nebismieri
mniSvnelovani movlena, am movlenis msgavsi.
Tumca, vinaidan auditorisaTvis axla ukve cnobilia zemoaRniSnuli mov
lena da es movlena arsebiT gavlenas axdens finansur angariSgebaze, im
TvalsazrisiT, rom moiTxoveba misi axsna finansuri angariSgebis SeniSv
nebSi, auditorma xelmZRvanelobasTan erTad unda ganixilos es sakiTxi.
Casatarebelia Semdegi specifikuri procedurebi:
•

qimiuri nivTierebebis CaRvris Sesaxeb informaciis mopoveba xelmZR
vanelobisagan, adgilobrivi presis gacnoba da Tu SesaZlebelia, in
formaciis mopoveba kompaniis iuristebisagan _ am ukanaskneli pro
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ceduriT SeiZleba gamovlindes, arsebobs Tu ara raime iuridiuli
pasuxismgebloba amasTan dakavSirebiT;
• Sesaferisi saaRricxvo meTodis ganxilva direqtorebTan erTad, imis
dasadastureblad, rom aseT pirobebSi moiTxoveba saTanado informa
ciis gamJRavneba finansuri angariSgebis SeniSvnebSi;
• finansuri angariSgebis Sesabamisi SeniSvnis gacnoba imis dasadastu
reblad, rom es sakiTxi saTanadod aris axsnili fass standartebis
moTxovnebis Sesabamisad;
• ganaxlebuli oficialuri werilis mopoveba direqtorebisagan, sadac
isini daamowmeben, rom ar arsebobs sxva iseTi movlenebi, romlebic
finansuri angariSgebis SeniSvnebSi axsnas saWiroebs;
• auditoris daskvnis Secvla mniSvnelovan garemoebaTa amsaxveli abza
cis dasamateblad, raTa auditorma momxmareblis yuradReba gaamaxvi
los im sakiTxis srulyofil axsnaze, romelic mocemulia finansuri
angariSgebis SeniSvnaSi. auditoris axali daskvnis TariRi win ar unda
uswrebdes Secvlili finansuri angariSgebis TariRs.
20X9 wlis 30 noemberi
1) xanZari navTobis WaburRilze imas niSnavs, rom momdevno finansur wels
`oilis~ navTobis warmoeba da, savaraudod, mogebac daecema. miuxedavad
amisa, es movlena ar qmnis mtkicebulebas saangariSgebo periodis bolos
arsebul pirobebze, vinaidan am droisaTvis ar arsebobda raime simptomi
imisa, rom es moxdeboda. amgvarad, es aramakoreqtirebeli movlenaa. Tum
ca, fass standartebis Tanaxmad, finansuri angariSgebis SeniSvnebSi unda
ganimartos zemoaRniSnuli movlena, raTa finansurma angariSgebam mcda
rad ar warmoaCinos saqmis viTareba.
2) navTobis WaburRilze xanZari gaCnda finansuri angariSgebis gamocemis
Semdeg. am droisaTvis, auditors ara aqvs raime gamokiTxvebis Catarebis
valdebuleba, finansur angariSgebasTan dakavSirebiT. Tumca, Tu audito
risaTvis cnobili gaxdeba amgvari movlena, ass 560-is Tanaxmad, auditorma
unda ganixilos Tavisi potenciuri gavlena auditoris daskvnaze.
auditorma unda Caataros Semdegi procedurebi:
• direqtorTa sabWos sxdomebis oqmebis, sadazRvevo moTxovnebisa da
sxva msgavsi dokumentebis Semowmeba, raTa darwmundes, rom xanZari
dazRveviT daifareba da ar arsebobs grZelvadiani aqtivebis Secvlis
an garemosaTvis miyenebuli zianis gamosasworebeli pirobiTi valde
buleba;
• direqtorebis gamokiTxva imis Taobaze, rogor unda acnobos aqcione
rebs, am situaciis Sesaxeb;
• Tu direqtorebi finansuri angariSgebis xelaxla gamocemas gegmaven,
auditori unda darwmundes, rom es movlena saTanadod aris axsnili
finansuri angariSgebis SeniSvnebSi;
• Tu direqtorebi ar gegmaven finansuri angariSgebis Secvlas da Tqven
migaCniaT, rom es sakiTxi arsebiTia finansuri angariSgebis samarTli
ani wardgenis uzrunvelsayofad, TviTon scadeT aqcionerebTan uSua
lod dakavSireba, im meTodebis Sesabamisad, romelic Tqvens qveyanaSi
aris misaRebi;
• Tu aucilebelia, auditori unda daukavSirdes Tavis iurists imis ga
sagebad, ra zomebs unda mimarTos auditorma zemoaRniSnuli ganmar
tebebis uqonlobis gamo finansur angariSgebaSi.

me-2 magaliTi
a)

daaxasiaTeT saqonlis SekveTis, gagzavnisa da angariS-faqturis gamoweris
Sesaferisi Sida kontr
 olis miznebi.
(5 qula)

b)

kompania `progresis~ finansuri weli mTavrdeba 20X9 w. 30 ivniss. `prog
resi~ aris sacalo vaWrobis sawarmo, romelic yidis samzareulos teqni
kas (rogoricaa, WurWlis sarecxi manqanebi, macivrebi da mikrotalRovani
Rumelebi). yvela gayidva xorcieldeba kompaniis vebgverdis meSveobiT,
kompaniis transportiT momxmareblisTvis saqonlis saxlSi gagzavniTa da
mitanis gziT. kompania samzareulos teqnikas yidulobs bevri sxvadasxva
mwarmoeblisagan.
realizaciis procesis daxasiaTeba SesaZlebelia Semdegnairad:
1)

potenciuri myidvelebi Sedian `progresis~ vebgverdze da arCeven mis
Tvis saWiro samzareulos teqnikas. vebgverdis SekveTebis sistemaSi
arsebobs maragis specifikaciis amsaxveli faili, saidanac SeiZleba
informaciis mopoveba im produqciaze, romelsac `progresi~ yidis;

2)

rodesac momxmarebeli airCevs teqnikas, SekveTis informacia, rome
lic moicavs fass, SekveTil produqtsa da saWiro raodenobas, inaxeba
Seusrulebeli SekveTebis failSi;

3)

sakredito baraTebis detaluri monacemebis operatiuli uflebamo
sileba avtomaturad miiReba momxmareblis sakredito baraTis gamcemi
kompaniidan, `progresis~ kompiuteruli sistemis meSveobiT;

4)

nebarTvis miRebis Semdeg, realizaciis Tanxa gadaitaneba kompiute
rul yoveldRiuri realizaciis aRricxvis wignSi, xolo yoveli dRis
bolos am wignidan mTliani jamuri Tanxa gadaitaneba mTavar wignSi;

5)

realizaciis Tanxis anazRaureba xdeba TiToeuli sakredito baraTis
gamcemi kompaniidan, yovelTviurad, romelsac akldeba sakredito ba
raTis kompaniis sakomisios daricxva;

6)

sakredito baraTis moqmedebis uflebamosilebis dadgenis Semdeg, Sek
veTis informacia gadaecema gasagzavnad momlodine saqonlis fails
da mieniWeba mocemuli SekveTis saidentifikacio sakuTari kodi. Sek
veTis informacia avtomaturad gadaecema saqonlis gamgzavni ganyofi
lebis kompiuterul sistemas;

7)

saqonlis gamgzavni ganyofileba saqonels iRebs fizikurad arsebuli
maragidan, romelic imyofeba `progresis~ sawyobSi da maragis kompiu
teruli sistema ganaxldeba. SekveTis informacia xeliT gadaitvirTe
ba leptopSi;

8)

saqonlis miwodebisas, momxmarebeli saqonlis miRebis aRsaniSnavad
xels awers leptopSi. `progresis~ sawyobSi dabrunebisas, momxmareb
lis xelmoweris nimuSi gadaitvirTeba SekveTebis failSi, romelsac
daewereba `SekveTa Sesrulda~.

mocemuli wlis auditis dagegmvis dokumentaciaSi aRniSnulia, rom auditis
Casatareblad gamoiyeneba arsebiTobis Semowmebis/mxolod ZiriTadi testebis
midgoma.
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mogeTxovebaT.
CamoayaliboT auditoruli testebi, romlebic unda CaataroT gayidvebisa da
saqonlis gagzavnis sistemasTan dakavSirebiT, axsnaT TiToeuli testis saWi
roebis mizezi.
						
(15 qula)
			

(sul 20 qula)

me-2 magaliTis pasuxi:
a) kontrolis miznebi

saqonlis SekveTa
• saqoneli miewodeba mxolod uflebamosil momxmareblebs;
• SekveTebi sworad aRiricxeba, fasis, raodenobis, muxlisa da momxmareb
lis monacemebis mixedviT.
saqonlis gagzavna da angariS-faqturis gamowera:
• SekveTebi egzavneba saTanado (swor) momxmarebels;
• yvela gagzavnili saqoneli sworad aRiricxeba;
• igzavneba mxolod SekveTili saqoneli da is saqoneli, romlisTvisac
momxmarebelma gadaixada;
• angariS-faqturebi iwereba mxolod kompaniis mier miwodebuli saqonli
saTvis.
b)

auditoruli testebi gayidvebisa da saqonlis gagzavnis sistemisaTvis
auditoruli testi
Tu aucilebelia, testuri (sacdeli) mo
nacemebis gamoyeneba, `progresis~ veb
gverdisa da konkretuli saqonlis Se
saxeb Semosuli SekveTis monacemebis
Sesafaseblad. Tavidan bolomde gavlis
testis Catareba am SekveTis monacemebi
saTvis, Seusrulebeli SekveTebis fai
lamde.
Seusrulebeli SekveTebis failidan
Sedgenili SerCeviTi erTobliobis erTeulebisaTvis:
_ SekveTis monacemebi unda Seudardes
gasagzavnad momlodine SekveTebis
fails, raTa davrwmundeT, rom er
Ti da igivea samzareulos teqnikis
monacemebi da raodenobebi;
_
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am momxmareblisTvis saqonlis ga
yidvis monacemebi unda Seudardes
Tviur gadaxdas, romelic miRe
bulia sakredito baraTis gamcemi
kompaniidan, unda Semowmdes, rom
miRebuli Tanxa aris produqtis
fass gamoklebuli sakredito bara
Tis kompaniis mier daricxuli sa
komisio.

testis mizezi
davrwmundeT, rom SekveTis mona
cemebi srulyofilia da sworad
aris aRricxuli vebgverdis prog
ramuli uzrunvelyofis mier.
davrwmundeT, rom aRricxuli
monacemebi Seesabameba failSi
Setanil monacemebs.

davrwmundeT, rom vebgverdis
programuli uzrunvelyofidan
miRebuli monacemebi srulyo
filia da sworad aris gadatani
li gasagzavnad momlodine Sek
veTebis failSi.
davadasturoT, rom fuladi
saxsrebi miRebulia yvela saxis
samzareulos teqnikis gayidvi
dan da, amdenad, davadasturoT
miRebuli fulis odenobis sis
rule da siswore.

_

realizaciis Tanxa unda Sejerdes
realizaciis wignis failTan.

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

gasagzavnad momlodine saqonlis fai
lis mimoxilva Zveli muxlebis gamosav
lenad da gamokiTxvis Catareba, ratom
aris es muxlebi isev am failSi.

davrwmundeT, rom gavarkvieT
mizezebi, ris gamoc SekveTebi
ar damuSavda. didi raodenobis
Zveli muxlebis arseboba SeiZ
leba imaze metyvelebdes, rom
problemebi arsebobs sakredi
to baraTis nebarTvebis siste
mebSi, rac aseve saWiroebs ga
mokvlevas.

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

SevamowmoT yoveldRiuri realizaciis wignis ricxobrivi siswore da gatarebebis gadatanis
siswore mTavari wignis failSi.

gasagzavnad momlodine saqonlis failidan Sedgenili SerCeviTi erTobliobis elementebisaTvis, saqonlis gagzavnis informacias SevudarebT saqonlis
gamgzavni ganyofilebis kompiuterSi
arsebul informacias.

davadasturoT, rom SekveTis
monacemebi srulyofilia da
zustad aris gadacemuli saqonlis gamgzavni ganyofilebisaTvis.

saqonlis gamgzavni ganyofilebis kompiuteridan Sedgenili SerCeviTi erTobliobis elementebisaTvis:
_ monacemebs SevudarebT gasagzavnad
momlodine saqonlis failis mo
nacemebs, raTa davrwmundeT, rom
Tanxvdeba produqciis, misi raode
nobisa da momxmareblis monacemebi;

davrwmundeT, rom saqonlis
gagzavnis informacia sworia da
TviTon saqonlis gagzavnis Ca
nawerebi exeba uflebamosil da
realur realizacias.

_

monacemebs SevudarebT maragis
Canawerebs, raTa davamtkicoT, rom
samzareulos teqnikis swori monacemebi iyo Secvlili;

davrwmundeT, rom maragis sis
tema sworad aRricxavs Sekve
Til samzareulos teqnikas da
maragis sistema isev sworia.

_

SevamowmebT, rom failSi arsebuli
momxmareblebis xelmowerebi
Tanxvdeba leptopSi dafiqsirebul
miRebul saqonels;

davadasturoT, rom arsebobs
mtkicebulebebi saqonlis miRe
baze, rac, Tavis mxriv, imas da
amtkicebs, rom saqoneli mowo
debuli iyo.
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saqonlis gamgzavni ganyofilebis kompiuteridan SerCeviTi erTobliobis
elementebisaTvis ganvixilavT, rom arsebobs mtkicebulebebi momxmareblebisaTvis saqonlis miwodebaze. iq, sadac
ar iarsebebs saqonlis miwodebis informacia, gamovikvlevT Canawerebs da amis
mizezebs.

davrwmundeT, rom saqoneli mi
Rebulia da kompaniaSi arsebobs
da gamoiyeneba procedurebi,
romlebic ikvlevs saqonlis ar
gagzavnis an armiRebis SemTxve
vebs.

saqonlis gamgzavni ganyofilebis kompiuteris failebidan ganvixilavT muxlebs, romlebsac ara aqvs miwerili
`SekveTa Sesrulda~. gamovikvlevT am
muxlebs da SekveTis Seusruleblobis
mizezebs.

davrwmundeT, rom saqonlis
gagzavnis procesi sworad fun
qcionirebs da arasrulyofili
muxlebisTvis gamokvleva tar
deba.

SeniSvna studentebisaTvis. pasuxis aqcenti gadatanili unda iyos ZiriTad
testebze. dasaSvebia msjeloba kontrolis testebzec, rodesac isini gansa
xilvel sistemas ukavSirdeba.
Semdeg magaliTebSi sxvadasxva sagamocdo kiTxvidan amokrebilia calkeuli
moTxovnebi, sagamocdo kiTxvebis zemoT CamoTvlili tipuri moTxovnebis
sailustraciod da SeiZleba kiTxvaSi ar iyos moyvanili aRwerili mTeli
scenaris teqsti, Tu es aucilebeli ar aris gansaxilveli kiTxvis moTxov
nisTvis.
me-3 magaliTi
a)

auditorebs moeTxovebaT, samuSao dokumentebSi asaxon kompaniis buRal
truli aRricxvisa da Sida kontrolis sistemebi, finansuri angariSge
bis auditSi Casatarebeli procedurebis farglebSi. arsebobs Sida kont
rolis sistemebis dokumentirebis ori meTodi: naratiuli SeniSvnebi da
kiTxvarebi.

mogeTxovebaT:.
TiToeuli meTodisTvis _ naratiuli SeniSvnebi da kiTxvarebi:
(1) aRweroT Sida kontrolis sistemebis dokumentirebis meTodi; da
(2) axsnaT am meTodis gamoyenebis upiratesoba.
SeniSvna: qulebi Tanabrad ganawildeba TiToeul kiTxvaze.
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(4 qula)

pasuxi.
a)

sistemebis dokumentireba:

naratiuli SeniSvnebi:
aRwera
naratiuli SeniSvnebi gulis
xmobs sistemis werilobiT
aRweras. aRweraSi detalu
rad aris naCvenebi, ra xdeba
sistemaSi TiToeul etapze
da aseve moicavs im kontro
lis procedurebis aRwera
sac, romlebic gamoiyeneba
TiToeul etapze.

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

kiTxvarebi
aRwera
Sida kontrolis kiTxvarebi
an Sida kontrolis Sefasebis
kiTxvarebi Seicavs SekiTxvebis sias, TiToeuli ZiriTadi
saoperacio ciklis Sesaxeb.
Sida kontrolis kiTxvarebi
gamoiyeneba imis Sesafaseblad, arsebobs Tu ara kontrolis meqanizmebi/procedurebi, xolo Sida kontrolis
Sefasebis kiTxvarebis meSveobiT fasdeba arsebuli kontrolis meqanizmebis efeqtia
noba.

upiratesoba
kiTxvarebis upiratesoba isaa, rom swrafad
SeiZleba maTi momzadeba, rac imas niSnavs,
rom es ufro advili da naklebad Sromatevadi meTodia sistemis dokumentirebisTvis.
kiTxvarebi uzrunvelyofs imis garantias,
rom sistemaSi arsebuli/moqmedi kontrolis
yvela procedura iqneba ganxiluli da dokumentirebuli. maSasadame, ararsebuli kontrolis procedurebi an sistemis naklovanebebi TvalsaCinod naTeli gaxdeba auditis
gundis wevrebisTvis.

me-4 magaliTi

`bari~ aris sainvesticio kompania
mas aqvs Sida auditis patara ganyofileba (4 TanamSromeli), romelic, Ziri
Tadad, orientirebulia finansur auditze. kompanias gare auditorul momsa
xurebas uwevs Tqveni firma. amJamad miwveuli xarT `barSi~ Sida auditisa da
mimoxilvis samuSaoebis Casatareblad _ SegiZliaT iTanamSromloT kompaniis
Sida auditis ganyofilebis jgufTan, an mTlianad firmam Tavis Tavze aiRos
am funqciis Sesruleba.
mogeTxovebaT
g)

SeafasoT, ra upiratesobebi da naklovanebebi gaaCnia gareSe wyaroebiT
(auTsorsingiT) Sesrulebul Sida auditorul momsaxurebas (xuT-xuTi mo
sazreba).
							
(6 qula)
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pasuxi:
g) gare wyaroebiT Catarebuli Sida auditis upiratesobebi da naklovanebebi
upiratesobebi
•

Sida auditoruli momsaxurebis Semsrulebeli gare firmis aqcenti ufro
metad koncentrirebulia danaxarjebsa da mwarmoeblurobaze;

•

Sida auditis Casatareblad ufro metia, farTo gamocdilebis gamoyenebis
SesaZlebloba;

•

naklebia Sida auditorTa personalis maRali denadobis an danakargebis
riski;

•

gansakuTrebiT moxerxebulia specialistebis, Zvirad Rirebuli kvalifi
ciuri Sromis mosazidad, magaliTad iseTis, rogoric kompania `bars~ esa
Wiroeba;

•

Sida auditorul momsaxurebaze moklevadiani moTxovnilebebis dakmayo
fileba SesaZlebelia, mTeli wlis ganmavlobaSi danaxarjebis gawevis ga
reSe (danaxarjebis ekonomia).

naklovanebebi
•

arsebobs interesTa konfliqtis warmoSobis SesaZlebloba;

•

Sida auditis CatarebasTan dakavSirebuli danaxarjebis gamo, SesaZloa
ziani miadges (zewola ganicados) auditorebis damoukideblobas;

•

gare wyaroebze dafuZnebulma `ganyofilebam~ SesaZloa zewola ganicados
xelmZRvanelobis mxridan imis muqariT, rom aRar ganaaxlebs xelSekru
lebas, an mTlianad ar gadauxdis safasurs;

•

arsebobs riski imisa, rom gare momsaxure organizacias ar eqneba kompaniis
biznesisa da kulturis Rrma codna im donis, rac eqneboda kompaniaSi ar
sebul Sida auditis ganyofilebas;

•

sapirispiro miznebi da kultura aqvs gare organizaciis mier Sesrulebul
momsaxurebas da kompanias, romelic am momsaxurebas iRebs;

•

arsebobs imis SesaZlebloba, rom danaxarjebi gaizrdeba, an Sida auditze
daxarjuli dro Semcirdeba.

me-5 magaliTi
mravali mizezi ganapirobebs organizaciaSi Sida kontrolis sistemis auci
leblobas. debitoruli davalianeba (moTxovnebis cikli) erT-erTi im sfe
roTagania, sadac organizaciebs surT, rom efeqtianad muSaobdes maTi Sida
kontrolis procedurebi.
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mogeTxovebaT
b)

ganixiloT, ratom ar SeuZlia efeqtian Sida kontrolis sistemasac ki
yovelTvis Tavidan aicilos an gamoavlinos Secdomebi, informaciis ga
motovebisa da aqtivebis ukanono miTvisebis SemTxvevebi debitoruli da
valianebis sistemaSi; amasTan, isic ganmartoT, ratom aris mniSvnelova
ni auditorebisaTvis, rom damkveT sameurneo subieqtSi funqcionirebdes
efeqtiani Sida kontrolis sistema;
(4 qula)

g) warmoidgineT, rom mimdinare auditSi Tqven gevalebaT debitoruli dava
lianebebis auditis Catareba. aRwereT, ra samuSaos CaatarebdiT debito
ruli davalianebis dasadastureblad gagzavnil cirkularul werilebze
pasuxebis miRebis Semdeg, Tu:
(i)		momxmarebeli ar eTanxmeba naSTs da gigzavniT sxva naSTs;
(ii)		 momxmareblisagan dasturis moTxovnis pasuxi ar movida da pasuxis
miRebis yovelgvari mcdeloba uSedegod damTavrda.
(6 qula)
pasuxi:
b)

Tandayolili SezRudvebi/naklovanebebi
(i) ar arsebobs srulyofili kontrolis sistema, anu yvela kontrolis
sistemas Tandayolili naklovanebebi axasiaTebs. es niSnavs, rom audi
torebi verasdros ver daeyrdnobian marto Sida kontrolis saTanado
muSaobas. im SemTxvevaSic ki, rodesac sistemis testirebidan Cans, rom
sistema srulyofilad muSaobs, auditorebs, ass-ebis Tanaxmad, mainc
evalebaT garkveuli ZiriTadi testebis Catareba;
(ii) manualur an Sereul sistemebSi Tandayolili naklovaneba moicavs
`adamianur Secdomasac~. adamianebi amuSaveben kontrolis sistemebs an
garkveul procedurebs asruleben da adamianebi Secdomebs uSveben;
(iii) meore Tandayolili naklovaneba aris uflebamosilebis borotad ga
moyeneba. magaliTad, SeiZleba yalbi angariS-faqturebis Seqmna wlis
bolos, raTa gaumjobesdes realizaciis monacemebi, an yalbi mako
reqtirebeli faqturebis Seqmna da Semdeg maTi gauqmeba zustad wlis
damTavrebis Semdeg;
(iv) TaRliTuri SeTanxmebis organizeba SesaZlebelia rogorc TviTon kom
paniaSi, ise mis gareT. mas, visac makoreqtirebeli faqturebis gamo
weris ufleba aqvs, SeuZlia yalbi makoreqtirebeli faqturebis gamo
wera Tavisi megobari momxmareblebisTvis. isini, visac xeli miuwvdeba
fulad saxsrebsa da debitoruli davalianebis Canawerebis warmoebaze,
SeiZleba farulad SeTanxmdnen da fuladi saxsrebi miiTvison, xolo
buRaltrul CanawerebSi yalbi gatarebebi gaakeTon am faqtis misaCqma
lad.

g) rodesac miviReb cirkularuli werilebis pasuxebs debitoruli davalia
nebis dadasturebaze, unda davrwmunde, rom konvertze dasmuli safosto
beWedi emTxveva momxmareblebis misamarTs. mxolod amis Semdeg Cavatareb
auditorul samuSaos:
(i) Tu momxmarebeli ar eTanxmeba naSTs da sxva naSTs (SeTanxmebuls/da
sabuTebuls) warmoadgens, arsebobs imis albaToba, rom gansxvaveba ga
mowveuli iqneba `saqoneli gzaSi~ da/an `fuladi gzavnilebi gzaSi~
muxlebis arsebobiT.

saqoneli gzaSi (anu ufro zustad, `angariS-faqtura~ gzaSi) iseTi an
gariS-faqturebia, romlebic gatarebulia momxmareblis angariSze de
bitoruli davalianebis wignSi, magram Tavad momxmarebels ar gauta
rebia Tavisi kreditoruli davalianebis wignSi. Tu amgvari muxlebi
saangariSgebo periodis dasrulebis TariRis maxlobel periods ukav
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Sirdeba, arsebobs imis albaToba, rom gansxvaveba gamowveuli iqneba
imiT, rom momxmarebels jer ar daumuSavebia Tavisi Sesyidvis anga
riS-faqturebi da amitom ar gautarebia kreditoruli davalianebis
wignSi. me unda davamtkico, rom saqoneli momxmarebels wlis damTav
rebamde gaegzavna. am mizniT Sevamowmeb mocemuli saqonlis gasavlis
zeddebulis TariRs. saqonlis gagzavnis TariRis Semowmeba sxva gzi
Tac SeiZleba. kerZod, im satransporto saagentos angariS-faqturebi
dan, romelsac daevala saqonlis transportireba da im TariRze day
rdnobiT, rodesac momxmarebeli daadasturebs saqonlis miRebas. Tu
angariS-faqturaze dasmuli TariRi wlis damTavrebis wina or kviraze
ufro adrindeli TariRia, maSin ufro mosalodnelia, rom es sadavo
angariS-faqturebi iqneba. me SevekiTxebi maT Sesaxeb savaWro kredi
tis kontroliors da gadavwyvet, arsebobs Tu ara riski imisa, rom
angariS-faqturis mTeli Tanxa ar daifaros. SeiZleba momxmarebelsac
davukavSirde da SevekiTxo angariS-faqturebis Sesaxeb. amgvari gamok
vlevebis Semdeg ukve gadavwyvet, mocemuli gzaSi myofi angariS-faq
turebis Tanxebi aris Tu ara amoRebadi, Tu maTTvis saWiroa anaricxe
bis Seqmna.

fuladi gzavnilebi gzaSi – es aris momxmareblis kreditoruli dava
lianebis wignSi gatarebuli Cekebi, romlebic jer ar aris aRricxuli
auditis damkveTi kompaniis debitoruli davalianebis wignSi. me Seva
mowmeb, rom Cekebi asaxuli iyos damkveTis debitoruli davalianebis
wignSi kreditis mxares, wlis damTavrebis Semdeg. Tu Ceki mniSvnelova
ni dagvianebiT aris gatarebuli damkveTis debitoruli davalianebis
wignSi, vnaxav, xom ar meordeba amgvari situacia sxva momxmareblebTa
nac. Tu es asea, maSin arsebobs riski imisa, rom adgili iyos TaRliTo
ba _ dagvianebiT gatarebuli fulis miTviseba. maSin Sevamowmeb, dRes
miRebuli Cekebi Setanilia Tu ara bankSi dauyovnebliv (dRes an xval).
Tu bankSi Cekebi mniSvnelovani dagvianebiT aris Setanili, maSin Seva
mowmeb, arsebobs Tu ara Cekebi, romlebic deponirebuli ar aris bankSi
da Tu ar arsebobs, aqac mosalodnelia, rom Cekebi bankSi dagvianebiT
Seitanes, TaRliTobis gamo _ dagvianebiT gatarebuli Cekebis miTvise
bis faqti.
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kompaniis debitoruli davalianebis naSTsa da momxmareblis kredito
ruli davalianebis wignis naSTs Soris SeiZleba sxva gansxvavebebic
arsebobdes. Tu es gansxvavebebi umniSvnelo/arararsebiTi iqneba, Se
miZlia maTi ignorireba (Tumca, frTxilad unda viyo da davrwmunde,
rom es umniSvnelo gansxvaveba ar aris ori didi gansxvavebis Sedegi,
romlebic erTmaneTs faravs). Tu gansxvaveba mniSvnelovania/arsebi
Tia, maSin sakiTxs ganvixilav savaWro kreditis sakiTxebis kontroli
orTan da SeiZleba momxmarebelsac davukavSirde. Tu davrwmundebi,
rom Tanxis amoRebis SesaZlebloba ar arsebobs, aseTi muxlebisaTvis
unda Seiqmnas anaricxebi.
(ii) axla ganvixiloT SemTxveva, rodesac momxmarebeli pasuxs ar agzavnis
cirkularul werilze, rodesac momxmareblis arsebobis damtkiceba
ar xerxdeba _ momxmareblis arsebobaze mtkicebulebebi rom movipovo,
SemiZlia:
•

telefoniT davukavSirde momxmarebels da SevekiTxo, vadagadaci
lebuli naSTis Sesaxeb. frTxilad unda viyo, rom kompaniam xeli
ar SemiSalos darekvaSi. amis Tavidan acileba SesaZlebeli iqneba,

Tu konkretul momxmarebels pirdapir davurekav kompaniis sate
lefono sistemidan an mobiluri telefoniT;
•

davaTvaliero momxmareblisagan miRebuli korespondenciebis as
lebi, maT Soris SekveTebi, fuladi gzavnilebi, momxmareblebisagan
gamogzavnili Cekebi da mimowerebi kompaniis blankze/satitulo
furcelze. es dokumentebi originalebi unda iyos da dokumen
tebSi dafiqsirebuli momxmareblis saxelwodeba unda emTxveodes
damkveTis debitoruli davalianebis wignSi momxmareblis angariS
ze miTiTebul saxelwodebas;

•

damkveTis arseboba Sevamowmo satelefono da savaWro cnobarebSi.
am midgomas naklovaneba gaaCnia. kerZod, is karg mtkicebulebas
uzrunvelyofs momxmareblis arsebobasa da mis saqmianobaze, mag
ram sust mtkicebulebas iZleva imaze, rom es sawarmo saqonels
Cemi auditis damkveTi kompaniisagan iRebs.

		 mas Semdeg, rac damtkicdeba momxmareblis arseboba, ukve dad
gindeba debitoruli davalianebis wignis naSTis dafarvis SesaZ
lebloba. pirveli, Sevamowmeb davalianebis xandazmulobas. Tu
es Tanxa kreditis limitis farglebSi Tavsdeba da momxmarebeli,
Cveulebriv, kreditisaTvis dadgenil vadebSi ixdis davalianebas,
maSin, savaraudod, davalianeba, albaT, daifareba. Semdeg Sevamow
meb wlis damTavrebis Semdgom miRebul fulad saxsrebs, romli
Tac wlis damTavrebis miwuruls gamowerili romelime realizaci
is angariS-faqtura ifareba. iseTi angariS-faqturebi, romlebic
daifara (fuladi saxsrebi miRebulia) wlis damTavrebis Semdeg,
ar SeiZleba saeWvo iyos. Tumca, Tu auditoruli Semowmebis dros
arsebobs Zveli wlebis davalianebebi, an debitoruli davalianebis
naSTis xandazmuloba didia, es niSnavs, rom SesaZlebelia zogier
Ti Tanxa ar iyos amoRebadi. aseT SemTxvevaSi, gadauxdeli Tanxe
bis Sesaxeb vimsjeleb kreditis sakiTxebis kontroliorTan erTad.
Semdeg kontroliorisagan miRebul informacias Sevudareb sxva
Sekrebil mtkicebulebebs da gadavwyvet, saeWvo aris Tu ara yvela
davalianeba, Tu mxolod davalianebebis nawilia saeWvo. Tu davr
wmundebi, rom yvela davalianeba an davalianebebis nawili saeWvoa,
magram damkveTi amtkicebs, rom yvela davalianeba amoRebadia, ma
Sin am informacias CaviniSnav samuSao dokumentebSi Seusworebeli
Secdomebis siaSi.

me-6 magaliTi
ass 500 –`auditoruli mtkicebuleba~ – auditorebs avaldebulebs mtkice
bulebebis mopovebas finansuri angariSgebis Sesabamisi mtkicebebis gasamya
reblad. am mtkicebebidan erT-erTi aris Sefaseba. maSasadame, mtkicebuleba
saWiroa imis dasadastureblad, rom aqtivebi an valdebulebebi asaxulia Sesa
ferisi sabalanso RirebulebiT. mravali auditis warumatebloba dakavSirebu
lia im sirTuleebTan, romlebsac auditorebi awydebian aRniSnuli mtkicebis
Semowmebis dros, rodesac upirispirdebian xelmZRvanelobis `SemoqmedebiTi~
buRaltruli aRricxvis mcdelobas. Cveulebriv, Sefasebis mtkicebis Semowme
bis dros auditorma unda gansazRvros, rom xelmZRvanelobis mier gamoyene
buli Sefasebis safuZveli, meTodi fass standartebis moTxovnebs Seesabame
ba. garda amisa, auditorebs esaWiroebaT sakmarisi mtkicebulebebis Sekreba,
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Tavad muxlebis Rirebulebebis Sesaxeb. rogorc aseTi, Sefasebis problemebs
auditorebi awydebian Semdeg sakiTxebTan mimarTebiT:
(i)
zednadebi xarjebis Sesaferisi Tanxebis gansazRvrisas, romlebic gada
tanilia maragebis saboloo naSTis TviTRirebulebaSi;
(ii) iseTi ZiriTadi saSualebebis Camosaweri Tanxebis gansazRvrisas, romel
Tac SezRuduli sasargeblo ekonomikuri momsaxurebis vada aqvT;
(iii) mocemul wels gadavadebuli da aramaterialuri aqtivebis saxiT aRiare
buli sacdel-sakonstruqtoro danaxarjebis gansazRvrisas.
mogeTxovebaT
(ii) muxlisaTvis:
(a) gansazRvroT Sefasebis Sesaferisi safuZveli;
(2 qula)
(b) aRweroT da Tan daasabuToT, romeli auditoruli procedurebi unda
Catardes Sefasebis safuZvlis marTebulebisa da faqtobrivi Tanxebis
sisworis Sesamowmeblad.
(6 qula)
SeniSvna: mogeTxovebaT mxolod Sefasebis mtkicebis Sesaferisi auditoruli
procedurebis ganxilva.
pasuxi
(ii) cveTa da ZiriTadi saSualebebis Rirebulebis Camowera

buRaltruli aRricxvis meTodi
ZiriTadi saSualebebi, romlebsac SezRuduli sasargeblo ekonomikuri momsaxurebis vada aqvs, fass standartebis, kerZod, bass 16-is Tanaxmad, sistematurad unda Camoiweros maT salikvidacio Rirebulebamde cveTis daricxviT. bass 16-iT damatebiT moiTxoveba, rom cveTis daricxviT, ZiriTadi
saSualebebis cveTadi Tanxa unda ganawildes im periodebze, romlis ganmavlobaSic navaraudevia misi gamoyenebiT sargeblis miReba sawarmoSi. gamoyenebuli 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) TariRisaTvis arsebuli dominirebuli fasebis donis mixedviT.
auditoruli procedurebi
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SeZenili ZiriTadi
saSualebebis sasar
geblo ekonomikuri
momsaxurebis vadis
gansazRvra, maT So
ris, arsebuli Ziri
Tadi saSualebebis
sasargeblo ekono
mikuri momsaxurebis
vadis gadasinjvis
saWiroebis ganxilva.

•

axali aqtivebisaTvis auditori ikvlevs SerCeuli
sasargeblo momsaxurebis vadis realurobas. am
proceduraSi Sedis im analogiuri aqtivebis asaki
sa da pirobebis ganxilva, romelic ukve aqvs kompa
nias; teqnologiur procesebSi momxdari cvlile
bebis ganxilva, romelic gavlenas axdens ZiriTadi
saSualebis sasargeblo momsaxurebis vadaze; Zi
riTadi saSualebebis gamoyenebis wesSi momxdari
cvlilebebis ganxilva, ramac SesaZloa gavlena
iqonios momsaxurebis vadaze, agreTve im gadawyve
tilebebis ganxilva, romlebic dakavSirebulia ka
pitaluri danaxarjebis nusxis Sedgenis procesTan,
ramac SeiZleba gavlena iqonios ZiriTadi saSuale
bebis gasvlis (gayidvis) dagegmil TariRze.

•

arsebuli aqtivebisaTvis auditori ganixilavs
ZiriTadi saSualebebis gamoyenebis teqnologi
ur wesSi an kapitaldabandebebis xarjTaRricx
vaSi (biujetSi) momxdari ZiriTadi cvlilebebis
gavlenas (Sedegs), aseve gansazRvravs uaxloes
periodSi mwyobridan gamosul aqtivebs da gani
xilavs am aqtivis asaksa da SeZenis TariRisaTvis
prognozirebul sasargeblo momsaxurebis vadas
Soris arsebuli gansxvavebebis Sedegebs.

salikvidacio Rire
bulebis gansazRvra,
saWiroebis SemTxve
vaSi.

•

auditori ikvlevs salikvidacio Rirebulebis
gansazRvris meTods. rodesac saqme exeba Ziri
Tadi saSualebebis, magaliTad gamoyenebuli man
qanebis xelaxla gayidvas gonivrul farglebSi
efeqtur bazarze, auditori salikvidacio Ri
rebulebas amowmebs sabazro kotirebebTan Se
darebis gziT. rodesac ZiriTadi saSualebebis
salikvidacio Rirebulebis Sefasebas eqsperti
axorcielebs, eqspertis samuSaoze dayrdno
basTan dakavSirebiT Cveulebrivi auditoruli
procedurebi gamoiyeneba. Tu Sefasebas xelm
ZRvaneloba angariSobs, am Sefasebis Sesamow
meblad mizanSewonilia saaRricxvo Sefasebebis
auditisaTvis gankuTvnili auditoruli proce
durebis gamoyeneba, romelic Seexeba, magaliTad
warsuli periodis saaRricxvo Sefasebebis sa
imedoobas, im daSvebebis Semowmebas, romelsac
eyrdnoba saaRricxvo Sefasebebi, im monacemebis
sizustes, romelsac saaRricxvo Sefasebebi eyr
dnoba da a.S.

cveTis
Sesaferisi
meTodis gamoyeneba.

•

gamoyenebuli meTodis mizanSewonilobis ganxilva, bass 16-is rekomendaciebis fonze.
auditori unda darwmundes, rom meTodi ucvlelad gamoiyeneboda analogiuri aqtivebisaTvis
wina wlebSic.
auditori gansazRvravs arsebuli aqtivebis ga
moyenebasTan dakavSirebul danaxarjebsa da
sargebels da ganixilavs, adasturebs Tu ara aq
tivis gamoyenebis wesi gamoyenebuli cveTis me
Todis mizanSewonilebas. magaliTad, Tu aqtivs
cveTa wrfivi meTodiT ericxeba da es iwvevs ma
Rali donis danaxarjebs, an arsebiTad dabali
amonagebis miRebas, imasTan SedarebiT, rodesac
aqtivi axali iyo, SesaZloa mizanSewonili iyos
wrfivi meTodis Secvla klebadi naSTis meTo
diT.
auditori amowmebs saangariSgebo wlis daricxuli cveTis gamoTvlebs.

•
•

•
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daskvna
am statiaSi vecadeT, gamocdisTvis mzadebis midgomasa da gamocdaze pasuxe
bis gacemis midgomebTan dakavSirebiT sakmaod detaluri miTiTebebi migvewo
debina studentebisTvis, romlebic apireben `auditisa da marwmunebeli momsa
xurebis~ modulis gamocdis Cabarebas. Cveni rekomendaciebi exeboda rogorc
`a~ ganyofilebis, ise `b~ ganyofilebis sagamocdo masalas, anu obieqtur tes
tebsac da situaciur magaliTebze dafuZnebul kiTxvebsac.
garda amisa, Cveni rekomendaciebis sailustraciod ganvixileT gasuli perio
debis gamocdebidan aRebuli testebi da magaliTebi. iseTi magaliTebi Sevar
CieT, romlebic exeba sagamocdo kiTxvebis TiTqmis yvela tipur moTxovnas,
raTa studentebma, am statiis wakiTxvis Semdeg, ufro naTeli warmodgena Se
iqmnan imis Taobaze, yovel konkretul moTxovnaze gacemul pasuxSi, ras moe
lis studentisgan gamomcdeli.
didi imedi gvaqvs, rom mniSvnelovnad gaizrdeba gamocdaze warmatebis miRwe
vis Sansi im studentebisTvis, romlebic saTanadod moemzadebian gamocdisT
vis da gaiTvaliswineben Cvens miTiTebebsa da rCevebs.
dasasrul
gamocdebisTvis mzadebis dros, rac SeiZleba bevr kiTxvaze pasuxis gacemaSi
ivarjiSeT.
gaxsovdeT, Tu gaiTvaliswinebT am statiaSi SemoTavazebul rCevebs, gacile
biT kvalificiuri iqneba Tqveni pasuxi da, Sesabamisad, miT ufro maRal qu
lebs miiRebT gamocdaze.

ganaxlebuli da adaptirebuli statia moamzada umaRlesi
donis `auditisa da marwmunebeli momsaxurebis~
modulis sagamocdo gundis wevrma.
statia ganaxlebuli da adaptirebulia 2019 wlis dekemberSi
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saba ZaZamia
proeqtebis menejeri
START-BUSINESS SOLUTIONS

pandemia
finansur
direqtorebs
likvidurobis
ukeT marTvas
aiZulebs

finansurma direqtorebma da sxva aR
masruleblebma aRmoaCines, rom pan
demiasTan gamklavebisas aucilebelia
sakuTari kompaniis likvidurobis
prognozireba yovelkvireulad da
yoveldRiuradac ki.
yovelkvireuli da yovelTviuri prognozireba normad miiCneva, Tumca
mravali finansuri direqtori fiq
robs imaze, Tu ra aris prognozi
rebis optimaluri sixSire pandemiis
periodSi. Deloitte-s mier Catarebuli
onlain gamokiTxvis Tanaxmad, respon
dentTa 8,2% yovelkvireuli prog
nozirebis strategias iyenebs, xolo
11,5% _ yoveldRiurs.
pandemiam uamrav kompanias ubiZga, me
ti yuradReba miaqcios fulad naka
debsa da likvidurobis dones. gamo
kiTxvis respondentebma ganacxades,
rom pandemiis periodSi likviduro
bisa da fuladi nakadebis marTvis
procesSi prognozireba maTi umTav
resi sirTule (13,8%), an erT-erTi
umTavresi sirTulea (54%).
„kompaniebis mesveurTa didi nawili
ambobs, rom prognozireba maTi umTav
resi an erT-erTi umTavresi sirTulea

kovidTan dakavSirebiT~, _ ganacxada
entoni jeqsonma, Deloitte Transactions and
Business Analytics-is warmomadgenelma.
„es didad gasaocari ar iyo, Tumca
sainteresoa imis aRmoCena, Tu ramde
nad mniSvnelovani gavlena iqonia aman
biznesebze. Cven vTanamSromlobT iseT
kompaniebTan, romlebic xSirad ari
an fokusirebuli fuladi nakadebis
prognozirebis gaumjobesebaze. al
baT warmogidgeniaT, ramdenad mniS
vnelovani gaxda es sakiTxi uamravi
kompaniisTvis kovidsituaciidan ga
momdinare.“
gamokiTxulTa mxolod 13,5% iyenebs
Tanamedrove teqnologiebs samuSao
kapitalis samarTavad, xolo 18,8%
gegmavs aseTi teqnologiebis danerg
vas momavali 12 Tvis vadaSi. „roca maT
vkiTxeT, iyeneben Tu ara Tanamedro
ve teqnologiebs, aRmoCnda rom aseTi
mxolod 13-14%-ia, 20% ki gegmavs. es
imas niSnavs, rom gamokiTxulTa naxe
varze meti ar gegmavs amgvari inst
rumentebis gamoyenebas“ _ ganacxada
jeqsonma _ „aman sakmaod gamakvirva,
radgan namdvilad arsebobs sivrce
prognozirebis procesis gaumjobese
bisTvis. erT-erTi aseTia sxvadasxva
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analitikuri meTodebisa da teqno
logiebis gamoyeneba, romlebic amJa
mad xelmisawvdomia.“
Deloitte-s aqvs instrumenti, saxelwo
debiT Precision View, rac iZleva gan
sxvavebuli informaciis wyaroebis
gamoyenebiT performansis Sefasebis
saSualebas. „erT-erTi ZiriTadi aR
moCena biznesebisTvis kovidis peri
odSi gaxda is, Tu rogor Seicvala
prognozebis keTebis procesi“, _ Tqva
jeqsonma“. prognozirebis modelebis
tipuri forma warsulSi aseTi iyo _
Cven vnaxavdiT, rogori performan

si gvqonda gasul wels, gavzrdidiT
10 an 15%-iT da miviRebdiT momavali
wlis Semosavlebis prognozs. pande
miis msgavsi SemTxvevebisas, es teq
nikebi ukve aRar muSaobs. aseT dros
unda gqondes SesaZlebloba, ufro
Rrmad gamoikvlio, Tu ramdenadaa
dakavSirebuli Seni biznesi gare faq
torebTan, rogorebicaa mTliani Si
da produqti da ufro farTo ekono
mikuri tendenciebi.“

wyaro: accountingtoday.com

buRaltruli aRricxvis saerTaSoriso
standartebis sabWo msjelobs jgufis
angariSgebis wesebis cvlilebaze
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buRaltruli aRricxvis saerTaSo
riso standartebis sabWo (IASB) ga
nixilavs konsolidirebuli (jgufis)
angariSgebis standartebs.
IASB-m gaavrcela informaciis moT
xovna, jgufis angariSgebis saerTaSo
riso standartebze implementaciis
Semdgomi reviziis mizniT. aRniSnu
li standartebi moicavs: fass 10 _
`konsolidirebuli finansuri anga
riSebi“; fass 11 _ `erToblivi SeTan

xmebebi“; fass 12 _ „sxva subieqtebSi
interesebis gamJRavneba“.
IASB regularulad atarebs Tavis
mier gamocemuli standartebis im
plementaciis Semdgom revizias imi
saTvis, rom gaarkvios, rogor moa
xerxes organizaciebma maTi danergva
da rogor muSaoben isini praqtikaSi.
sabWom gasul wels ganaaxla Tavisi
reviziis procesi jgufuri angariS
gebis standartebisTvis.

fass 10-iT moiTxoveba jgufuri, an
konsolidirebuli finansuri anga
riSgebis momzadebas. is iZleva kon
solidaciis erTian models, romelic
yvela tipis bizneserTeulis kon
solidaciis safuZvlad kontrols
ganixilavs. SesaZlo gansaxilveli
sakiTxebi moicavs Svilobilze Zala
uflebas; kavSirs uflebebsa da Semo
savlebs Soris; sainvesticio erTeu
lebs da saaRricxvo moTxovnebs iseT
tranzaqciebTan dakavSirebiT, rom
lebsac Sedegad moaqvs cvlilebebi
mflobelobaSi.
fass 11 aregulirebs imas, Tu rogor
unda aRiricxos jgufSi interesebi
erTobliv SeTanxmebebSi. is moicavs
principebze dafuZnebul midgomas
erToblivi SeTanxmebebis aRricx
vis procesSi, romelSic yvela mxare
aRiarebs uflebebsa da pasuxismgeb
lobebs, romlebic am SeTanxmebis Se
degad ekisrebaT. ganxilvis SesaZlo
sakiTxebi moicavs erTobliv SeTanx
mebebs, romlebic xvdeba standartis
sferos gareT; erToblivi SeTanxme
bebis klasifikacias da erToblivi
operaciebis saaRricxvo moTxovnebs.
fass 12 moicavs im informacias wi
lebze sxva kompaniebSi, romelic unda
gamJRavnebul iqnes finansuri angari

Sebis komentarebSi. am standartTan
dakavSirebiT IASB-s surs gamoikv
lios, ramdenad exmareba aRniSnuli
moTxovnebi biznesebs standartebis
miznebis SesrulebaSi.
aRniSnuli standartebis Sesabamisad
wliuri angariSebi mzaddeba 2013
wlidan.
„danergvis Semdgomi reviziebi aris
SesaZlebloba SevamowmoT, asrule
ben Tu ara standartebi im funqcias,
romlisTvisac isini Seiqmna. me vTxov
dainteresebul mxareebs, dagvexma
ron relevanturi ukukavSiris mi
Rebis procesSi“, _ ganacxada IASB-s
Tavmjdomarem, hans hugervorstma.
aRniSnuli procesis dasrulebis Sem
deg, IASB Seajamebs ukukavSirs da
ganacxadebs samomavlo gegmebis Se
saxeb. sabWom SesaZloa damatebiTi
standartis proeqti daamatos Tavis
dRis wesrigs, gaagrZelos mokvleva
an saerTod gadawyvitos, rom arana
iri damatebiTi moqmedebis saWiroeba
ar arsebobs.
komentarebis miRebis saboloo vadad
2021 wlis maisi ganisazRvra.

wyaro: accountingtoday.com
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ვებგვერდი, 03/02/2021
სარეგისტრაციო კოდი
280030000.73.085.016005

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –
საპენსიო სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №001/01
2021 წლის 2 თებერვალი ქ. თბილისი
„დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან გასვლის, საპენსიო შენატანების და
ამ შენატანებთან დაკავშირებული საინვესტიციო ან/დ
 ა სხვა შემოსავლის
დაბრუნებისა და ხელახლა გაწევრიანების წესის დამტკიცების შესახებ“
საჯარო სამართლ
 ის იურიდიულ
 ი პირის – საპენსიო სააგენტოს დირექტო
რის 2019 წლის 27 მაისის №001 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
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„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის, „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართვ ელოს კანონის მე-8 მუხლის მე-7 პუნქ
ტის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საპენსიო სააგენტოს დებულების დამტ
კიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 15 აგვისტოს №421 დადგენილებით
დამტკიცებული დებულების მე-10 მუხლის პირველი პუნქტ
 ის „თ“ ქვეპუნქტის, საქართვ ე
ლოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაის ი №322 დადგენილებით დამტკიცებული „იზოლაციისა
და კარანტინის წესების“ მე-7 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1.
„დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან გასვლ
 ის, საპენსიო შენატანების და ამ შენატანებთან
დაკავშირებული საინვესტიციო ან/და სხვა შემოსავლის დაბრუნებისა და ხელახლა გაწევ
რიანების წესის დამტკიცების შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საპენსიო
სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 27 მაისის №001 ბრძანებით (საქართველოს საკანონმდებ
ლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), გამოქვეყნების თარიღი: 27/05/2019, სარეგისტრაციო კოდი:
280030000.73.085.016001) დამტკიცებულ წესში შეტანილ იქნეს ცვლილება, მე-6 მუხლის შემ
დგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-61 მუხლი:
მუხლი 6
61 . ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრც
 ელების პრევენციის მიზნით დაგ
როვებითი საპენსიო სქემიდან გასვლის დროებ
 ითი დისტანციური მომსახურების წესი
1. ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრც
 ელების პრევენციის მიზნით, ამ წესით
გათვალისწინებული დაგროვებითი საპენსიო სქემის მონაწილე ან მონაწილის სათანადოდ
უფლებამოსილი წარმომადგენელი უფლებამოსილია დისტანციურად, ელექტრონული კო
მუნიკაციის საშუალებით მიმართოს საპენსიო სააგენტოს ამ წესის დანართით გათვალის
წინებული განცხადებით. აღნიშნული განცხადება შესაძლოა წარმოდგენილ იქნას როგორც
ამობეჭდილი, ისე ხელნაწერი სახით.
2. ამ მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, დასაქმებული ვალდებულია საპენსიო
სააგენტოს ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე – info@pensions.ge გაგზავნის გზით საპენ
სიო სააგენტოს წარუდგინოს:
ა) ამ წესის №1 დანართით განსაზღვრული ფორმით შედგენილი, სათანადოდ შევსებუ
ლი და ხელმოწერილი განცხადების ფოტოასლი;
ბ) დასაქმებულის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოასლი (პირადობის
მოწმობის (მათ შორის ელექტრონული მოწმობის) შეთხვევაში მისი ორივე გვერდი);
ბ) დასაქმებულის ფოტო გადაღებული პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტთან
ერთად, რომელშიც ერთობლივად ნათლად უნდა ჩანდეს როგორც დასაქმებულის სახე, ისე
პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წინა გვერდი და მისი რეკვიზიტები.
3. დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან დისტანციურად, ელექტრ
 ონული კომუნიკაციის
საშუალებით გასვლის მიზნით, საპენსიო სააგენტოსთვ ის დასაქმებულის წარმომადგენლის
მეშვეობით მიმართვისას, წარმომადგენელი ვალდებულია საპენსიო სააგენტოს ოფიციალ
 ურ
ელექტრონულ ფოსტაზე – info@pensions.ge გაგზავნის გზით საპენსიო სააგენტოს წარუდგი
ნოს:

ა) ამ წესის №2 დანართით განსაზღვრული ფორმით შედგენილი, სათანადოდ შევსებუ
ლი და ხელმოწერილი განცხადების ფოტოასლი;
ბ) წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოასლი
(პირადობის მოწმობის (მათ შორის ელექტრონული მოწმობის) შემთხვევაში, მისი ორივე
გვერდი);
გ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაფორმებული წარმომადგენლობის უფლება
მოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი.
5. ამ მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ელექტრ
 ონული კომუნიკაცია უნდა იძ
ლეოდეს დაინტერესებული პირის იდენტიფიცირებისა და მისი პირადობის დადასტურების
შესაძლებლობას.
6. დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან გასვლის შესახებ მომსახურების, ამ მუხლით გათ
ვალისწინებული წესით, დისტანციურად მიწოდების შეუძლებლობისას ან გადაუდებელი
აუცილებლობის არსებობისას, აღნიშნული მომსახურებით სარგებლობა შესაძლებელია სა
პენსიო სააგენტოს ოფისში ან სოციალური მომსახურების სააგენტოში გამოცხადების გზით.
7. ამ მუხლით გათვალისწინებული ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით წარ
მოდგენილი განცხადება წარმოადგენს შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების
საფუძველს.
8. ამ მუხლით გათვალისწინებული ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალ
 ებით ნების
მიერი განცხადების წარდგენისას, წარდგენილი დოკუმენტაცია უნდა იყოს ვიზუალურად
აღქმადი და შესაძლებელი იყოს გამოსახულების/ნაწერის გარჩევა, განცხადებაში დაინტერე
სებულმა პირმა მკაფიოდ უნდა ჩამოაყალიბოს მოთხოვნის შინაარსი და მიუთითოს საკუთა
რი საკონტაქტო ინფორმაცია (აქტიური მობილური ტელეფონის ნომერი, მისამართი, ელექ
ტრონული ფოსტის მისამართი).
9. ელექტრონული კომუნიკაციის საფუძველზე დაწყებული ადმინისტრ
 აციული წარ
მოების ფარგლებში, წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე დაინტერესებული პირის
პიროვნების იდენტიფიცირების შეუძლებლობის შემთხვევაში საპენსიო სააგენტო უფლება
მოსილია მოითხოვოს დაინტერესებული პირისაგან საპენსიო სააგენტოს ოფიციალური ვებ
გვერდის საშუალ
 ებით ვიდეო ზარის განხორციელება ან/დ
 ა ინფორმაციის, წარმოდგენილი
დოკუმენტაციის დაზუსტება, მათ შორის დოკუმენტის დედანის წარდგენა, რა შემთხვევა
შიც დაინტერესებულ პირს ეცნობება ელექტრ
 ონული ფოსტის ან ელექტრ
 ონული სისტემის
მეშვეობით წარდგენილი შესაბამისი შეტყობინების საფუძველზე და განესაზღვრ
 ება ვადა
დოკუმენტაციის/ინფორმაციის წარმოდგენისათვის 10 სამუშაო დღის ოდენობით. იმ შემთხ
ვევაში, თუ აღნიშნული ვადის განმავლობაში დაინტერესებული პირის მიერ არ იქნა შესრუ
ლებული საპენსიო სააგენტოს მოთხოვნა, საპენსიო სააგენტო უფლებამოსილია შეწყვიტოს
ადმინისტრაციული წარმოება.
10. ელექტრონული კომუნიკაციის საფუძველზე დაწყებული ადმინისტრ
 აციული წარ
მოების ფარგლებში, საპენსიო სააგენტო უფლებამოსილია გადაამოწმოს დაინტერესებული
პირის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის/დ
 ოკუმენტაციის სისწორე სსიპ – შემოსავლების
სამსახურთან ან/და პიროვნების იდენტიფიკაციის მიზნებისთვის სსიპ – სახელმწ
 იფო სერვი
სების განვითარების სააგენტოსთან ან/და სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოსთან, კანონმდებ
ლობით დადგენილი წესით.
11. ამ მუხლის მიზნებისთვის საპენსიო სააგენტოსა და დაინტერესებულ პირს შორის
დოკუმენტაციის/ინფორმაციის გაცვლა განხორციელდება ელექტრონულად ამავე პირის მი
ერ განცხადებაში მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართის ან იმ ელექტრონული
ფოსტის მისამართის მეშვეობით, რომლითაც შესაბამისი განცხადება წარდგენილ იქნა საპენ
სიო სააგენტოსათვის ან/და ელექტრონული სისტემის საშუალებით. საპენსიო სააგ
 ენტოს მი
ერ ოფიციალური ელექტრონული კომუნიკაცია განხორციელდება შემდეგი ელექტრ
 ონული
ფოსტის მეშვეობით – info@pensions.ge.
12. ამ მუხლის შესაბამისად საპენსიო სააგენტოსათვის წარდგენილი დოკუმენტის ან/და
ინფორმაციის სიყალბის შემთხვევაში, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებუ
ლი პასუხისმგებლობა, მათ შორის სისხლისსამართლებრივი, ეკისრება მის წარმდგ
 ენ პირს.
13. იმ პირებისათვის, რომლებიც თვითიზოლაციაში ან კარანტინში ყოფნის ან ავადმ
ყოფობის გამო გაუშვებენ „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართველოს კანონით ან/და ამ
წესით განსაზღვრულ ვადას, გაშვებული ვადა აღდგ
 ება თვითიზოლაციაში ან კარანტინში
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ყოფნის ან ავადმყოფობის პერიოდ
 ის გასვლიდან არაუგვიანეს 15 სამუშაო დღის განმავლო
ბაში საპენსიო სააგენტოში წარდგენილი განცხადების საფუძველზე. თვითიზოლაციაშ
 ი ან
კარანტინში ყოფნის ან ავადმყოფობის დადასტურება უნდა მოხდეს საქართველოს კანონმ
დებლობის შესაბამისად გაცემული დოკუმენტით.
მუხლი 2.
1. ეს ბრძანება ძალაში შედის გამოქვეყნებიდან და ძალაშია საქართვ ელოს მთავრობის
2020 წლის 23 მაის ის №322 დადგენილებით დამტკიცებული „იზოლაციისა და კარანტინის
წესების“ მე-7 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტ
 ების მოქმედების ვადით.
2. ამ ბრძანების პირველი მუხლით გათვალისწინებული 61 მუხლის მოქმედება ვრცელ
დება 2020 წლის 28 ნოემბრიდან.
საპენსიო სააგენტოს დირექტორი		

გიორგი დანელია
დანართი 1:

განცხადება
დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან გასვლის შესახებ
წინამდებარე განცხადების საფუძველზე, მე ___________________________________
_____________________________________________________________________________
(გთხოვთ მიუთითოთ სახელი, გვარი და პირადი ნომერი)
მსურს გავიდე დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან. თანხმობას ვაცხადებ, ჩემს ინდივიდუ
ალურ საპენსიო ანგარიშზე განთავსებული ჩემი კუთვნილი თანხიდან საპენსიო სააგენტომ
განახორციელოს:
-	 შესაბამისი ოდენობის თანხის გადარიცხვა სახელმწიფო ხაზინის ერთიან ანგარიშ
ზე, სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული საპენსიო შენატანების და დარიცხული სარგებ
ლის დაბრუნების მიზნით;
-	 შესაბამისი ოდენობის თანხის გადარიცხვა დამსაქმებლ(ებ)ის საბანკო ანგარიშ(ებ)ზე,
დამსაქმებლ(ებ)ის მიერ განხორციელებული საპენსიო შენატანების და დარიცხული სარგებ
ლის დაბრუნების მიზნით;
-	 შესაბამისი ოდენობის თანხის გადარიცხვა დარიცხულ სარგებელთან ერთად დამ
საქმებლ( ებ)ის საბანკო ანგარიშ(ებ)ზ
 ე, შესაბამისი გადასახადებით დაბეგვრის შემდგომ, ჩემ
თვის დაბრუნების მიზნით.
ტელეფონის ნომერი: __________________________________________________________
მისამართი: ___________________________________________________________________
ელექტრონული ფოსტა (იმ შემთხვევაში თუ ის განსხვავდება იმ ელექტრონული ფოს
ტის მისამართისგან, რომლის მეშვეობითაც მოხდა წინამდებარე განცხადების წარდგენა): ___
________________________________________________________________
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დასაქმებულის ხელმოწერა:
_____________________________________________________________________________
ხელმოწერის თარიღი:
____________________________________________________________________________

დანართი 2:

განცხადება
დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან გასვლის შესახებ
წინამდებარე განცხადების საფუძველზე, მე _________________________________
___________________________________________________(შემდგომში - დასაქმებული)
(გთხოვთ მიუთითოთ დასაქმებულის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი)
წარმიმადგენელი _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(გთხოვთ მიუთითოთ წარმომადგენლის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი)
ვმოქმედებ რა, როგორც დასაქმებულის წარმომადგენელი, დასაქმებულის სახელით, ვა
დასტურებ მის ნებას უარი განაცხადოს დაგროვებით საპენსიო სქემაში მონაწილეობაზე და
გავიდეს დაგროვებითი საპენსიო სქემიდან. თანხმობას ვაცხადებ საპენსიო შენატანების ად
მინისტრირების ელექტრონულ სისტემაში დასაქმებულის ინდივიდუალურ ანგარიშზე გან
თავსებული თანხიდან საპენსიო სააგენტომ განახორციელოს:
- შესაბამისი ოდენობის თანხის გადარიცხვა სახელმწ
 იფო ხაზინის ერთიან ანგარიშზე,
სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული საპენსიო შენატანების და დარიცხული სარგებლის
დაბრუნების მიზნით;
-	 შესაბამისი ოდენობის თანხის გადარიცხვა დამსაქმებლ( ებ)ის საბანკო ანგარიშ(ებ)ზე,
დამსაქმებლ(ებ)ის მიერ განხორციელებული საპენსიო შენატანების და დარიცხული სარგებ
ლის დაბრუნების მიზნით;
-	 შესაბამისი ოდენობის თანხის გადარიცხვა დარიცხულ სარგებელთან ერთად დამ
საქმებლ( ებ)ის საბანკო ანგარიშ(ებ)ზ
 ე, შესაბამისი გადასახადებით დაბეგვრის შემდგომ, ჩემ
თვის დაბრუნების მიზნით.
ტელეფონის ნომერი: __________________________________________________________
მისამართი: ___________________________________________________________________
ელექტრონული ფოსტა (იმ შემთხვევაში თუ ის განსხვავდება იმ ელექტრ
 ონული ფოს
ტის მისამართისგან, რომლის მეშვეობითაც მოხდა წინამდებარე განცხადების წარდგ
 ენა): ___
________________________________________________________________

დასაქმებულის წარმომადგენლის ხელმოწერა:
_____________________________________________________________________________

ხელმოწერის თარიღი:
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ვებგვერდი, 03/02/2021
სარეგისტრაციო კოდი
280030000.73.085.016006

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –
საპენსიო სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №002/01
2021 წლის 2 თებერვალი ქ. თბილისი
„საპენსიო შენატანების გადახდის წესების, ინფორმაციის წარდგენის ფორმე
ბის, ზედმეტად გადახდილი თანხების ადმინისტრირების, ინდივიდუალ
 ურ
საპენსიო ანგარიშზე საპენსიო შენატანების, ხარჯის, ნამეტი შემოსავლის,
დანაკარგის, სხვა შემოსავლის, ამონაგებისა და ზარალის დარიცხვის შესახებ
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობ
 აზე“ საჯარო სამართლის იურიდიული
პირის - საპენსიო სააგენტოს დირექტორის
2019 წლის 30 ივლისის №002 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
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„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის, „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართვ ელოს კანონის მე-8 მუხლის მე-7 პუნქ
ტის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საპენსიო სააგენტოს დებულების დამტ
კიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 15 აგვისტოს №421 დადგენილებით
დამტკიცებული დებულების მე-10 მუხლის პირველი პუნქტ
 ის „თ“ ქვეპუნქტის, საქართვ ე
ლოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაის ი №322 დადგენილებით დამტკიცებული „იზოლაციისა
და კარანტინის წესების“ მე-7 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1.
„საპენსიო შენატანების გადახდის წესების, ინფორმაციის წარდგენის ფორმების, ზედმე
ტად გადახდილი თანხების ადმინისტრირების, ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე საპენ
სიო შენატანების, ხარჯის, ნამეტი შემოსავლის, დანაკარგის, სხვა შემოსავლის, ამონაგებისა
და ზარალის დარიცხვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკ იცების თაობაზე“ საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის − საპენსიო სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 30 ივლისის №002 ბრძა
ნებით (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), გამოქვეყნების თარიღი:
31/07/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 280030000.73.085.016002) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში
შეტანილ იქნეს ცვლილება, მე-13 მუხლის შემდგომ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 131 მუხ
ლი:
მუხლი 13
131
 . ახალი კორონავირუსის (COVID 19) გავრც
 ელების პრევენციის მიზნით, და
ინტერესებულ პირთათვის დროებით დისტანციური მომსახურების განხორციელ
 ების წესი
1. ახალი კორონავირუსის (COVID 19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, დაინტერესე
ბული პირი უფლებამოსილია საპენსიო სააგენტოს მიმართოს და მიიღოს შესაბამისი მომსა
ხურება ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით, შემდეგ შემთხვევებში:
ა) საპენსიო სააგენტოსათვის ამ ინსტრუქციით დარეგულირებულ საკითხებთან დაკავ
შირებით განცხადების წარდგენისას;
ბ) ამ ინსტრუქციის მე-10 მუხლის მე-9 პუნქტ
 ით გათვალისწინებულ შემთხვევაში;
გ) ამ ინსტრუქციის მე-13 მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.
2. ამ მუხლით დადგენილი წესით მომსახურების დისტანციურად, ელექტრონული კო
მუნიკაციის საშუალებით მიღება შესაძლებელია, იმ შემთხვევაში, თუ ელექტრონული კომუ
ნიკაცია იძლევა დაინტერესებული პირის იდენტიფიცირებისა და მისი პირადობის დადას
ტურების შესაძლებლობას.
3. ამ მუხლით განსაზღვრული წესით, საპენსიო სააგენტოს მომსახურების დისტანციუ
რად მიწოდების შეუძლებლობისას ან გადაუდებელი აუცილებლობის არსებობისას, აღნიშ
ნული მომსახურებით სარგებლობა შესაძლებელია საპენსიო სააგენტოს ოფისში გამოცხადე
ბის გზით ან ამ ინსტრუქციით დადგენილი წესით.
4. დისტანციურად, ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით ამ მუხლის პირველი
პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული განცხადებ(ებ)ის წარდგ
 ენის შემთხვევაში,
დაინტერესებული პირი ვალდებულია ამ ინსტრუქციით გათვალისწინებული დოკუმენტა
ციის ფოტოასლებთან ერთად, საპენსიო სააგენტოს ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე −
info@pensions.ge გაგზავნის გზით წარადგინოს:
ა) დაინტერესებული პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფოტოას

ლი (პირადობის მოწმობის (მათ შორის, ელექტრონული მოწმობის) შეთხვევაში მისი ორივე
გვერდი);
ბ) დაინტერესებული პირის ფოტო, გადაღებული პირადობის დამადასტურებელ დოკუ
მენტთან ერთად, რომელშიც ერთობლივად, ნათლად უნდა ჩანდეს როგორც დაინტერესე
ბული პირის სახე, ისე პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წინა გვერდი და მისი
რეკვიზიტები.
5. დისტანციურად, ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით ამ მუხლის პირველი
პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტ
 ით განსაზღვრ
 ული განცხადებ(ებ)ის წარდგენის შემთხვევაში, დაინ
ტერესებული პირი, ვალდებულია საპენსიო სააგენტოს ოფიციალურ ელექტრ
 ონულ ფოსტა
ზე − info@pensions.ge გაგზავნის გზით წარადგინოს ამ ინსტრუქციით გათვალისწინებული
დოკუმენტაციის ფოტოასლები.
6. ამ მუხლით გათვალისწინებული ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით წარ
მოდგენილი განცხადება არის შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძ
ველი.
7. ამ მუხლით გათვალისწინებული ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალ
 ებით ნების
მიერი განცხადების წარდგენისას, განცხადება უნდა იყოს დაინტერესებული პირის მიერ
ხელმოწერილი, წარდგენილი დოკუმენტაცია უნდა იყოს ვიზუალურად აღქმადი და შესაძ
ლებელი იყოს გამოსახულების/ნ აწერის გარჩევა, განცხადებაში დაინტერესებულმა პირმა
მკაფიოდ უნდა ჩამოაყალიბოს მოთხოვნის შინაარსი და მიუთ
 ითოს საკუთარი საკონტაქტო
ინფორმაცია (აქტიური მობილური ტელეფონის ნომერი, მისამართი, ელექტრონული ფოს
ტის მისამართი (იმ შემთხვევაში, თუ ის განსხვავდება იმ ელექტრონული ფოსტის მისამარ
თისგან, რომლის მეშვეობითაც მოხდა შესაბამისი განცხადების წარდგ
 ენა)).
8. ელექტრონული კომუნიკაციის საფუძველზე დაწყებული ადმინისტრაციულ
 ი წარ
მოების ფარგლებში, წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე დაინტერესებული პირის
პიროვნების იდენტიფიცირების შეუძლებლობის შემთხვევაში, საპენსიო სააგენტო უფლება
მოსილია, მოითხოვოს დაინტერესებული პირისაგან საპენსიო სააგენტოს ოფიციალური ვებ
გვერდის საშუალებით ვიდეოზარის განხორციელ
 ება ან/და ინფორმაციის, წარმოდგენილი
დოკუმენტაციის დაზუსტება, მათ შორის, დოკუმენტის დედანის წარდგენა, რა შემთხვევა
შიც დაინტერესებულ პირს ეცნობება ელექტრონული ფოსტის ან ელექტრონული სისტემის
მეშვეობით წარდგენილი შესაბამისი შეტყობინების საფუძველზე და განესაზღვრ
 ება ვადა
დოკუმენტაციის/ინფორმაციის წარმოდგენისათვის 10 სამუშაო დღის ოდენობით. იმ შემთხ
ვევაში, თუ დაინტერესებული პირის მიერ, აღნიშნული ვადის განმავლობაში არ იქნა შესრუ
ლებული საპენსიო სააგენტოს მოთხოვნა, საპენსიო სააგენტო უფლებამოსილია შეწყვიტოს
ადმინისტრაციული წარმოება.
9. ელექტრონული კომუნიკაციის საფუძველზე დაწყებული ადმინისტრ
 აციულ
 ი წარ
მოების ფარგლებში საპენსიო სააგენტო უფლებამოსილია, გადაამოწმოს დაინტერესებული
პირის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის/დ
 ოკუმენტაციის სისწორე სსიპ − შემოსავლების
სამსახურთან ან/და პიროვნების იდენტიფიკაციის მიზნებისთვის, სსიპ − სახელმწიფო სერ
ვისების განვითარების სააგენტოსთან ან/დ
 ა სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოსთან, კანონმ
დებლობით დადგენილი წესით.
10. ამ მუხლის მიზნებისთვ ის, საპენსიო სააგენტოსა და დაინტერესებულ პირს შორის
დოკუმენტაციის/ინფორმაციის გაცვლ
 ა განხორციელდება ელექტრონულად ამავე პირის მი
ერ განცხადებაში მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართის ან იმ ელექტრონული
ფოსტის მისამართის მეშვეობით, რომლითაც შესაბამისი განცხადება წარდგ
 ენილ იქნა საპენ
სიო სააგენტოსათვის ან/და ელექტრონული სისტემის საშუალებით. საპენსიო სააგ
 ენტოს მი
ერ ოფიციალური ელექტრონული კომუნიკაცია განხორციელდება შემდეგი ელექტრონული
ფოსტის მეშვეობით – info@pensions.ge.
11. ამ მუხლის შესაბამისად საპენსიო სააგენტოსათვის წარდგენილი დოკუმენტის ან/და
ინფორმაციის სიყალბის შემთხვევაში, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებუ
ლი პასუხისმგებლობა, მათ შორის, სისხლ
 ისსამართლ
 ებრივი, ეკისრება მის წარმდგ
 ენ პირს.
მუხლი 2.
1. ეს ბრძანება ძალაში შედის გამოქვეყნებიდან და ძალაშია საქართველოს მთავრობის
2020 წლის 23 მაისის №322 დადგენილებით დამტკიცებული „იზოლაციისა და კარანტინის
წესების“ მე-7 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტ
 ების მოქმედების ვადით.
2. ამ ბრძანების პირველი მუხლით გათვალისწინებული 131 მუხლის მოქმედება ვრცელ
დება 2020 წლის 28 ნოემბრ
 იდან.
საპენსიო სააგენტოს დირექტორი		

გიორგი დანელია
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ვებგვერდი, 03/02/2021
სარეგისტრაციო კოდი
280030000.73.085.016007

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –
საპენსიო სააგენტოს დირექტორის
ბრძანება №003/1
2021 წლის 2 თებერვალი ქ. თბილისი
„პენსიისა და საპენსიო აქტივების გაცემის შესახებ ინსტრუქციის
დამტკიცების შესახებ“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საპენსიო
სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის 30 ივლისის №003 ბრძანებაში
ცვლილებების შეტანის თაობაზე
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„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის, „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ საქართვ ელოს კანონის მე-8 მუხლის მე-7 პუნქ
ტის, „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − საპენსიო სააგენტოს დებულების დამტ
კიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 15 აგვისტოს №421 დადგენილებით
დამტკიცებული დებულების მე-10 მუხლის პირველი პუნქტ
 ის „თ“ ქვეპუნქტის, საქართვ ე
ლოს მთავრობის 2020 წლის 23 მაის ი №322 დადგენილებით დამტკიცებული „იზოლაციისა
და კარანტინის წესების“ მე-7 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1.
„პენსიის და საპენსიო აქტივების გაცემის შესახებ ინსტრ
 უქციის დამტკიცების თაობა
ზე“ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საპენსიო სააგენტოს დირექტორის 2019 წლის
30 ივლისის №003 ბრძანებით (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www.matsne.gov.ge), გა
მოქვეყნების თარიღი: 31/07/2019, სარეგისტრაციო კოდი: 280030000.73.085.016003) დამტკიცე
ბულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება, მე-13 მუხლის შემდგომ დაემატოს შემდეგი
შინაარსის მე-131 მუხლი:
მუხლი 13
131 . ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით ამ წე
სით დადგენილი მომსახურების დროებით დისტანციურად განხორციელების წესი
1. ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრც
 ელების პრევენციის მიზნით, საპენსიო სა
აგენტო უფლებამოსილია დაინტერესებულ პირს ამ ინსტრ
 უქციით განსაზღვრული მომსა
ხურება გაუწ
 იოს დისტანციურად, ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით მიღებული
განცხადების საფუძველზე, ამ მუხლით განსაზღვრული წესით, იმ შემთხვევაში, თუ ელექტ
რონული კომუნიკაცია იძლევა დაინტერესებული პირის იდენტიფიცირებისა და მისი პირა
დობის დადასტურების შესაძლებლობას.
2. მონაწილე ან გარდაცვლილი მონაწილის მემკვ იდრე უფლებამოსილია პენსიის ან სა
პენსიო აქტივების მიღების მიზნით შესაბამისი განცხადება და ამ თავით განსაზღვრ
 ული
დოკუმენტაცია საპენსიო სააგენტოს წარუდგინოს დისტანციურად, ელექტრ
 ონული კომუ
ნიკაციის საშუალებით საპენსიო სააგენტოს ოფიციალურ ელექტრონულ ფოსტაზე – info@
pensions.ge ამ თავით განსაზღვრული ნოტარიულად დამოწმებული დოკუმენტაციის ფოტო
ასლების გაგზავნის გზით.
3. საპენსიო სააგენტოს მომსახურების, დაინტერესებული პირისათვის ამ მუხლით გან
საზღვრული წესით, დისტანციურად მიწოდების შეუძლებლობისას ან გადაუდ
 ებელი აუცი
ლებლობის არსებობისას, აღნიშნული მომსახურებით სარგებლობა შესაძლებელია დაინ
ტერესებული პირის საპენსიო სააგენტოს ოფისში გამოცხადების გზით ან ამ ინსტ
 რუქციით
დადგენილი წესით.
4. ამ მუხლით გათვალისწინებული ელექტრ
 ონული კომუნიკაციის საშუალებით წარ
მოდგენილი განცხადება არის შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძ
ველი.

6. ამ მუხლით გათვალისწინებული ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით ნების
მიერი განცხადების წარდგენისას, წარდგენილი დოკუმენტაცია უნდა იყოს ვიზუალ
 ურად
აღქმადი და შესაძლებელი იყოს გამოსახულების/ნაწერის გარჩევა. ელექტრონულ შეტყო
ბინებაში დაინტერესებულმა პირმა უნდა მიუთითოს საკუთარი საკონტაქტო ინფორმაცია
(აქტიური მობილური ტელეფონის ნომერი, მისამართი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი
(იმ შემთხვევაში, თუ ის განსხვავდება იმ ელექტრონული ფოსტის მისამართისგან, რომლის
მეშვეობითაც მოხდა შესაბამისი განცხადების წარდგენა).
7. ელექტრონული კომუნიკაციის საფუძველზე დაწყებული ადმინისტრ
 აციულ
 ი წარ
მოების ფარგლებში, წარმოდგენილი დოკუმენტების საფუძველზე დაინტერესებული პირის
პიროვნების იდენტიფიცირების შეუძლებლობის შემთხვევაში, საპენსიო სააგ
 ენტო უფლება
მოსილია მოითხოვოს დაინტერესებული პირისაგან საპენსიო სააგენტოს ოფიციალ
 ური ვებ
გვერდის საშუალებით ვიდეო ზარის განხორციელ
 ება ან/და ინფორმაციის, წარმოდგენილი
დოკუმენტაციის დაზუსტება, მათ შორის დოკუმენტის დედანის წარდგენა, რა შემთხვევა
შიც დაინტერესებულ პირს ეცნობება ელექტრონული ფოსტის ან ელექტრონული სისტემის
მეშვეობით წარდგენილი შესაბამისი შეტყობინების საფუძველზე და განესაზღვრება ვადა
დოკუმენტაციის/ინფორმაციის წარმოდგენისათვის 10 სამუშაო დღის ოდენობით. იმ შემ
თხვევაში, თუ დაინტერესებული პირის მიერ არ იქნა შესრულებული საპენსიო სააგენტოს
მოთხოვნა, საპენსიო სააგენტო უფლებამოსილია შეწყვიტოს ადმინისტრაციულ
 ი წარმოება.
8. ელექტრონული კომუნიკაციის საფუძველზე დაწყებული ადმინისტრაციულ
 ი წარმო
ების ფარგლებში, საპენსიო სააგენტო უფლებამოსილია გადაამოწმოს დაინტერესებული პი
რის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაციის/დ
 ოკუმენტაციის სისწორე სსიპ შემოსავლების სამ
სახურთან ან/და პიროვნების იდენტიფიკაციის მიზნებისთვის სსიპ სახელმწიფო სერვისების
განვითარების სააგენტოსთან ან/და სხვა ადმინისტრ
 აციულ ორგანოსთან, კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
9. ამ მუხლის მიზნებისთვის საპენსიო სააგენტოსა და დაინტერესებულ პირს შორის
დოკუმენტაციის/ინფორმაციის გაცვლა განხორციელდება ელექტრონულად ამავე პირის მი
ერ განცხადებაში მითითებული ელექტრონული ფოსტის მისამართის ან იმ ელექტრონული
ფოსტის მისამართის მეშვეობით, რომლითაც შესაბამისი განცხადება წარდგენილ იქნა საპენ
სიო სააგენტოსათვის ან/და ელექტრონული სისტემის საშუალებით. საპენსიო სააგენტოს მი
ერ ოფიციალური ელექტრონული კომუნიკაცია განხორციელდება შემდეგი ელექტრონული
ფოსტის მეშვეობით – info@pensions.ge.
10. ამ მუხლის შესაბამისად საპენსიო სააგენტოსათვის წარდგენილი დოკუმენტის ან/და
ინფორმაციის სიყალბის შემთხვევაში, საქართვ ელოს კანონმდებლობით გათვალისწინებუ
ლი პასუხისმგებლობა, მათ შორის სისხლ
 ისსამართლებრივი, ეკისრება მის წარმდგენ პირს.
მუხლი 2.
1. ეს ბრძანება ძალაში შედის გამოქვეყნებიდან და ძალაშია საქართვ ელოს მთავრობის
2020 წლის 23 მაის ის №322 დადგენილებით დამტკ იცებული „იზოლაციისა და კარანტინის
წესების“ მე-7 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტ
 ების მოქმედების ვადით.
2. ამ ბრძანების პირველი მუხლით გათვალისწინებული 131 მუხლის მოქმედება ვრცელ
დება 2020 წლის 28 ნოემბრიდან.
საპენსიო სააგენტოს დირექტორი

გიორგი დანელია
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ვებგვერდი, 22/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017427

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №10
2021 წლის 21 იანვარი ქ. თბილისი
„მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების,
სასაქონლო-მატერიალურ 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
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
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„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალურ
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. 3718 მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 3719 და 3720 მუხლები:
19. „დაქირავებულ პირთა რეესტრში“ ასახული მონაცემების სისწორის
„მუხლი 3719
შესწავლის პროცესი
1. საგადასახადო ორგანო უფლებამოსილია, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 491
მუხლის შესაბამისად, ზოგადი ანალიტიკური პროცედურების საფუძველზე განახორციელოს
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-12 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 ახსნა-განმარტებები 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 მე-4 პუნქტით განსაზღვრული ახსნა-განმარტებები
ან/და შესაბამისი დოკუმენტაცია, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი
უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება საგადასახადო კონტროლის დანიშვნის
თაობაზე, ამ წესის II კარით განსაზღვრული წესის შესაბამისად.

მუხლი 37
3720
 . „დაქირავებულ პირთა რეესტრის შესწავლის შედეგების შესახებ“ ოქმი
1. „დაქირავებულ პირთა რეესტრში“ ასახული მონაცემების სისწორის შესწავლის შემდეგ
საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ადგენს დანართი №246-ით 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 №246.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2021 წლის 1 მარტიდან.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი
დანართი N246

შემოსავლების სამსახური
ოქმი №
დაქირავებულ პირთა რეესტრის შესწავლის შედეგების შესახებ
1

20  წ .
( შედგენის თარიღი )

2             
( საგადასახადო ორგანოს დასახელება )

3

მიერ
( საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი
პირის თანამდებობა , სახელი და გვარი )

4
( გადასახადის გადამხდ
 ელის დასახელება / სახელი, გვარი , საიდ
 ენტიფიკა
ციო / პირადი ნომერი , იურიდიულ
 ი მისამართი )

5
( გადასახადის გადამხდელის შემოწმების ადგილი -ობიექტის დასახელე
ბა , ფაქტობრივი მისამართი )
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6 20  წ .
     ( რიცხვი )    ( თვე )     ( საათი , წუთი )
განხორციელდა დაქირავებულ პირთა რეესტრის
შემოწმების პროცედურა
7
(გადასახადის გადამხდელის ან / და მისი წარმომადგენლის  სახელი და გვარი )

მონაწილეობით

შესწავლის შედეგად გამოვლენილ ფიზიკურ პირთა შესახებ
ინფორმაცია

8

პირადი ნომერი

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

საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი (ოქმის შემდგენი):
     

(სახელი, გვარი)                        

შენიშვნა
სტატუსი
შესასრულებელი
სამუშაოს ტიპი
ტელეფონი
დაბადების
თარიღი
მოქალაქეობა
სქესი გვარის

(ხელმოწერა)

გადასახადის გადამხდელი ან / და მისი წარმომადგენლი:
          
(სახელი, გვარი)                            (ხელმოწერა)
შენიშვნა:

ვებგვერდი, 22/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017428

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №11
2021 წლის 21 იანვარი ქ. თბილისი
„მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერია
ლურ ფასეულობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების
დაფარვის, საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყო
ფის ღონისძიებების განხორციელების, სამართალდარღვევათა საქმისწარმო
ების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
2010 წლის 31 დეკემბრ
 ის №994 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
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„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალ
 ურ ფასეუ
ლობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, საგადასახადო
დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებ
 ების განხორციელ
 ების, სამარ
თალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთ
 ა
მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 ბრძანებით (სსმ III, 31.12.2010, №172, სარეგისტ
რაციო კოდი: 200090000.22.033.016105) დამტკიცებულ წესში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლი
ლება:

1. მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტ
 ი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლ
 ებრივი აქტი შეიძლება გამოიცეს
როგორც ერთი კონკრ
 ეტული გადასახადის გადამხდელის, ასევე რამდენიმე გადასახადის გა
დამხდელის, კონკრ
 ეტულ სამოქმედო ტერიტორიაზე მოქმედ, ასევე მსგავსი ან იდენტური
საქმიანობის სახით, გადასახადის ტიპით ან სხვა მსგავსი მახასიათებლებით პირთა ჯგუფის
მიმართ.“.
2. მე-15 მუხლის შემდეგ დაემატოს 154 მუხლი შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 15
154. დისტანციური საკონტროლო შესყიდვა კომუნიკაციის ელექტრონული სა
შუალებით
1. ამ წესის მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტ
 ით გათვალისწინებული სა
გადასახადო სამართალდარღვევის, კერძოდ, საგადასახადო ორგანოში გადასახადის გადამხ
დელად აღრიცხვის წესის დარღვევის ფაქტის გამოვლენის მიზნით, საკონტრ
 ოლო შესყიდვა
შესაძლებელია განხორციელდეს დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალ
 ე
ბით (ამ წესის მიზნებისთვის შემდგომში – კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალ
 ება), თუ
არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ პირი ახორციელ
 ებს ეკონომიკურ საქმიან ობას.
2. კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებით განხორციელ
 ებული საკონტროლო შეს
ყიდვის შედეგებზე საგადასახადო ორგანოს მიერ ამ მუხლის მე-4 – მე-7 პუნქტ
 ებით გათვა
ლისწინებული პროცედურა ხორციელდება, თუ კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალ
 ებით
საკონტროლო შესყიდვისას იდენტიფიცირებულ იქნა პირის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი
ან/და საბანკო ანგარიშის ნომერი.
3. კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებით საკონტროლო შესყიდვის განხორციელ
 ე
ბის შემთხვევაში, საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ვალდებულია გამოიყენოს
ტექნიკური საშუალებები აუდიო მტკიცებულების შექმნის მიზნით.
4. კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებით საკონტროლო შესყიდვის განხორციე
ლების დასრულებისთანავე (მიუხედავად იმისა, საკონტროლო შესყიდვა დასრულდა შეთა
ვაზებით თუ საქონლის/მომსახურების შესყიდვით) პირს განემარტება განხორციელებული
პროცედურის მიზანი და შედეგი, ეცნობება საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის
ვინაობა, შემოსავლების სამსახურის შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულისა და თანამ
დებობის მითითებით. ამასთანავე, მიეწოდება ინფორმაცია, რომ განხორციელდა საუბრის
აუდიო ჩაწერა. ელექტრონული კომუნიკაციით საკონტროლო შესყიდვა შესაძლებელია დას
რულდეს შეთავაზებით, თუ იდენტიფიცირებულ იქნა პირის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი
ან/და საბანკო ანგარიშის ნომერი და აუდიო ჩანაწერით დასტურდება სამართალდარღვევის
ფაქტი.
5. კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებით საკონტროლო შესყიდვის განხორციე
ლების შემთხვევაში, „საკონტროლო შესყიდვის შედეგების შესახებ“ ოქმი (დანართი №2) არ
შედგება და საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირის მიერ, პროცედურის შედეგი
აისახება საგადასახადო ორგანოში არსებული სპეციალური ერთიანი ელექტრონული ბაზის
შესაბამის ველში.
6. იმ შემთხვევაში, თუ კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებით განხორციელ
 ებული
საკონტროლო შესყიდვით დადასტურდა საგადასახადო სამართალდარღვევის ფაქტი, საგა
დასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირი ელექტრონული ფორმით ადგენს საგადასახადო
სამართალდარღვევის ოქმს, რომელიც დადგენილი წესით ბარდება/ეგზავნება სამართალ
დამრღვევ პირს. ამასთან, ოქმში მიეთ
 ითება სამართალდარღვ ევის გამოვლენის დამადასტუ
რებელი აუდიო მტკიცებულების თაობაზე.
7. ამ მუხლით გათვალისწინებული, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებებით სა
კონტროლო შესყიდვის დაგეგმვისას, მიმდინარეობისას და დასრულების შემდგომი ღონის
ძიებების განხორციელებისას, საჭიროებ
 ისამებრ გამოიყენება ამ წესის IV თავით გათვალის
წინებული შესაბამისი დებულებები.“.
3. 70-ე მუხლის მე-5 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ზ) ვიდეო ან აუდიო ჩანაწერის არსებობის შესახებ, ამ წესის 154 მუხლის შესაბამისად,
აგრეთვე 22-ე მუხლის მე-6 პუნქტით და 236 მუხლის მე-6 პუნქტ
 ით გათვალისწინებული
პროცედურის განხორციელებისას, დამსწრეთა არარსებობის შემთხვევაში.“.
4. 711 მუხლის:
ა) მე-4 პუნქტ
 ი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ საგადასახადო სამართალდარღვევათა
აღმოსაფხვრელად პირს განესაზღვრება 2 სამუშაო დღის ვადა. თუ საქართველოს საგადასახა
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დო კოდექსის 273-ე მუხლით გათვალისწინებული სამართალდარღვევა გამოვლინდა ამ წე
სის 154 მუხლის შესაბამისად განხორციელებული პროცედურით, საგადასახადო სამართალ
დარღვევის აღმოსაფხვრელად პირს შეიძლება განესაზღვროს ვადა 10 სამუშაო დღემდე.“;
ბ) მე-5 პუნქტ
 ის შემდეგ დაემატოს 51 პუნქტ
 ი შემდეგი რედაქციით:
1

„5 . თუ საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 273-ე მუხლით გათვალისწინებული
სამართალდარღვევა გამოვლინდა ამ წესის 154 მუხლის შესაბამისად განხორციელებული
პროცედურით, ელექტრონული ფორმით შედგენილ აქტზე, ამ მუხლის მე-6 პუნქტ
 ის „ზ“ ქვე
პუნქტით გათვალისწინებული პირის ხელმოწერა სავალდებულო არ არის და აქტი პირს ბარ
დება/ეგზავნება ამ მუხლის მე-5 პუნქტ
 ით დადგენილი წესით. ამასთან, პირს ელექტრონული
კომუნიკაციის საშუალებით ეცნობება აქტის შინაარსი, მიზანი, დადგენილი ვადა და სამარ
თალდარღვევის აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში მოსალოდნელი შედეგი.“;
გ) მე-10 პუნქტ
 ის შემდეგ დაემატოს მე-11 და მე-12 პუნქტ
 ები შემდეგი რედაქციით:
„11. თუ ამ მუხლის 51 პუნქტ
 ის შესაბამისად შედგენილი აქტით განსაზღვრ
 ულ ვადაში
არ იქნა შესრულებული საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 66-ე მუხლით დადგენილი
ვალდებულება, პირს პასუხისმგებლობა დაეკისრება ამ წესის 154 მუხლის მე-3 პუნქტ
 ის სა
ფუძველზე ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით მოპოვებული აუდიო მტკიცებულების
საფუძველზე.
12. თუ პირმა, ამ მუხლის 51 პუნქტ
 ის შესაბამისად შედგენილი აქტით განსაზღვრ
 ული
ვადის გასვლამდე შეწყვიტა ეკონომიკური საქმიანობა ან გააგრძ ელა იურიდიული პირის
სტატუსის მქონე სამართლებრივი ფორმით, იგი ვალდებულია აქტით განსაზღვრ
 ული ვადის
ამოწურვამდე წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით აცნობოს საგადასახადო ორგანოს
აღნიშნულის თაობაზე. ამ პუნქტ
 ით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, პირს პასუხისმგებლო
ბა არ დაეკისრება.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		
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ვებგვერდი, 01/02/2021
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017431

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №16
2021 წლის 29 იანვარი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა
მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2020 წლის 31 დეკემბრის
№331 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 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. 111 მუხლის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 112 მუხლი:
“მუხლი 112. დაქირავებულ პირთა რეესტრი
1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-12 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 მე-3 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 მე-3 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 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი			
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ვებგვერდი, 02/02/2021
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017432

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №20
2021 წლის 1 თებერვალი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის
№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

54

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 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 NVI-12 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. 107-ე მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 107. ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გაანგარიშების
შევსება
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) მე-2 სვეტში აისახება პირველ სვეტში მითითებული ლიცენზიით განსაზღვრული
ბუნებრივი რესურსის სახეობა. თუ ლიცენზია მოიცავს რამდენიმე სახეობის რესურსს, მაშინ
თითოეული სახეობა ცალ-ცალკე სტრიქონში აისახება;
გ) მე-3 სვეტში აისახება ზომის ერთეული (გრამი, კილოგრამი, ტონა, მ3) ბუნებრივი
რესურსების სახეობათა მიხედვით;
დ) მე-4 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) მინერალურ წყლებსა და მიწისქვ ეშა მტკნარ ჩამოსასხმელ წყლებზე – კვარტლის
განმავლობაში ლიცენზიის შესაბამისად დამტკიცებული სასარგებლო წიაღისეულის ათვი
სების შესაბამისი გეგმით გათვალისწინებული ყოველწლ
 იურად ასათვისებელი მოცულობის

მიხედვით, თანაბარ ნაწილებად, წლიურ
 ი გეგმის ¼-ის ოდენობით, ხოლო იმ შემთხვევაში,
თუ მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულის მოცულობა აღემატება წლიურ
 ი გეგმის ¼-ს, შე
იტანება ფაქტობრივად მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულის რაოდენობა;
დ.დ) ნახშირორჟანგზე (გაზი CO2) – თვის განმავლობაში ლიცენზიით განსაზღვრ
 ული
ყოველდღიური ლიმიტის შესაბამისად მოპოვებული რესურსის მოცულობა (ოდენობა);
დ.ე) იმ სასარგებლო წიაღისეულზე, რომლის მოპოვების (ან წიაღით სარგებლობის) ლი
ცენზიით პირდაპირ არის განსაზღვრული მოსაპოვებელი სასარგებლო წიაღისეულ
 ის ჯამუ
რი, წლიური მაქსიმალური ან დღიური ოდენობა (გარდა მინერალური წყლებით, მიწისქვ ეშა
მტკნარი ჩამოსასხმ ელი წყლებით და ნახშირორჟანგისა) – 6 თვის განმავლობაში ლიცენზიის
შესაბამისად დამტკიცებული სასარგებლო წიღისეულის ათვისების შესაბამისი გეგმით გათ
ვალისწინებული ყოველწლიური ასათვისებელი მოცულობა, თანაბარ ნაწილებად, წლიური
გეგმის ½-ის ოდენობით, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მოპოვებული სასარგებლო წიაღისე
ულის მოცულობა აღემატება წლიურ
 ი გეგმის ½-ს, შეიტანება ფაქტობრივად მოპოვებული
სასარგებლო წიაღისეულ
 ის მოცულობა. იმ შემთხვევაში, თუ ლიცენზია მოიცავს არასრულ
წელს (დაიწყო, დასრულდა, გასხვ ისდა წლის შიგნით), გეგმური მოცულობა განისაზღვრება
თვის ლიმიტის მიხედვით, ხოლო თუ მოპოვებული სასარგებლო წიაღისეულ
 ის მოცულობა
აღემატება თვიურ ლიმიტს, შეიტ
 ანება ფაქტობრივად მოპოვებული სასარგებლო წიაღ
 ისეუ
ლის მოცულობა.
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:
პირმა 2021 წლის მარტის თვეში მიიღ
 ო სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) მოპო
ვების ლიცენზია 2026 წლის მარტამდე მოქმედების ვადით. ლიცენზიაზე დამტკ იცებული
ათვისების გეგმის შესაბამისად, მოსაპოვებელი წიაღისეულის 2021 წლის წლიურ
 ი ოდენობა
შეადგენს 15 000 მ3, შემდეგ წლებში 20 000 მ3-ს, ხოლო 2026 წელს (პირველ მარტამდე) - 2 000
მ3 -ს.
მოცემულ შემთხვევაში:
2021 წლის წლიური გეგმა მოიც
 ავს 10 თვეს - მარტიდან დეკემბრის თვის ჩათვლ
 ით პე
რიოდს. შესაბამისად, რადგან აღნიშნული პერიოდი აღემატება 6 თვეს, 15 ივლისის და
მომდევნო წლის 15 იანვრის სავადო თარიღებისთვის წარდგენილი ექვს თვიან ი საანგარიშო
პერიოდების გაანგარიშებებში ასახულ უნდა იქნეს თვიური ლიმიტის შესაბამისად განსაზღ
ვრული 2021 წლის გეგმით გათვალისწინებული ასათვისებელი რესურსის მოცულობა. მო
ცემული მაგალითის პირობებში, 2021 წლის I არასრული ექვს თვიანი საანგარიშო პერიოდ
 ის
(მარტი-ივნისი) გაანგარიშებაში (სვ.4) ასახვას ექვემდებარება 6 000მ3 (15 000/10*4), ხოლო
II ექვსთვიანი (ივლისი - დეკემბერი) საანგარიშო პერიოდის გაანგარიშებაში, რომელიც წა
რედგინება საგადასახადო ორგანოს არაუგვიანეს მომდევნო წლის 15 იანვრ
 ისა - 9000 მ3 (15
000/10*6).
2022-2025 წლებში (ემთხვევა კალენდარულ წელს), ყოველი წლის ექვს თვიან პერიო
დებზე სავადო თარიღებისათვის (არაუგვიანეს 15 ივლისი და მომდევნო წლის 15 იანვარი)
წარდგენილ გაანგარიშებაში, ასახულ უნდა იქნეს შესაბამისი წლის ათვისების გეგმით გან
საზღვრული რესურსის მოცულობა თანაბარ ნაწილებად (წლიური გეგმის ½-ის ოდენობით),
მოცემული მაგალითის პირობებში - 10 000 მ3(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 მ3) სრულად ექვემდებარება ასახვას 2026 წლის
15 ივლისისათვის წარსადგენ გაანგარიშებაში.
მაგალითი 2:
პირმა 2021 წლის სექტემბრის თვეში მიიღო სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის)
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 მ3-ს, შემდეგ წლებში 12 000 მ3-ს, ხოლო 2026 წელს (პირველ
სექტემბრამდე) - 8 000 მ3 -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 მ3) სრულად ექვემდებარება ასახვას 2022 წლის
15 იანვრისათვის წარსადგენ გაანგარიშებაში.
2022-2025 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 ½-ის ოდენობით), მოცემული მაგალითის
პირობებში - 6 000 მ3(12 000 მ3/2).
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 მ3 (8
000 მ3/8*6), ხოლო II ექვსთვიანი საანგარიშო პერიოდის გაანგარიშებაში 2 000 მ3 (8 000 მ3/8*2)
.
დ.ვ) სასარგებლო წიაღისეულის შესწავლა-მოპოვების 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) მე-5 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 მე-4 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:
პირი ფლობს სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) მოპოვების ლიცენზიას,
რომელზეც დამტკიცებული ათვისების შესაბამისი გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის
ასათვისებელი რესურსის წლიური მოცულობა შეადგენს 20 000 მ3. 2019 წლის I ექვსთვიან
საანგარიშო პერიოდში გადამხდელს რესურსი არ მოუპოვებია, ხოლო II ექვსთვიან საანგარიშო
პერიოდში ფაქტობრივად მოპოვებულია 14 000 მ3 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 2019 წელს ლიცენზიით
განსაზღვრული ასათვისებელი რესურსის წლიური ოდენობის ნახევარი 10 000 მ3.
2020 წლის 15 იანვრის სავადო თარიღში წარდგენილ გაანგარიშებაში მოპოვებული/
მოსაპოვებელი რესურსის მოცულობა (სვტ. 4) უნდა აისახოს ფაქტობრივად მოპოვებული
რესურსის რაოდენობა 14 000 მ3. იმის გათვალისწინებით, რომ წლის მანძილზე ფაქტობრივად
მოპოვებული რესურსის მოცულობა (14 000 მ3) ნაკლებია ათვისების შესაბამისი გეგმით
გათვალისწინებულ 2019 წლის ასათვისებელ წლიურ მოცულობაზე (20 000 მ3) მოსაკრებლის
გადახდის ვალდებულება წარმოიქმნება 20 000 მ3 ოდენობის ბუნებრივ რესურსზე.
შესაბამისად, ვინაიდან გაანგარიშების მე-4 სვეტში ჯამურად ასახული რესურსის რაოდენობა
შეადგენს 24 000 მ3-ს (10 000 მ3 +14 000 მ3), გაანგარიშების მე-5 სვეტში ასახვას ექვემდებარება
4 000 მ3 ((10 000 მ3+14 000მ3)-20 000 მ3) რესურსის მოცულობა.
მაგალითი 4:
პირი ფლობს სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) მოპოვების ლიცენზიას,
რომელზეც დამტკიცებული ათვისების შესაბამისი გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის
ასათვისებელი რესურსის წლიური მოცულობა შეადგენს 20 000 მ3. 2019 წლის I ექვსთვიან
საანგარიშო პერიოდში გადამხდელმა მოიპოვა 18 000 მ3 მოცულობის ბუნებრივი რესურსი,
ხოლო II ექვსთვიან საანგარიშო პერიოდში ფაქტობრივად მოპოვებულია 8 000 მ3 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 მ3.
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 მ3. იმის
გათვალისწინებით, რომ წლის მანძილზე ფაქტობრივად მოპოვებული რესურსის მოცულობა
(26 000 მ3) აღემატება ათვისების შესაბამისი გეგმით გათვალისწინებულ 2019 წლის
ასათვისებელ წლიურ მოცულობას (20 000 მ3) მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულება
წარმოიქმნება ფაქტობრივად მოპოვებული 26 000 მ3 ოდენობის ბუნებრივ რესურსზე.
შესაბამისად, ვინაიდან გაანგარიშების მე-4 სვეტში ჯამურად ასახული რესურსის რაოდენობა
შეადგენს 28 000 მ3-ს (18 000 მ3 +10 000 მ3), გაანგარიშების მე-5 სვეტში ასახვას ექვემდებარება
2 000 მ3 ((18 000 მ3+10 000მ3)-26 000 მ3) რესურსის მოცულობა.
მაგალითი 5:
პირი ფლობს სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) მოპოვების ლიცენზიას,
რომელზეც დამტკიცებული ათვისების შესაბამისი გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის
ასათვისებელი რესურსის წლიური მოცულობა შეადგენს 20 000 მ3. 2019 წლის I ექვსთვიან
საანგარიშო პერიოდში გადამხდელმა მოიპოვა 16 000 მ3 მოცულობის ბუნებრივი რესურსი,
ხოლო II ექვსთვიან საანგარიშო პერიოდში ფაქტობრივად მოპოვებულია 4 000 მ3 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 მ3.
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 მ3. იმის
გათვალისწინებით, რომ წლის მანძილზე ფაქტობრივად მოპოვებულია ათვისების შესაბამისი
გეგმით გათვალისწინებული 2019 წლის ასათვისებელი რესურსის წლიური მოცულობა (20
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000 მ3) მოსაკრებლის გადახდის ვალდებულება წარმოიქმნება რესურსის ამ მოცულობაზე
(20 000 მ3). შესაბამისად, ვინაიდან გაანგარიშების მე-4 სვეტში ჯამურად ასახული რესურსის
რაოდენობა შეადგენს 26 000 მ3-ს (16 000 მ3 +10 000 მ3), გაანგარიშების მე-5 სვეტში ასახვას
ექვემდებარება 6 000 მ3 ((16 000 მ3+10 000მ3)-20 000 მ3) რესურსის მოცულობა.
ვ) მე-6 სვეტში აისახება მოსაკრებლის გადახდას დაქვემდებარებული ბუნებრივი
რესურსის მოცულობა (რაოდენობა) (სვტ.4 – სვტ.5).
ზ) მე-7 სვეტში აისახება მოსაკრებლის ის განაკვეთი, რომელიც კონკრეტულად
განსაზღვრულია პირველ სვეტში მოცემული მოსაკრებლის გადახდას დაქვემდებარებული
თითოეული სახეობის რესურსისათვის.
თ) მე-8 სვეტში აისახება მე-6 და მე-7 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:
პირი ფლობს სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) მოპოვების ლიცენზიას,
რომელზეც დამტკიცებული ათვისების შესაბამისი გეგმით გათვალისწინებული 2021 წლის
ასათვისებელი რესურსის წლიური მოცულობა შეადგენს 12 000 მ3. 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 მე-5 სვეტში უნდა ასახოს
2021 წლის იანვრიდან - თებერვლის ჩათვლით პერიოდში თვიური ლიმიტის შესაბამისად
განსაზღვრული 2021 წლის გეგმით გათვალისწინებული ასათვისებელი რესურსის
მოცულობა 2 000 მ3(12 000 მ3/12*2).“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი
დანართი NVI-12

ნაწილი I
გადამხდელის
საიდენტიფიკაციო ნომერი

გვერდი

ეკონომიკური
საქმიანობის
(NAEC) კოდი
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ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის გაანგარიშება

გაანგარიშების სახე

შესწორებული

პირველადი

წელი
თვე
კვარტალი
ექვსთვიანი

საანგარიშო პერი
ოდი  

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
ორგანოს დასახე
ლება)

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)

თანდართული
დამადასტურებე
ლი დოკუმენტე
ბი ფურცელზე  

მოცემული გაანგარიშება შედგენიალია
ფურცელზე

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

ელექტრონულად

(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
გადამხდ
 ელის საიდენტი
ფიკაციო ნომერი

გვერდი

2

საანგარიშო პერიოდ
ში გარემოდან ამოღე
ბული (მოპოვებული/
მოსაპოვებელი)
ბუნებრივი რესურ
სების მოცულობა
(რაოდენობა)

3

4

მოცულობა
(რაოდენობა),
რომელიც არ
ექვემდებარება
მოსაკრებლის
გადახდას
5

მოსაკრებლის
გადახდას დაქ
ვემდებარებუ
ლი ბუნებრივი
რესურსების
მოცულობა
(რაოდენობა სვტ.4
– სვტ.5)
6

მოსაკრებლის
განაკვეთი

ზომის ერთეული

1

ბუნებრივი რესურ
სების სახეობა

ლიცენზიის ნომერი

ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლის საერთო თანხის გაანგარიშება

7

გადახდას
დაქვემდე
ბარებული
მოსაკრებ
ლის თანხა
(სვტ.6Xსვტ.7)
8

ჯამი:
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გაანგარიშებაში მოცემული მონაცემების უტყუარობასა და სისრულეს ვადასტურებ:
საწარმოს ხელმძღვანელი/ფიზიკური პირი:

-------------- ---------------- --------------(სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

(თარიღი)

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 მე-6 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 შესწავლა-მოპოვების 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 მე-3 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 მინისტრის
ბრძანება №30
2021 წლის 11 თებერვალი ქ. თბილისი
„მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების,
სასაქონლო-მატერიალურ 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
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„მიმდინარე კონტროლის პროცედურების ჩატარების, სასაქონლო-მატერიალ
 ურ ფასეუ
ლობათა ჩამოწერის, აღიარებული საგადასახადო დავალიანების დაფარვის, საგადასახადო
დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფის ღონისძიებ
 ების განხორციელ
 ების, სამარ
თალდარღვევათა საქმისწარმოების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთ
 ა
მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №994 ბრძანებით (სსმ III, 31.12.2010, №172, სარეგისტრა
ციო კოდი: 200090000.22.033.016105) დამტკიცებულ წესში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 46-ე
მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტ
 ები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. საგადასახადო ორგანო/აღსრულების ეროვნული ბიურო პირის ყადაღადადებული
ქონების რეალიზაციის ან პირდაპირ სახელმწ
 იფოს საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე შუამ
დგომლობით მიმართავს რაიო
 ნულ (საქალაქო) სასამართლ
 ოს გადასახადის გადამხდელის
საგადასახადო აღრიცხვის მიხედვით, ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ აქტის შედგენი
დან/ქონების შეფასების შესახებ დასკვნის მიღებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში, თუ
ჯამურად გადასახადის გადამხდ
 ელის ყადაღადადებული ქონების საბაზრო ღირებულება
აღემატება 500 ლარს, გარდა ამ წესის XVIII თავით გათვალისწინებული, დოკუმენტების გა
რეშე ტრანსპორტირებულ/შეძენილ საქონელზე ყადაღის დადების შემთხვევისა.
2. საჯარო შეტყობინების შედეგად აღიარებული საგადასახადო დავალიანების შემთხ
ვევაში, საგადასახადო ორგანო/აღსრულების ეროვნული ბიურო პირის ყადაღადადებული
ქონების რეალიზაციის თაობაზე სასამართლოს შუამდგომლობით მიმართავს საგადასახადო
მოთხოვნის გასაჩივრების ვადის გასვლიდან 10 კალენდარული დღის შემდეგ, ამ მუხლის
პირველ პუნქტში მითითებული ვადისა და გადასახადის გადამხდელის ყადაღადადებული
ქონების საბაზრო ღირებულების გათვალისწინებით.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
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ვებგვერდი, 17/02/2021
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017439

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №33
2021 წლის 16 თებერვალი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის
№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 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 მე-9 მუხლის:
1. პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ე) მონაცემები გადასახადის გადამხდელის მიერ გამოყენებული სასაქონლო ზედნადების
(გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა), სერტიფიკატის,
სანებართვო მოწმობის, საგადასახადო ანგარიშფაქტურის და მკაცრი აღრიცხვის სხვა
დოკუმენტების შესახებ;“.
2. მე-3 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-4 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 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
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ვებგვერდი, 18/02/2021
სარეგისტრაციო კოდი
200230040.22.033.017440

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №35
2021 წლის 17 თებერვალი ქ. თბილისი
„სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმების გამოყენების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის
№999 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 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) მე-5 მუხლის:
1. მე-2 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
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:
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 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
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ვებგვერდი, 18/02/2021
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017441

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №36
2021 წლის 17 თებერვალი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის
№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 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. მე-2 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 მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული
შემთხვევისა.“.
2. მე-3 მუხლის 12 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 13 პუნქტი:
„13. 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 მე-11 მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, ელექტრონული
ფორმით კომუნიკაციაზე გადასვლის მოთხოვნას. ცალკეულ შემთხვევაში საგადასახადო
ორგანო უფლებამოსილია, ვიდეოზარით მიმართვის ნაცვლად, პირს მოსთხოვოს №I-01
დანართის შესაბამისი განცხადების წარდგენა.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ივანე მაჭავარიანი
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ვებგვერდი, 21/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი
000000000.00.00.016605

შემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №107
2021 წლის 15 იანვარი ქ. თბილისი
დამატებული ღირებულების გადასახდის გადამხდელისათვის
სპეციალური სტატუსის მინიჭების შესახებ
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების
დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303
ბრძანებით დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ზ“ და „უ“ ქვეპუნქტების
და „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010
წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციის 563 მუხლის პირველი
პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა და მე-3 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. დღგ-ის გადამხდელად ახლად დარეგისტრირებული პირი დღგ-ის გადამხდელად
რეგისტრაციის მომენტიდან ჩაითვალოს არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელად.
2. კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მქონე პირს ავტომატურად,
არაუგვიანეს შესაბამისი თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვისა, სპეციალური პროგრამის
მეშვეობით, გაუუქმდეს კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსი და მიენიჭოს
არაკვალიფიციური დღგ-ის 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 0-ის ტოლია).
3. არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელისთვის კვალიფიციური დღგ-ის
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 563 მუხლის პირველი
პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული შეზღუდვა გავრცელდეს დღგ-ის გადამხდელად
რეგისტრირებული პირზე არაკვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მინიჭების
შემთხვევაში, აღნიშნული სტატუსის მოქმედების პერიოდში.
5. კვალიფიციური დღგ-ის 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 0-ის ტოლია). წინააღმდეგ შემთხვევაში, პირი ამ ბრძანების
ამოქმედებისთანავე ჩაითვალოს დღგ-ის არაკვალიფიციურ გადამხდელად.
6. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2021 წლის 20 იანვრიდან.
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ლევან კაკავა

ვებგვერდი, 25/01/2021
სარეგისტრაციო კოდი
260030000.64.076.016089

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №ნ-1
2021 წლის 22 იანვარი ქ. თბილისი
„ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების
წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელ
 ების წესის შესახებ“ ბუ
ღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფ
როსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანებაში (სსმ, ვებგვერდი, 13/07/2017; სარეგისტრაციო
კოდი: 260030000.64.076.016017) შეტანილ იქნეს ცვლილება:
1. ბრძანების პირველი მუხლის „გ“ ქვეპუნქტ
 ი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მიერ წარსადგენი ინფორმაციის ფორმე
ბი: „აუდიტორული საქმიანობის (მომსახურების) გარიგებების შესახებ ინფორმაცია“,
„აუდიტორული გარიგების სუბიექტთან არსებული სხვა გარიგებების შესახებ ინფორმაცია“
და „ინფორმაცია გარიგებების შესახებ, რომელიც არ არის დაკავშირებული აუდიტის დამკ
ვეთთან“, დანართი №4-ის შესაბამისად;”.
2. ბრძანებით დამტკიცებული ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორ
ციელების წესის (დანართი №1):
ა) მე-6 მუხლის პირველი პუნქტ
 ი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. სამსახური უფლებამოსილია, საკუთარი ინიციატივით, მონიტორინგის განხორციე
ლება დაიწყოს კანონით განსაზღვრული ვადებისაგან განსხ
 ვავებულ ვადებში, რისკზე დამყა
რებული მიდგომის საფუძველზე აღმოჩენილი გარემოების (მათ შორის, წინა მონიტორინგის
შედეგების ან/და ამ ბრძანებით დამტკიცებული დანართი №4-ის საფუძველზე წარმოდგენი
ლი ინფორმაციის დამუშავების საფუძველზე) ან/და სამსახურისათვის წარდგ
 ენილი წერი
ლის ან/და საჩივრის ან/და მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის არსებობისას. სამსახური
რისკების მართვისათვის იყენებს შესაბამის მეთოლოგიას და პროგრამულ უზრუნველყო
ფას.“’;
ბ) მე-10 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) აუდიტორული საქმიანობის (მომსახურების) გარიგებების შესახებ ინფორმაციას,
აუდიტორული გარიგების სუბიექტთან არსებული სხვა გარიგებების შესახებ ინფორმაციას
და ინფორმაციას გარიგებების შესახებ, რომელიც არ არის დაკავშირებული აუდიტის დამკ
ვეთთან, დანართი №4-ის შესაბამისად;“;
გ) მე-17 მუხლის:
გ.ა) 31 პუნქტ
 ი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„31. მონიტორინგის გეგმაში შეტანილი გარიგებების დალუქვა, გარდა ელექტრ
 ონული
ფორმით წარმოდგენილი გარიგებებისა, ხორციელდება ამ წესის მე-11 მუხლის პირველი
პუნქტით განსაზღვრული ინფორმაციის წარდგ
 ენიდან ან/დ
 ა მონიტორინგის გეგმაში ცვლი
ლების განხორციელებიდან უმოკლეს ვადაში.“;
გ.ბ) 31 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 32 პუნქტ
 ი:
„32. აუდიტორი/აუდიტორული ფირმა ვალდებულია წარადგინოს მონიტორინგის გეგ
მაში შეტანილ გარიგებებთან დაკავშირებული ინფორმაცია/დოკუმენტაცია ელექტრ
 ონული
ფორმით, მათ შორის, უზრუნველყოს მონიტორინგის სამუშაო ჯგუფის ხელმისაწვდ
 ომობა
პროგრამულად დაკომპლექტებულ ფაილზე, სამსახურის მოთხოვნის შემთხვევაში.“;
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დ) 24-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-5 პუნქტი:
„5. ამ ბრძანების 21-ე მუხლის 31 და 32 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 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი			

იური დოლიძე

I. აუდიტორული საქმიანობის (მომსახურების) გარიგებების შესახებ ინფორმაცია

აუდიტის ჩატარებისას
გამოყენებული
სტანდარტები

სუბიექტთან
გაფორმებული
ხელშეკრულების საგანი

არის თუ არა
საზოგადოებრივი
დაინტერესების პირი

სუბიექტის კატეგორია

სუბიექტის
საიდენტიფიკაციო კოდი

სუბიექტის დასახელება

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
სუბიექტთან გაფორმებუ
ლი ხელშეკრულების
საგნის პერიოდი
აუდიტორული მომსახურების
სახელმწიფო შესყიდვის შემთხ
ვევაში - შესყიდვის განცხადების
ნომერი

პერიოდის
დასაწყისი

პერიოდის
დასასრული

გარიგებაზე მომუშავე
პერსონალის რაოდენობა

აუდიტორული საქმიანო ბის
(მომსახურების) განხორცი
ელებისა თვის მიღებული
ანაზღაურება (ლარი)

გარიგების
შეფასებული
რისკის დონე

გარიგების ხარისხის
კონტროლის
მიმომხილველის
სახელი და გვარი

გარიგების პარტნიორის
სახელი და გვარი

გარიგების საბოლოო
ფაილის დაკომპლ
 ექტების
თარიღი

აუდიტორუ ლი დასკვნ ის
გაცემის თარიღი
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აუდიტორული
მომსახურების
დასრულების თარიღი

აუდიტორული
მომსახურების
დაწყების თარიღი

გაგრძელება

გაგრძელება
გარიგების განხორცი
ელებაზე დახარჯული
დრო (გამოხატული
საათებში)
გარიგების
პარტნიორი

გარიგების ხარისხის
კონტროლის მიმომხილ
ველი

აუდიტორული
მოსაზრების ტიპი
გარიგების გუნდის
სხვა წევრები

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 გვარი
_________________________________________
ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის სახელი და გვარი
_________________________________________________________________________________
ხელმოწერა
____________
თარიღი
________
ხელმოწერა
____________

თარიღი
________
II. აუდიტორული გარიგების სუბიექტთან არსებული სხვა გა
რიგებების
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აუდიტორული გარიგების სუბიექტთან 2017 წლის 1 იანვრიდან მიმდინარე (დადებული) და დასრულებული
სხვა გარიგებები
სუბიექტის
დასახელება

სუბიექტის
საიდენტი
ფიკაციო
კოდი

მომსახურების
დაწყების და
დასრულების
თარიღი

სუბიექტთან
გაფორმებული
ხელშეკრულე
ბის საგანი

გარიგებაზე
პასუხისმგე
ბელი პირის
სახელი და
გვარი

ანაზღა
ურება
(ლარი)

ინტერესთა შე
უთავსებლობის
თავიდან აცილე
ბაზე ახსნა-გან
მარტება

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 დასახელება

ანაზღაურება (ლარი)
გარიგებაზე პასუხისმ
გებელი პირის სახელი
და გვარისუბიექტთან
გაფორმებული ხელშეკ
რულების საგანიმომსა
ხურების დაწყების და
დასრულების თარიღი
სუბიექტის საიდენტიფი
კაციო კოდი
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ხელმძღვანელობაზე და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის
სახელი და გვარი

ხელმოწერა

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__________

redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada
bafis sagadasaxado komitetma
kiTxva:

Sps aris registrirebuli sastumro biznesSi, romelic COVID-19-is pandemias
Tan dakavSirebiT gaTavisuflda qonebis gadasaxadisagan.
gvainteresebs, rodesac deklarirebas ganvaxorcielebT da visargeblebT
SeRavaTiT, gadasaxdeli Tanxa Semosavlad unda davafiqsiroT, Tu sagadasaxado
miznebisaTvis ar vaRiaroT xarjad?
pasuxi:

Tu Tqveni kompania e.w. `estonur modelzea~, igi saerTod ar iTvaliswinebs
Tanxebis erTobliv SemosavalSi aRiarebasa da xarjad gamoqviTvas. im SemTxve
vaSi, Tu ibegrebiT wliuri mogebis gadasaxadiT (rac naklebad savaraudoa), arc
Semosavali gaqvT da arc xarji.
kiTxva:

Sps-is saangariSo periodSi Senobis remontis xarji 5%-ze meti odenobisaa,
Sesabamisad, sagadasaxado miznebidan gamomdinare, gviwevs remontis xarjebis
kapitalizeba.
gvainteresebs, Tu remontis realuri xarji 15%-ia, mas unda gamovakloT 5%-iani
SeRavaTis nawili, Tu srulad vaRiaroT kapitalizaciis nawilSi da gavzardoT
Senobis Rirebuleba?
aseve, remontis xarji ibegreba Tu ara ukudabegvris dRg-is gadasaxadiT?
pasuxi:

am kiTxvis pasuxSi vuSvebT, rom Tqveni kompania ibegreba e.w. wliuri mogebis
gadasaxadiT, vinaidan sxva SemTxvevaSi („estonuri modeli“) remontis xarjebis
xarjad aRiarebis 5% da 15%-iani normebi ar arsebobs. amasTan, ar aris miTiTe
buli, remonti sakuTar ZiriTad saSualebas Cautarda Tu ijariT aRebuls.
1. sakuTari ZiriTadi saSualebis remontis SemTxvevaSi, kapitalizebas daeqvem
debareba 10% (15% _ 5%). amasTan, 5%-is Tanxa aiReba ZiriTadi saSualebis wina
wlis bolos arsebuli Sesabamisi jgufis RirebulebiTi balansidan (ix. kodeqsis
115-e muxli). ijariT aRebuli ZiriTadi saSualebis remontis SemTxvevaSi, moq
medebs gansxavebuli wesebi.
2. Tu remonti:
- warmoadgens Senobis modifikacias/rekonstruqcias; da
- ganxorcielebulia sakuTari ZalebiT, an iseTi pirisgan Sesyidvis gziT, rome
lic ar aris registrirebuli dRg-is gadamxdelad; an
- gaweul iqna im pirobebSi, rodesac ver miiRebdiT dRg-is CaTvlas, am momsa
xurebis sxva pirisgan SeZenis SemTxvevaSi _ maSin es operacia daeqvemdebareba
dRg-iT dabegvras.
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kiTxva:

Cveni Sps aris Rvinis mwarmoebeli kompania da imisaTvis, rom kanadaSi ganvaxor
cieloT eqsporti, savaldebulo gaxda kanadaSi maregistrirebel saxelmwifo
reestrSi Cveni Rvinis registraciis gakeTeba. Sesabamisad, kanaduri dileris (ka
nadaSi registrirebuli kompania) mier moxda Cveni registraciis sakiTxis mogva
reba da am kompaniam momsaxurebisaTvis gadagvaxdevina Tanxa.
gvainteresebs, registraciis momsaxurebis xarji, romelic kanadaSi ganxorci
elda, aris Tu ara dRg-is ukudabegvr
 iT dasabegri da aseve, vixdiT Tu ara arare
zidentis saSemosavlo gadasaxads?
pasuxi:

2021 wlis 1 ianvridan dawyebul periodebze Tqven mogiwevT ukudabegvris dRg-is
daricxva, romlis CaTvlac unda moxdes ssk-iT dadgenili wesiT (CaTvla, savara
udod, moxdeba, Tu es momsaxureba eqsportirebul saqonels ukavSirdeba). rac
Seexeba ararezidentis gadasaxads, naklebi sagadasaxado riskis Semcveli iqneba,
Tu am operacias dabegravT, magram amgvari dabegvris sisworis Sefaseba gviWirs,
ssk-is 104-e muxlis orazrovnebidan gamomdinare.
kiTxva:

gvainteresebs, dRg-is miznebisaTvis erTi sawarmos mier sxva sawarmosaTvis,
anu biznesisTvis saqonlis gadazidva ucxoeTidan saqarTveloSi (vgulisxmobT
qarTuli sawarmo qarTuls/TurqeTidan Tbilisamde), Tu daibegreba dRg-iT
2021 wlidan?
pasuxi:

diax, Cveni azriT, daibegreba, Tumca es azri erTmniSvnelovani ar aris da met
detalizacias saWiroebs (maT Soris, kanonmdeblobis kuTxiTac).
kiTxva:

saavtomobilo saSualebas teqnikur pasportSi uweria satvirTo furgoni (for
dis mikroavtobusi, ukan dasajdomi adgilebis gareSe). ibegreba Tu ara reali
zacia dRg-is gadasaxadiT, radgan 8703 kodiT gaTavisuflebul saavtomobilo
saSualebebSi moxseniebulia _ msubuqi avtomobilebi da danarCeni Zraviani sat
ransporto saSualebebi, gankuTvnili, ZiriTadad, adamianebis gadasayvanad (8702
sasaqonlo poziciis Zraviani satransporto saSualebebis garda), satvirTo-sam
gzavro avtomobil-furgonebisa da sarbolo avtomobilebis CaTvliT.
pasuxi:
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kiTxvaSi mocemuli informaciiT SeuZlebelia satransporto saSualebis sasa
qonlo kodis gansazRvra da, aqedan gamomdinare, Tqvens kiTxvaze swori pasuxis
gacema. ajobebs, mimarToT Semosavlebis samsaxurs.

kiTxva:

saqarTvelos moqalaqes, romelic daregistrirebulia rogorc mcire mewarme,
aqvs Tu ara ufleba, Suamavali kompaniis gareSe, awarmoos saerTaSoriso gada
zidva da gvainteresebs, mcire mewarmis statusis pirobebSi rogor daibegreba,
radgan saerTaSoriso gadazidvebisas zogierTi xarjebis dadastureba TiTqmis
SeuZlebelia.
pasuxi:

Tu am saqmianobidan miRebuli Semosavali iTvleba saqarTveloSi arsebuli wya
rodan miRebul Semosavlad da ar eqceva Sesabamis SezRudvebSi (magaliTad, ar
saWiroebs licenzirebas an nebarTvas), maSin igi SeiZleba moeqces mcire biznesis
statusis sferoSi da daibegreba am statusisTvis dadgenili saerTo wesiT. xolo,
Tu igi ar iTvleba saqarTveloSi arsebuli wyarodan miRebul Semosavlad, maSin
fizikuri pirisTvis aseTi Semosavali gaTavisuflebulia saSemosavlo gadasaxa
disgan (82.1-e muxlis nawilis „f“ qvepunqti), mis misaRebad gaweuli xarjebi ar
gamoiqviTeba da, Sesabamisad, arc am xarjebis dadastureba aris saWiro.
kiTxva:

20 wlis registrirebul sawarmos dagrovili aqvs sabuRaltro da sagadasaxado
dokumentaciis auarebeli raodenoba, aqvs Sida arqivi.
gvainteresebs, ra vadiT unda SevinaxoT sabuRaltro da sagadasaxado dokumen
tacia (daarqivebuli saxiT), garda Sesamowmebeli savaldebulo samwliani peri
odisa?
pasuxi:

arasagadasaxado miznebisTvis sxvadasxva xasiaTis urTierTobebs, romlebic aR
niSnuli dokumentebiT aris dadasturebuli, sxvadasxva xandazmulobis vadebi
SeiZleba hqondes (es gansazRvrulia „saqarTvelos samoqalaqo kodeqsiT“, Tu
sxva normatiuli aqtebiT). „buRaltruli aRricxvis, auditisa da angariSgebis
Sesaxeb“ kanoniT dokumentebis Senaxvis zogadi vada aris 6 weli. gadawyvetilebis
miRebisas es detalebic unda gaiTvaliswinoT.
kiTxva:

ra gadasaxadiT unda davbegroT TanamSromlebisTvis SeZenili da gadacemuli
sasaCuqre nakrebebi, Tu maTi jamuri Rirebuleba erT TanamSromelTan mimarTe
baSi aRemateba axali kodeqsiT gansazRvrul 50 lars?
pasuxi:

unda dabegroT dRg-iT da saSemosavlo gadasaxadiT, xolo Sesabamisi pirobebis
arsebobisas _ aqciziTac.

73

ბულგარული
ლევი

დანიური კრონა

ევრო

ფუნტი
სტერლინგი

ისლანდიური
კრონა

სერბული დინარი

ნორვეგიული
კრონა

პოლონური
ზლოტი

რუმინული ლეი

უნგრული
ფორინტი

შვედური კრონა

შვეიცარული
ფრანკი

ჩეხური კრონა

ამერიკული
დოლარი

თარიღი

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2021 wlis TebervalSi

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

74

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

კანადური
დოლარი

ავსტრალიური
დოლარი

ეგვიპტური
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ლირა
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დოლარი
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დოლარი

თარიღი

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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რუსული რუბლი

აზერბაიჯანული
მანათი

ბელორუსული რუბლი

თურქმენული მანათი

მოლდავური ლეი

სომხური დრამი

ტაჯიკური სომონი

უზბეკური სუმი

უკრაინული გრივნა

ყაზახური თენგე

ყირგიზული სომი
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ბრაზილიური რიალი

თარიღი
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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
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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
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biznesSi dasaqmebuli profesionali buRalteri, romelic pasuxismgebelia damqiravebeli organizaciis saerTo daniSnulebis finansuri angariSgebis momzadebaze
an damtkicebaze, darwmunebuli unda iyos, rom finansuri angariSgeba wardgenilia finansuri angariSgebis wardgenisTvis dadgenili saTanado safuZvlebis Sesabamisad.
profesionalma buRalterma ar unda dauSvas, rom interesTa konfliqtma gamoiwvios misi profesiuli an saqmiani gadawyvetilebebis kompromentireba.
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