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

საჯარო სექტორის მხარდაჭერა: 
როგორ ცვლიან ბუღალტერთა პროფესიული 
ორგანიზაციები მსოფლიოს უკეთესობისკენ  
კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეულმა კრიზისმა საჯარო სექტორი განსაკუთრებუ
ლი გამოწვევების წინაშე დააყენა, ხოლო კრიზისის დასრულებას ჯერ ბოლო არ უჩანს.
მთელ მსოფლიოში მრავალი ქვეყნის მთავრობა, ადგილობრივი ხელისუფლებიდან
დაწყებული ფედერალური დონით დამთავრებული, უკვე აწყდება ბიუჯ ეტების გარღვ ევის
პრობლემას, რადგან ვაქცინაციის თავდაპირველი დადებითი ეფექტების მიუხედავად,
პანდემია ისევ მძვინვარებს. ბევრს მიაჩნია, რომ საზოგადოებრივი მომსახურებისა და
ეკონომიკის შესანარჩუნებლად და უშუალოდ მოქალაქეებ ის მხარდასაჭერად ჯერ კიდევ
აუცილებელია ამა თუ იმ ფორმით მთავრობის ზემოქმედება, მაგალითად, ფისკალური
მასტიმულირებელი ზომების გატარება.
პანდემიით შექმნილ სირთულეს ემატება სხვა პრობლემებიც, როგორიცაა კლიმატის
ცვლილებით გამოწვეულ
 ი შეფერხებები და სხვა სახის სტიქიური უბედურებები, რომ
ლებიც საჭიროებს მუდმივ სახელმწ
 იფო ინვესტიციებს. გარდა ამისა, ასეთ საგანგებო
სიტუაციებზე სწრაფი რეაგ ირების აუცილებლობამ არაეფექტურობა გამოავლინა არა
მხოლოდ განვითარებად ქვეყნებში, არამედ იმ ქვეყნებშიც კი, რომლებსაც, სავარაუ
დოდ, უფრო საიმედო ინსტიტუციებ ი და ნორმატიულ-ს ამართლებრივი ბაზა აქვთ.
როგორც 2021 წლის ივლისში IFAC-ის Knowledge Gateway-ზე გამოქვეყნებულ CAPA-ს
(აზიისა და წყნარი ოკეან ის ბუღალტერთა კონფედერაცია, შემდგ ომში CAPA) სტატიაში
იყო ნათქვ ამი: „…ჯანმრთელობის, სოციალ
 ური და ეკონომიკური შედეგების მოსაგვა
რებლად სახელმწ
 იფოს სწრაფი და ფართომასშტაბიანი ჩარევის აუცილებლობამ …
ეჭვქვეშ დააყენა მთავრობის შესაძლებლობები, მართოს რესურსები გამჭვირვალედ და
სათანადო ანგარიშვალდებულების დაცვით და ეს მარტო ჩვენი პრობლემა არ არის“.
საე რთ აშ ორ ის ო სავ ალ უტ ო ფონდ მ ა ყველ ას მოუ წ
 ოდ ა სახ ელმ წ იფ ო ხარჯ ებ ის
„მოფრთხილებისკენ“, ხოლო ზოგიერთი სამოქალაქო ჯგუფი მოითხოვდა ინფორმა
ციის გასაჯაროებას. საერთაშორისო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია „საერთაშორისო
გამჭვირვალობა“ აუდიტორულ ორგანიზაციებსა და მარეგულირებლებს მოუწოდებს
რეალური დროის მიხედვით მოქმედებას. ახალი არ არის დაინტერესებული მხარეების
მოწოდება სახელმწიფო ფინანსების მართვის გაძლიერებისა და გამკაცრებისკენ, მით
უფრო ასეთ დროს, როდესაც ისევ იჩინა თავი სახელმწიფოს დახმარების გადაუდებელმა
აუცილებლობამ, რადგან სისტემის ნებისმიერი ხარვეზი, თუ არ მოგვარდება, შორსმი
მავალ და, სავარაუდ
 ოდ, გრძელვადიან სოციალ
 ურ შედეგებს მოუტ
 ანს საზოგადოებას.
საჯარო სექტორის მართვა
CAPA დიდი ხანია მხარს უჭერს სახელმწიფო ფინანსების მაღალხარისხიანი მართვის
მნიშვნელობას. ამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ელემენტის ხაზგასასმელად, რომე
ლიც CAPA-ს მისიის ნაწილია, ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ინიციატივა ბოლო ათწლეულ
 ის
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განმავლობაში იყო ბუღალტერთა პროფესიულ ორგანიზაციებში საჯარო სექტორზე
ორიენტირებული ინტელექტუალური მართვის განვითარებაზე ფოკუსირება.
ამის საფუძველია იმის აღიარება, რომ ჩვენ, როგორც პროფესიას, საჭირო ცვლილებე
ბის განხორციელებით, შეგვიძლია გავლენა მოვახდინოთ და ხელი შევუწყოთ საჯარო
ფინანსების მართვის ძლიერ ოპტიმიზაციას. უკანა რიგებში დგომა არჩევანი არ არის.
CAPA-მ 2019 წელს გამოაქვეყნა დოკუმენტი „ბუღალტერთა პროფესიულ
 ი ორგანიზაციე
ბი - ურთიერთქმედება საჯარო სექტორთან“, სადაც განხილული იყო საჯარო სექტორთან
ბუღალტერთა პროფესიული ორგანიზაციების ამჟამინდელი ურთიერთქმედების ხასიათ
 ი
და მასშტ
 აბი და CAPA მოუწ
 ოდებდა მათ ჩართულობის დონის შემდგომი ზრდისკენ.
დოკუმენტში აღნიშნული იყო: მართალია, პრობლემებისა და გამოწვევების გაცნობი
ერება მნიშვნელოვანია, მაგრამ გაუმჯობესებისა და წარმატების მისაღწევად საჭიროა
გადაწყვეტილებები და მოქმედება.
შესაბამისად, 2021 წლის ივნისში CAPA-მ გამოაქვეყნა ახალი დოკუმენტი: „ბუღალტერთა
პროფესიულ
 ი ორგანიზაციები - საქმიანობის გაფართოება საჯარო სექტორში”, სადაც
აღწერილი იყო ის აქტივობები და მათი მასშტაბი, რომელთა განხორციელება ბუღალ
ტერთა პროფესიულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ ,,მიწოდების შექმნის”, ,,მოთხოვნის
ზრდის”, ,,შესაძლებლობების შექმნ ისა” და „უნარების განვითარების/კვალიფიკაციის
ამაღლების“ ხელშეწყობის მიზნით.
მაგალითები პრაქტიკიდან
ისეთი აქტივობების განხორციელება, რომლებიც ბუღალტერთა პროფესიულ ორგა
ნიზაციებს საშუალებას მისცემს, ჩაერთონ საჯარო სექტორში, მათ შორის, მოიზიდონ
ახალი წევრები, რომლებსაც სურთ საჯარო სექტორში მუშაობ ა ან დაეხმარონ იმ ბუ
ღალტრ
 ებს, რომლებიც უკვე მუშაობენ საჯარო სექტორში, მოითხოვს ძალისხმევას
და ინვესტიციებს. ზოგიერთი აქტივობა სხვაზე მეტ ძალისხმევას საჭიროებს და CAPA-მ
ამ დინამიკის გამოკვლევა წარმოადგინა 2021 წლის ივნისის პუბლიკაციაშ ი, რომელიც
მოიცავს 16 ქვეყნის დაახლოებით 22 ბუღალტერთა პროფესიული ორგანიზაციის მიერ
განხორციელებული საქმიანობის თითქმის 90 მაგალითს.
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გარდა ამისა, CAPA ამზადებს მთელ რიგი პრაქტიკული მაგალითების თემატურ გამოკვ
ლევას, სადაც უფრო დეტალურად არის განხილული უამრავი უაღრესად სტრატეგიული
მნიშვნ ელობის ინიციატივა. აღნიშნულ კვლევაში განხილულია არა მხოლოდ ის იდე
ები, რომელთა რეალიზებაც ბუღალტერთა პროფესიულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ,
არამედ ის ფაქტორებიც, რომლებიც ხელს უწყობს მათ წარმატებას, ასევე მოცემულია
მნიშვნელოვანი რჩევები ბუღალტერთა სხვა პროფესიული ორგანიზაციებისთვის, რომ
ლებსაც მოესურვებათ ამ საქმიანობაში ჩართვა. ბოლოს აღწერილია ამგვ არი ქმედების
უაღრესად მნიშვნელოვანი სარგებელი ბუღალტერთა პროფესიული ორგანიზაციებისა
და შესაბამისი ქვეყნებისთვის.
მე-3 მაგალითი: კანადის მაგალითი ყველაზე ახალია და ახლახან გამოქვეყნდა. კანა
დის ნაფიც პროფესიონალ ბუღალტერთა ორგანიზაციის (CPA Canada) მიერ ერთ-ერთ
წევრთან თანამშრომლობით ჩატარებული კვლევის შედეგები გვიჩვენებს, თუ როგორ
შეიმუშავა კანადის ბუღალტერთა ეროვნულმა პროფესიულმა ორგანიზაციამ საჯარო
სექტორისთვის სერტიფიცირების ორი პროგრამა: საჯარო სექტორის სერტიფიკატი და
ფინანსებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის სფეროს უმაღლესი რანგის ხელმძღვანელ
თა კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა. ეს პროგრამები ხელს უწყობს „უნარების

განვითარებასა და სრულყოფას“ და კარგად „გაწვრთნილი“, მაღალკვალიფიციურ
 ი
ფინანსისტთა კადრების „რესურსის“/„მიწოდების“ შექმნას, რათა კანადის სხვადასხ
ვა დონის მთავრობებმა უფრო უკეთ შეძლონ საჯარო ფინანსების მართვის სფეროში
დასახული გეგმების შესრულება.
მთავრობასთან არსებული ნიჭიერი სპეციალისტების საკადრო რეზერვი მისი ერთერთი უდიდესი აქტივია. თანამედროვე ხელისუფლებისთვის საჭირო, სათანადო დო
ნისა და ტიპის უნარების ჩამოსაყალიბებლად არანაკლებ მნიშვნელოვანია ახალი
ნიჭიერი კადრების მოზიდვისა და შენარჩუნების აუცილებლობა. CPA კანადის საჯარო
სექტორის საგანმანათლებლო პროგრამები ორივე ზემოაღნიშნულ მიმართულებას
მოიც ავს - უნარ-ჩვ ევების ათვისება, კადრების გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღ
ლება, საჭიროებისამებრ.
მე-2 მაგალითი: მალაიზიის მაგალითი გვიჩვენებს, თუ როგორ თანამშრომლობდა
მალაიზიის ბუღალტერთა ინსტიტუტი მთავრობასთან, საჯარო სექტორში დარიცხვის
მეთოდის დანერგვის საკითხებში და ამით როგორ გააძლიერა ამ სექტორში მომუშავე
ბუღალტერთა ჯგუფი.
დარიცხვის მეთოდის დანერგვის გადაწყვეტილება მარტივად არ აღიქმება არცერთ
ქვეყანაში. ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციისა და გაერთიან ებული სამეფოს
სახელმწ
 იფო სექტორის ფინანსებისა და ბუღალტრული აღრიცხვის ნაფიცი ინსტიტუტის
(CIPFA) 2021 წლის ანგარიშიდან ,,საჯარო სექტორის ფინანსური ანგარიშვალდებულების
საერთაშორისო ინდექსი“ ვიცით, რომ 2020 წელს დარიცხვის მეთოდით აღრიცხვას იყე
ნებდნენ იურისდიქციების 30%-ში. მიმდინარე პროგნოზის მიხედვით, ეს მაჩვენებელი
2025 წლისთვის 50%-მდე, ხოლო 2030 წლისთვის 73%-მდე გაიზრდ
 ება.
მართალია, ინდექსიდან ჩანს მომდევნო 10 წლის განმავლობაში საკასო მეთოდით აღ
რიცხვიდან დარიცხვის მეთოდზე მნიშვნელოვანი გადასვლის პოზიტიური ტენდენცია,
მაგრამ ამ კუთხით მაინც ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. ბუღალტერთა პროფესიულ
ორგანიზაციებს შეუძლიათ ამ რეფორმის მხარდაჭერა და მასზე გავლენის მოხდენა,
მაგრამ ისინი მზად უნდა იყვნ ენ ასევე მხარდაჭერის აღმოსაჩენად იმ შემთხვევაშიც,
როდესაც ამგვარი სისტემების დანერგვისა და მართვის დროს გაჩნდება ფინანსების
სფეროს მაღალკვალიფიციურ სპეციალისტებზე მოთხოვნა.
1-ლი მაგალითი: ინდოეთის მაგალითში აღწერილია CAPA-ს ორი წევრის, ინდოეთის
სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ინსტიტუტისა და მმართველობითი აღრიცხვის ბუღალ
ტერთა ინსტიტუტის მონაწილეობა ინდოეთის რკინიგზის ერთ-ერთ მსხვილ პროექტშ ი,
რომელიც მიმართული იყო:
• როგორც ბუღალტრული აღრიცხვის დარიცხვის მეთოდზე გადასვლაზე, ისე
• დანახარჯების აღრიცხვის მისი სისტემის გაუმჯობესებაზე, გადაწყვეტილებების მი
საღებად ორგანიზაციისთვის უკეთესი ინფორმაციის მიწოდების მიზნით.
ინდოეთის რკინიგზა უზარმაზარი სატრანსპორტო ქსელი და ორგანიზაციაა და სხვა
სუბიექტები მის კვალს მიჰყვებიან ინდოეთის საჯარო სექტორის უფრო ფართომასშტა
ბიანი რეფორმების ფარგლებში. ამ თავდაპირველი პროექტის მეშვეობით ბუღალტერთა
პროფესიულმა ორგანიზაციებმა შეძლეს, მოკლევადიან ი შესაძლებლობები მიეცათ
თავიანთი წევრებისთვის პროექტისთვის დახმარების აღმოსაჩენად, კონსულტაციე
ბისა და სხვა ტიპის მომსახურების გაწევით. ხელისუფლების თვალში მნიშვნელოვნად
ამაღლდა ბუღალტერთა პროფესიული ორგანიზაციების რეპუტაცია.
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გრძელვადიან პერსპექტივაში, ისეთ ორგანიზაციებს, როგორიცაა ინდოეთის რკინიგზა,
დასჭირდებათ მაღალკვალიფიციური პერსონალი ფინანსების სფეროში, ასევე აუდი
ტორებიც და შესაძლებელია, რომ ბუღალტრის პროფესიისთვის გამოჩნდეს ახალი
შესაძლებლობები რთულ და სწრაფად ცვალებად გარემოში სხვა ტიპის საკონსულტა
ციო და მმართვ ელობითი ფუნქციების შესასრულებლად, რომლებიც ორიენტირებული
იქნება ეფექტიანობასა და პროდუქტიულ
 ობაზე.
ბუღალტერთა პროფესიულ ორგანიზაციებს შეუძლიათ მსოფლიოს 
შეცვლა უკეთესობისკენ
თუკი არსებობს ისეთი რამ, რაც პანდემიამ და სხვა შეფერხებებმა გვასწავლა ბოლო
ორი წლის განმავლობაში, ეს, პირველ რიგში, არის იმის გაცნობიერება, რომ შესაძ
ლოა კრიზისები კიდევ განმეორდეს ან თავი იჩინოს სხვა ფორმებით. საჯარო სექტორი
კვლავაც იქნება ზეწოლის ქვეშ, ამ კრიზისებზე უშუალო რეაგ ირების ან მნიშვნელო
ვანი პრობლემების გადაჭრის საჭიროების გამო. აშკარა გახდა, რომ საჯარო სექტორის
სტრუქტურებში ან/და სისტემებში არსებული ფუნდამენტური სისუსტეები/ხარვეზები
სასწრაფოდ უნდა მოგვარდეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი კვლავ იჩენს თავს.
საყოველთაოდ ცნობილი და აღიარებულია, რომ ბევრ დაინტერესებულ მხარესთან
„პარტნიორობას“ არსებითი მნიშვნ ელობა აქვს უკეთესი შედეგების მისაღწევად და
ერთ-ერთი ყველაზე აშკარა „პარტნიორული“ როლი, რომლის შესრულება პროფესიას
კარგად შეუძლია, არის მხარდაჭერისა და დახმარების გაგრძელება საჯარო ფინანსების
მაღალ დონეზე მართვ ის შემდგომი სრულყოფის მიზნით.
ვერც განვითარებადი და ვერც განვითარებული იურისდიქციების ბუღალტერთა პრო
ფესიულ
 ი ორგანიზაციებ ი ვერ უგულებელყოფენ თავიანთ როლს ამ საქმეში. ამიტომ
მათ მაგალითი უნდა აიღონ CAPA-ის მიერ გამოკვლეულ
 ი შემთხვევებიდან, ასევე
ბუღალტერთა პროფესიული ორგანიზაციების მიერ გაზიარ
 ებული პრაქტიკული გამოც
დილებისა და ცოდნის შესახებ გამოქვეყნებული პუბლიკაციებიდან და სერიოზ ულად
იმსჯელონ იმის თაობაზე, კიდევ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას შემდგ ომში საჯარო სექ
ტორის მხარდასაჭერად თავიანთ ქვეყნებში.
ბრაიან ბლადი
2021 წლის 18 ოქტომბერი IFAC

6

rubrikas uZRveba
babi alaverdaSvili

ACCA-ს საერთაშორისო/ინგლისური პროგრამის
2021 წლის სექტემბრის გამოცდის შედეგები
კოვიდ-19-ის გამო მიმდინარე შეფერხების მიუხედავად, 93,600-ზე მეტი სტუდენტი გავიდა
2021 წლის ACCA-ს საერთაშორისო/ინგლისური პროგრამის სექტემბრის გამოცდაზე.
სულ 3222-მა სტუდენტმა დაასრულა ყველა გამოცდა და გახდა ACCA-ის წევრი.
როგორც ალან ჰეტფილდმა, ACCA-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა, შინაარსის,
ხარისხისა და ინოვაციის დარგში, განაცხადა: ,,ACCA კმაყოფილია ამ ბოლო
გამოცდის შედეგებით. გლობალურად, 2021 წლის სექტემბრის სესიაზე სტუდენტების
99.9%-ზე მეტმა ჩააბარა კომპიუტერზე დაფუძნებული გამოცდები. დისტანციურად
კონტროლირებადი კომპიუტერზე დაფუძნებული გამოცდები ამჟამად ხელმისაწვდომია
სტუდენტებისთვის შერჩეულ ადგილებში, სადაც ცენტრში დაფუძნებული გამოცდების
სესიები შეფერხებულია. სტუდენტებს შეუძლიათ გამოცდების ჩაბარება მხოლოდ ისეთ
ცენტრებში, სადაც ეს უსაფრთხო და მიზანშეწონილია,”.
ალან ჰეტფილდის თქმით: „სტუდენტებს ეხმარებიან რამდენიმე გზით, მათ შორის,
ვებინარებსა და პოდკასტებზე წვდომით ექსპერტ მასწავლებლებთან ერთად, რომლებიც
ხაზს უსვამენ მნიშვნელოვან საგამოცდო ტექნიკას და წარმატების მიღწევისათვის
რჩევებს. ჩვენ ვხედავთ გაუმჯობესებას იმ სტუდენტებში, რომლებიც ესწრებიან
ACCA-ს დამტკიცებულ სასწავლო პროვაიდერებს, ACCA-ს მრავალ დამხმარე
ონლაინ რესურსებთან ერთად. ამ გაურკვეველ დროში ჩვენ გვჯერა, რომ ინოვაციური
განვითარება და მხარდაჭერა დაეხმარება სტუდენტებს ACCA-ს გზაზე წინსვლაში,
გახდნენ პროფესიონალურად კვალიფიციური ბუღალტრები“.
ინდივიდუალური გამოცდის ჩაბარების პროცენტული მონაცემები მსოფლიოს მასშტაბით.
გამოყენებითი ცოდნა
ბიზნესი და ტექნოლოგია (ბტ)

83%

მმართველობითი აღრიცხვა (მა)

66%

ფინანსური აღრიცხვა (ფა)

70%

გამოყენებითი უნარები
კორპორატიული და ბიზნეს სამართალი (სმ)

85%

საქმიანობის შედეგების მართვა (სშმ)

37%

საგადასახადო დაბეგვრა (სდ)

52%
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ფინანსური ანგარიშგება (ფან)

48%

აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება (ამმ)

39%

ფინანსური მართვა (ფმ)

52%

სტრატეგიული პროფესიონალი – სავალდებულო
სტრატეგიული ბიზნეს ლიდერი (სბლ)

51%

საწარმოს სტრატეგიული ანგარიშგება (სსა)

48%

სტრატეგიული პროფესიონალი – შერჩევითი
უმაღლესი ფინანსური მართვა (უფმ)

37%

საქმიანობის შედეგების უმაღლესი მართვა (სშუმ)

30%

უმაღლესი საგადასახადო დაბეგვრა (უსდ)

36%

უმაღლესი აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება (უამმ)

34%

უმაღლესი დონის აუდიტისა და 
მარწმუნებელი მომსახურების  მოდული
გამოცდის ჩაბარების ტექნიკა

გაიგეთ, რას ითხოვს თქვენგან უმაღლესი დონის აუდიტისა და მარწმ უნებელი მომ
სახურების მოდულის გამოცდის შემფასებელი

შესავალი
მე ვარ საგამოცდო კომისიის წევრი, რომელიც შეაფ
 ასებს უმაღლესი დონის აუდიტისა
და მარწმუნებელი მომსახურების მოდულის გამოცდის შედეგებს. ეს სტატია იმისთვი
საა განკუთვნილი, რომ თქვენ, კანდიდატებს, გაგაცნოთ ჩემი მოსაზრებები გამოცდის
მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რათა უკეთ გაიგოთ, რას უყურებს, რას ითვალისწინებს
შემფასებელი უმაღლესი დონის აუდიტისა და მარწმ უნებელი მომსახურების მოდულის
საგამოცდო ნაწერების შეფასებისას.

8

როგორ აზროვნებს შემფასებელი - იმის ცოდნა, რომ ჩვენ შემფასებლები გავდივართ
ტრენინგს და გვასწავლიან იმის ძებნას, რას უნდა მივაკუთვნოთ ქულები და რას და
რის გამო არ უნდა მივაკუთვნოთ - დაგეხმარებათ თქვენი შესაძლებლობების სრულად
გამოვლენაში და აუცილებელი ქულების მიღებაში. გარდა ამისა, ეს დაგეხმარებათ
ისეთი საკითხების/მოსაზრებების/კომენტარების განსაზღვრ
 აში, რისთვისაც ქულებს
მიიღებთ და, მაშასადამე, თქვენ თვითონ უკეთ შეაფ
 ასებთ თქვენს პასუხებს, როდესაც
ემზადებით გამოცდისთვის და ვარჯიშობთ კითხვებზე პასუხის გაცემაში.
ამ სტატიაში განსახილველად გამოვიყენებთ კანდიდატების ორი კატეგორიის პასუხებს,
რომლებიც შერჩეულ
 ია 2018 წლის მარტისა და 2018 წლის ივნისის საგამოცდო მასა
ლიდან. სტატიის წაკითხვისას აუცილებლად უნდა გაეცნოთ 1-ელ დანართს, რომელიც
მოცემულია სტატიის ბოლოს.

მე-3 კითხვა
მესამე კითხვაში გამოყენებულია მოთხოვნის
ძალიან ტიპური სტილი, კერძოდ „შეაფასეთ...
საკითხები და მათი გავლენა“. აქ ყურადღება
გამ ახვ ილ ებ ულ ია ხარ ისხ ის კონტ რ ოლზ ე,
მაგრამ სხვა კითხვაში შეიძლება აქცენტი
გადატანილი იყოს ეთიკის და სხვა პროფესი
ულ საკითხებზე. თქვენ გთხოვენ დამატებითი
ქმედებებისა და ასევე იმ საკითხების განსაზღ
ვრას, რომელთა შესახებაც უნდა აცნობოთ
ხელმძღვანელობას და მეთვალყურეობაზე
პასუხისმგებელ პირებს. საგამოცდო კომისიის
წევრებმა ხაზი გაუსვეს იმას, რომ პროფე
სიული და ეთიკური საკითხები, მათ შორის
ხარ ისხ ის კონტ რ ოლთ ან დაკ ავშ ირ ებ ულ,
უმაღლესი დონის აუდიტისა და მარწმუნე
ბელი მომსახურების მოდულის სასწავლო
პროგრამის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და
მთავარი ნაწილია და ამ საკითხების ცოდ
ნას რეგულარულად ამოწმებს გამომცდელი
გამოცდაზე.

პროფესიული და ეთიკური საკითხები, მათ
შორის ხარისხის კონტროლი სასწავლო
პროგრამის ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი და
მთავარი ნაწილია.

შეაფასეთ ხარისხის კონტროლთან
დაკავშირებული პრობლემები და მა
თი გავლენა აუდიტის დასრულებაზე,
მათ შორის განსაზღვრეთ, რა დამატე
ბითი ზომები უნდა გაატაროს თქვენმა
აუდიტორულმა ფირმამ. პასუხში უნდა
გაითვალისწინოთ ის საკითხები, რო
მელთა შესახებაც ინფორმაცია უნდა
მიაწოდოთ ხელმძღვანელობას და
მეთვალყურეობაზე პასუხისმგ ებელ
პირებს Davis Co-ს აუდიტთან დაკავ
შირებით.
20 ქულა

მოთხოვნებთან დაკავშირებული შენიშვნები
ქულები განაწილებული იყო 4 სხვადასხვა
საკითხზე:
(i) ნაწილის 4 ქულა ეხებოდა სავაჭრო ვალ
დებულებების აუდიტის შესახებ გამოტანილ
დასკვნას.
(ii) ნაწილის 6 ქულა ეხებოდა მცირე სალაროს
ოპერაციების მიმოხილვისას გამოვლენილ
პრობლემებს..
(iii) ნაწილის 6 ქულა ეხებოდა ამონაგებთან
დაკავშირებით ჩატარებული დროში გამიჯვ
ნის ტესტირების შედეგებს.
(iv) ნაწილის 4 ქულა ეხებოდა დამკვეთის
მოთხოვნას იმის შესახებ, რომ აუდიტორის
ასისტენტი დახმარებოდა კომპანიას საგადა
სახადო ვალდებულების გამოთვლაში.
ამ ტიპის მოთხოვნის შემთხვევაში, როგორც
წესი, თითოეული საკითხის/გავლენის შე
ფასებისთვის განკუთვნილია მაქსიმუმ 1,5
ქულამდე და თითო ქულა - თითო საკითხის
თვ ის, რომლ ის შეს ახ ებ აც უნდ ა ეცნ ობ ოს
ხელმძღვანელობას და მეთვალყ ურეობაზე
პასუხისმგებელ პირებს. როგორც შეფასების
სქემიდან ვხედავთ, ქულების დიდი ნაწილი
განკუთვნილია სცენართან დაკავშირებული
საკითხების/პასუხებისთვის.
ამგვარი მოთხოვნების მიხედვით მომზადე
ბულ კარგ პასუხში გამოვლენილი უნდა იყოს
ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებული
პრობლემები, ახსნილი უნდა იყოს მათი გავ
ლენა აუდიტის დასრულებაზე და განსაზღვ
რული/აღწერილი უნდა იყოს დამატებითი
ზომები, რომლებიც ფირმამ უნდა გაატაროს.
აქვე უნდა იყოს ახსნილი, რომელი საკითხე
ბის შესახებ უნდა ეცნობოს, რატომ და ვის.
თუ დააკვირდებით პასუხებს, რომლებსაც ამ
სტატიაში ქულები აქვს მიკუთვნებული, მიხვ
დებით, რომ ამგვარ კითხვებზე ქულის მიღება
შეუძლებელია მხოლოდ თეორიაში ნასწავლი
საკითხების ჩამოთვლით, პირდაპირ გამე
ორებით. თუმცაღა, ეს ცოდნა გჭირდებათ,
მაგრ ამ აუცილ ებლ ად უნდ ა მიუ ს ად აგ ოთ
სცენარში აღწერილ სიტუაციებს.
ქულების დიდი ნაწილი
განკუთვნილია
უშუალოდ სცენართან
დაკავშირებული
პასუხებისთვის.
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2018 წ. მარტი/ივნისის გამოცდის პასუხების შეფასება
ქულები

შენიშვნა

მე-3 კითხვა - 1-ლი კანდიდატის პასუხი
(i)
აუდიტის გუნდის დასკვნა იმის თაობაზე, რომ შესყიდვებთან
დაკავშირებული კონტროლის პროცედურები საკმარისი არ არის და
აუცილებელია დამატებითი აუდიტორული პროცედეურების ჩატარება.

1

 შენიშვნა 1

ვინაიდან შესყიდვების შეკვეთებს არ ამტკიცებს შესყიდვების მენეჯერი,
კონტროლის ეს პროცედურა არ მუშაობს ისე ეფექტურად, როგორც
ჩაფიქრებული იყო.

½

 შენიშვნა 2

მაშასადამე, აუდიტის გუნდი ვერ დაეყრდნობა კონტროლის ტესტებს.
ძირითადი ტესტირების მასშტაბი უნდა გაფართოვდეს.

1

 შენიშვნა 3

ჩვენ შეგვიძლია კომპიუტერული პროგრამის გამოყენება შესყიდვების
შეკვეთებისგან შერჩევითი ერთობლიობის შესარჩევად, უფრო დე
ტალური შემოწმებისთვის, რათა მოვიპოვოთ საკმარისი აუდიტორული
მტკიცებულებები.

0

 შენიშვნა 4

შესყიდვების მენეჯერი არ ამტკიცებს შესყიდვების შეკვეთას. ხომ არ
არსებობს რაიმე ნიშნები თაღლითობის, ან შესყიდვების მენეჯერისა
და იმ თანამშრომელთა შეთქმულების, რომლებმაც გააფორმეს
შესყიდვების შეკვეთები ან თანამშრომელთა თაღლითობის იმ დროს,
როდესაც შესყიდვების მენეჯერი შვებულებაში იყო?

0

 შენიშვნა 5

ელემენტების ძირითადი პროცედურების ჩატარების შედეგად დასკვნის
გამოტანის შემდეგ აუდიტის გუნდმა უნდა აცნობოს მეთვალყურეობაზე
პასუხისმგებელ პირებს იმ შეხვედრაზე, სადაც განიხილავენ შესყიდ
ვების დამტკიცებასთან დაკავშირებულ ნაკლოვანებებს, დამტკიცების
პროცედურის უგულებელყოფის მნიშვნელობას და რეკომენდაციას.

1

 შენიშვნა 6

სულ – ნაწილი (i):

3½
½/4
(ii)
ინტერესთა კონფლიქტი არსებობს აუდიტორის ასისტენტსა და მცირე სა
ლაროს მოლარეს შორის, ვინაიდან მოლარე აუდიტის ასისტენტის ძმაა.
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0

 შენიშვნა 7

არსებითობის მიუხედავად, აუდიტის სამუშაო დოკუმენტებში, სადაც
ასახულია მიმოხილვის შედეგად გამოვლენილი ფაქტები, უნდა აისა
ხოს $175 ტაქსით მგზავრობისა და სხვა არაკომერციული მიზნებით
მგზავრობისთვის გადახდილი თანხა.

½

 შენიშვნა 8

უფრო მნიშვნელოვანია, გაფართოვდეს ძირითადი ტესტი, რომელიც
ტარდება მცირე სალაროს ხარჯების პირველად დოკუმენტებზე. შერჩე
ვითი ერთობლიობის მოცულობა უნდა გაიზარდოს, ვინაიდან არსებობს
თაღლითობისა და ხარჯის უკანონოდ მითვისების ნიშნები.

0

 შენიშვნა 9

უნდა ჩატარდეს შემდეგი დამატებითი აუდიტორული პროცედურები:
- მცირე სალაროს წიგნის მოპოვება 2017 წლის 30 ნოემბრის მდგო
მარეობით.
- იმის შემოწმება, მცირე სალაროს თანხებს ითვლიან თუ არა თვის
ბოლოს, დოკუმენტს ხელს აწერს თუ არა მცირე სალაროს მოლარე და
იხილავს და ამტკიცებს თუ არა მას ფინანსური დირექტორი.
- მცირე სალაროს წიგნში ნაჩვენები საბოლოო ნაშთის შეჯერება
ფაქტობრივ ნაშთთან.
- ხარჯების ტიპების შესახებ მცირე სალაროს წიგნში ასახული ინ
ფორმაციის შემოწმება, თუ აუდიტორი აღმოაჩენს რაიმე უჩვეულო
ოპერაციას.

0

 შენიშვნა 10

საკითხი, რომლის შესახებაც უნდა ეცნობოს ხელმძღვანელობას და
მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელ პირებს:

0

 შენიშვნა 11

- უნდა გაუმჯობესდეს მცირე სალაროსთან დაკავშირებული კონტ
როლის მექანიზმები.

½

 შენიშვნა 12

ყოველდღე უნდა ხდებოდეს საქვეანგარიშო (მცირე სალაროს) თან
ხების მონაცემების განახლება სალაროს წიგნში, ფულის დათვლა და
შედეგების დამტკ იცება ფინანსური დირექტორის მიერ.

0

 შენიშვნა 13

სულ – ნაწილი (ii):

1/6
(iii)
არსებობს დროში გამიჯვნასთან დაკავშირებული პრობლემა, რაც იმაზე
მიუთითებს, რომ ამონაგები არასწორ პერიოდში აღიარდა.

½

 შენიშვნა 14

ტესტირების შედეგის მიხედვით ეს არ არის საკმარისი აუდიტორული
მტკიცებულებისთვის.

½

 შენიშვნა 15

შერჩევითი ერთობლიობის მოცულობა უნდა გაიზარდოს საქონლის
გასავლის ზედდებულებით და მომხმარებლებისთვის 2017 წლის 30
ნოემბრის წინ და შემდეგ გამოწერილი ანგარიშ-ფაქტურებით.

1

 შენიშვნა 16

ჩვენ უნდა მოვიპოვოთ $17,880-ის ღირებულების მთლიანი გაყიდვების
შემადგენელი ელემენტების შესახებ ინფორმაცია, რათა დავადგინოთ
ანგარიშ-ფაქტურის ნომერი, საქონლის გასავლის ზედდებულები და
დავადასტუროთ, რომ დროში გამიჯვნა სწორად განხორციელდა და
ამონაგები სწორად არის აღრიცხული.

0

 შენიშვნა 17

სულ – ნაწილი (iii):

2/6
(iv)
2017 წ. 30 ნოემბერს დასრულებული წლისთვის გადასახადის გამოთვლა
ფინანსური დირექტორის პასუხისმგებლობაა.

½

 შენიშვნა 18

მან არ უნდა სთხოვოს აუდიტორის ასისტენტს კომპანიის საგადასახადო
ვალდებულებების გამოთვლა.

0

 შენიშვნა 19

თუ აუდიტორის ასისტენტი დაეთანხმება ამ თხოვნას, შეიქმნება პირადი
ანგარების საფრთხე, ვინაიდან აუდიტორის ასისტენტი საკუთარ
სამუშაოს განიხილავს და არ მოუნდება რაიმე შეცდომის ან ხარვეზის
გამოვლენა გადასახადის გამოთვლების სამუშაო დოკუმენტში.

1

 შენიშვნა 20

სულ – ნაწილი (iv):

1½
½/4

სულ
მე-3
კითხვა

8/20

11

შენიშვნები მე-3 კითხვაზე 1-ლი კანდიდატის მიერ გაცემული პასუხის შესახებ

12

1-ლი შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებულია ხარისხის კონტროლ
თან დაკავშირებით აუდიტის გუნდის მიერ
გამოტანილი დასკვნის შეფასებისა და და
მატებითი ქმედების საჭიროებ ის (გავლენის)
განსაზღვრისთვის.
მე-2 შენიშვნა
ქულა მიეკუთვნება იმის ახსნაზე, რას ნიშნავს
მიმოხილვის შედეგად გამოვლენილი ფაქტი.
მე-3 შენიშვნა
ქულ ა მიკ უთვ ნ ებ ულ ია კანდ იდ ატ ის მიე რ
გამოტანილი დასკვნ ისთვის და შემდგ ომი
ქმედების განსაზღვრისთვის.
მე-4 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებული არ არის, ვინაიდან ეს
არ არის შესაფერისი „დამატებითი ქმედება“,
რადგან სცენარში ნათლად არის მითითებუ
ლი, რომ აუდიტი „სადაცაა დასრულდება“.
მე-5 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებული არ არის, რადგან ეს
ეწინააღმდეგება სცენარს, სადაც აშკარადაა
ნათქვ ამი, რომ „ეს იყო ლეგიტიმური შეს
ყიდვები“.
მე-6 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნ ებულია კონკრ
 ეტული ინფორ
მაციის განსაზღვრ
 ისთვის, რომლის შესახებაც
უნდა ეცნობოს მეთვალყურეობაზე პასუხის
მგებელ პირებს.
მე-7 შენიშვნა
ქულები მიკუთვნებული არ არის, რადგან ეს ის
არ არის, რასაც აღნიშნავს „ინტერესთა კონ
ფლიქტი“ და პასუხში მითითებული არ არის
ფამილიარული ურთიერთობის საფრთხე.
მე-8 შენიშვნა
ქულ ა მიკ უთვ ნ ებ ულ ია იმის აღნ იშვ ნ აზ ე,
რომ დოკუმენტაციაშ ი უნდა აისახოს გამოვ
ლენილი ფაქტი, თუნდაც საკითხი არ იყოს
არსებითი.
მე-9 შენიშვნა
ქულები მიკუთვნებული არ არის, რადგან (ა)
საკითხი არ არის არსებითი, (ბ) ხელმძღვანე
ლობას ევალება დამატებითი გამოკვლე-ვის
ჩატარება და (გ) ამის გაკეთება ძალიან დაგ
ვიანებულია ამ აუდიტში (იხ. მე-4 შენიშვნა).
მე-10 შენიშვნა
ქულები მიკუთვნებული არ არის, რადგან და
მატებით ქმედებებში გათვალისწინებული არ
უნდა ყოფილიყო დამატებითი აუდიტორული
პროცედურების ჩატარება აშკარად არაარსე
ბით საკითხთან დაკავშირებით.
მე-11 შენიშვნა
ქულები არ არის მიკუთვნებული, რადგან ასე
თი ტრივიალ
 ური საკითხის შესახებ არ უნდა
ეცნობოს მეთვალყურეობ აზე პასუხისმგებელ
პირებს. კითხვის მოთხოვნაში აშკარადაა
მით ით ებ ულ ი, რომ უნდ ა გაა ც ალკ ევ ოთ

ერთ მ ან ეთ ისგ ან ხელმ ძ ღვ ან ელ ობ ისთ ვ ის
და მეთვალყურეობ აზე პასუხისმგებელი პი
რებ ისთ ვ ის მის აწ ოდ ებ ელ ი ინფ ორმ აც ია
(საკითხები).
მე-12 შენიშვნ ა
ქულა მიკუთვნებულია იმის აღნიშვნაზე, რომ
არსებობს საკითხი, რომლის შესახებაც საჭი
როა ინფორმირება.
მე-13 შენიშვნ ა
ქულები მიკუთვნებული არ არის, რადგან ეს
არ არის შესაფერისი რეკომენდაცია. პრაქტი
კულად შეუძლებელია საქვეანგარიშო (მცირე
სალაროს) თანხების ყოველდღიურად დათვ
ლა და არაარსებით თანხასთან დაკავშირებულ
ასეთ უმნიშვნელო დავალებაში ისეთი მაღალი
რანგის პირის ყოველდღიური მონაწილეობა,
როგორიცაა ფინანსური დირექტორი. კანდი
დატმა აჩვენა, რომ არ ესმის დანახარჯების
ეკონომიის მნიშვნელობა კონტროლის მექა
ნიზმების დანერგვის კონტექსტში.
მე-14 შენიშვნ ა
ქულა მიკუთვნებულია ამონაგების აღიარე
ბასთან დაკავშირებული პრობლემის გამოვ
ლენაზე.
მე-15 შენიშვნ ა
ქულა მიკუთვნებულია ხარისხის კონტროლ
თან დაკავშირებული პრობლემის გამოვლე
ნაზე.
მე-16 შენიშვნ ა
ქულა მიკუთვნებულია შესაფერისი შემდგომი/
დამატებითი ქმედების განსაზღვრაზე.
მე-17 შენიშვნ ა
ქულები მიკუთვნებული არ არის, რადგან ეს
არ არის შემდგომი ქმედება. ეს საკითხი უკვე
დოკუმენტირებულია, ვინაიდან ეს არის დრო
ში გამიჯვნის შეცდომა (ამონაგები სწორად არ
იყო აღრიცხული).
მე-18 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებულია შესაფერისი ფაქტის
გამოვლენაზე, რომელიც პრობლემას წარ
მოშობს.
მე-19 შენიშვნ ა
ქულები მიკუთვნებული არ არის, რადგან არ
ცერთი მიზეზი არაა მითითებული მოსაზრების
გასამყარებლად.
მე-20 შენიშვნ ა
ქულა მიკუთვნებულია ხელმძღვანელობის
მოთხოვნის გავლენის ახსნაზე.
მესამე კითხვაზე 1-ლი კანდიდატის შეფასება
არის 8/20.

სულ
8/20

ქულები

შენიშვნა

მე-3 კითხვა - მეორე კანდიდატის პასუხი

(i) შესყიდვების შეკვეთები
ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებულ შიდა კონ
ტროლს ნაკლოვანება აქვს, რამაც შეიძლება არსებითი უზუსტობა
გამოიწვიოს. თუ ამის გაკეთება ადვილად შეუძლია პერსონალს, ამან
შეიძლება სისტემაში გამოიწვიოს შეცდომები ან განზრ
 ახ ჩადენილი
ბოროტქმედება.

1

 შენიშვნა 1

ამ სფეროში უნდა არსებობდეს ნათლად ჩამოყალიბებული პოლიტიკა
და პროცედურები, რათა ამის მოხდენა „არ იყოს შესაძლებელი“.

0

 შენიშვნა 2

აუდიტის გუნდმა უნდა გაზარდოს შერჩევის დიაპაზონი და ამის შე
დეგად შეიძლება უფრო მეტი შეცდომა გამოვლინდეს. მათ ასევე უნდა
შეამოწმონ სისტემის სხვა ნაწილებიც, რათა დარწმუნდნენ, რომ ასეთი
რამ სხვაგანაც არ მეორდება.

1

 შენიშვნა 3

უფროსმა აუდიტორმა ნაკლოვანებების შესახებ უნდა აცნობოს მეთვალ
ყურეობაზე პასუხისმგებელ პირებს, კერძოდ აუდიტის კომიტეტს, რათა
უზრუნველყოს, რომ ასეთი შემთხვევები არ მეორდებოდეს, განსაკუთ
რებით იმის გამო, რომ ეს შეიძლება გადაიქცეს თაღლითობის რისკად.

1

 შენიშვნა 4

სულ – ნაწილი (i):

3/4

(ii) მცირე სალარო
კომპანიის დირექტორებს ევალებათ თაღლითობის ან შეცდომის
თავიდან აცილება, ქმედითი შიდა კონტროლის მექანიზმების გამოყე
ნებით. აუდიტორის პასუხისმგებლობა იმაში მდგომარეობს, რომ უნდა
დარწმუნდეს, ფინანსური ანგარიშგება არ შეიცავს თაღლითობით ან
შეცდომით გამოწვეულ არსებით უზუსტობას.

1

 შენიშვნა 5

ვინაიდან ეს თანხა არ არის არსებითი, შესაძლებელია იმის მტკიცება,
რომ შეიძლება ამ საკითხის იგნორირება. თუმცა, ვინაიდ
 ან აუდიტორის
თვის ცნობილი გახდა თაღლითობის შესახებ, მან ამის შესახებ უნდა
აცნობოს ხელმძღვანელობას, იმის მიუხედავად, თანხა არსებითია თუ
არა, რათა მათ გაატარონ სათანადო ზომები.

1

 შენიშვნა 6

თუ ხელმძღვანელობის მიმართ ეჭვი არსებობს, მაშინ ამის შესახებ უნდა
ეცნობოს აუდიტის კომიტეტს.

0

 შენიშვნა 7

გარდა ამისა, ფამილიარული ურთიერთობის საფრთხეა წარმოქმნილი,
ვინაიდან აუდიტის გუნდის ერთ-ერთი წევრი დაკავშირებულია მცირე
სალაროს მოლარესთან. საფრთხე რეალიზებული იქნებოდა, თუ თაღ
ლითობა გამოვლინდებოდა, მაგრამ ამის შესახებ ინფორმირება არ
განხორციელდებოდა.

1

 შენიშვნა 8

აუდიტორის ასისტენტმა უნდა იცოდეს ეთიკის კოდექსი და ნებისმიერ
 ი
საჭირო დამცავი ზომები, რომელთა გატარებაც აუცილებელი იქნება.

0

 შენიშვნა 9

სულ – ნაწილი (ii):

3/6

13

(iii) დროში გამიჯვნის ტესტირება
ეს თანხა მაშინ უნდა აღიარდეს, როდესაც შესასრულებელი ვალდე
ბულება შესრულდება, ვინაიდან არასწორი იქნებოდა მათი აღიარება
მოცემულ ფინანსურ წელს.

1

 შენიშვნა 10

ინდივიდუალ
 ურად, ეს არის ამონაგების 0.2%, მაშასადამე, არაარსე
ბითად მიიჩნევა და გავლენას არ იქონიებს აუდიტორის მოსაზრებაზე.

1

 შენიშვნა 11

თუმცა, ვინაიდან ეს ცნობილი გახდა აუდიტორისთვის, მან მაინც უნდა
სთხოვოს ხელმძღვანელობას ციფრების შეცვლა.

1

 შენიშვნა 12

კომპანიაში აშკარა პრობლემა არსებობს ამონაგების აღიარების მე
თოდთან დაკავშირებით, მაშასადამე, აუდიტორმა დამატებითი ტესტები
უნდა ჩაატაროს ამონაგებზე.

1

 შენიშვნა 13

დამატებითი ტესტების ჩატარებისას შეიძლება გამოვლინდეს, რომ ეს
შემთხვევა ხშირად მეორდება აქ და ეს მუხლები აგრეგირებულად შე
იძლება არსებითი იყოს. თუ ასეა, ეს გავლენას იქონიებს არსებითობაზე
და, ამგვარად, აუდიტორის მოსაზრებაზეც.

0

 შენიშვნა 14

სულ – ნაწილი (iii):

4/6

(iv) გადასახადის გამოთვლა

14

აუდიტორისთვის ეთიკური არ არის, რომ შეასრულოს გადასახადის
გამოთვლა, ვინაიდან ეს გამოიწვეს თავდაჯერებულობის საფრთ
 ხეს. ეს
არასდროს არის ნებადართული, ვინაიდან თქვენ ნაკლებად კრიტიკუ
ლად შეხედავთ საკუთარ სამუშაოს.

1

 შენიშვნა 15

როგორც უმაღლესი რანგის და ფინანსისტთა გუნდის ხელმძღვანელი
ლესლი უნდა დაეუფლოს თავისი მოვალეობების შესასრულებლად
აუცილებელ უნარებს და კომპეტენციას - ეს არის კორპორაციულ
 ი მარ
თვის კოდექსის ერთ-ერთი ძირითადი ნაწილი.

0

 შენიშვნა 16

აუდიტზე გავლენის თვალსაზრისით, აუდიტორს დასჭირდება გადა
სახადის არსებითობის შეფასება, სანამ მოსაზრებას ჩამოაყალიბებს.
როგორც მოგების მიმართ ფიქსირებული პროცენტი, მოსალოდნელია,
რომ ეს თანხა არსებითი იქნება.

0

 შენიშვნა 17

მაშასადამე, აუდიტორმა ლესლის უნდა სთხოვოს, რომ მიაწ ოდოს ეს
ინფორმაცია, რადგან თუ ასე არ მოიქცევა, შეიძლება ისინი იძულებული
გახდნენ, რომ გასცენ პირობითი მოსაზრება ან უარი განაცხადონ მოსაზ
რების გამოთქმაზე იმის გამო, რომ ვერ შეძლეს ამ საკითხზე საკმარისი
და შესაფერისი მტკიცებულებების მოპოვება.

0

 შენიშვნა 18

გარდა ამისა, ამის შესახებ უნდა ეცნობოს მეთვალყურეობაზე პასუხის
მგებელ პირებს, კერძოდ, იმის შესახებ, რომ ფინანსურ დირექტორს არ
გააჩნია აუცილებელი კომპეტენცია.

1

 შენიშვნა 19

შესაძლებელია, ამ მოთხოვნის შედეგად ფინანსურმა დირექტორმა
დააშინოს აუდიტორის ასისტენტი. თუ ამგვარი შანტაჟის საფრთხე შეიქ
მნება, განსახილველი იქნება გარიგებიდან გამოსვლის შესაძლებლობის
საკითხი.

0

 შენიშვნა 20

სულ – ნაწილი (iv):

2/4

სულ
მე-3
კითხვა

12/20

შენიშვნები მე-3 კითხვაზე მე-2 კანდიდატის მიერ გაცემული პასუხის შესახებ

1-ლი შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებულია იმაზე, რომ გამოვლე
ნილი და ახსნილი იყო აღმოჩენილ ფაქტებთან
დაკავშირებულ დასკვნ აში გასათვალისწი
ნებელი საკითხები.
მე-2 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებული არ არის, რადგან პასუხი
ძალიან გაურკვ ეველია. შეუძლებელია იმის
მიხვედრა, ეს შემდგომი ქმედება არის თუ
საკითხი, რომლის შესახებაც უნდა ეცნობოს
ხელმძღვანელობას ან მეთვალყურეობაზე
პასუხისმგებელ პირებს. გარდა ამისა, ვერც
ერთი კონტროლის მექანიზმი ვერ იქნება ისე
თი კარგი, რომ უზრუნველყოს იმის გარანტია,
რომ ეს „არ იყოს შესაძლებელი“.
მე-3 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებულია ხარისხის კონტრ
 ოლ
თან დაკავშირე-ბული პრობლემის გამოვ
ლენ აზ ე შესყ იდვ ებ ის სისტ ემ ის აუდიტ ის
ჩატარებისას.
მე-4 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებულია იმის განსაზღვრ
 აზე,
რის შესახებაც უნდა ეცნობოს, რატომ და ვის.
მე-5 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებულია ხელმძ ღვანელობისა
და აუდიტორის შედარებით პასუხისმგ ებლო
ბების მითითებაზე. რომელიც ამ საკითხთან
არის დაკავშირებული.
მე-6 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებულია იმ საკითხის განსაზღ
ვრაზე, რომლის შესახებაც უნდა ეცნობოს
ხელმძღვანელობას, მიუხედავად იმისა, რომ
საკითხი არ იყო არსებითი.
მე-7 შენიშვნა
ქულები მიკუთვნებული არ არის პირდაპირ
„სახელმძღვანელოდან“ გადმოტანილ კომენ
ტარზე, რადგან სცენარში მოიაზრება მხოლოდ
მცირე სალაროს მოლარე.
მე-8 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებულია ფამილიარული ურთი
ერთობის საფრთხის გამოვლენაზე.
მე-9 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებული არ არის ამ კომენტარზე,
რადგან ძალიან გაუგებარია. მაგ.: აქ ნახსენე
ბი არ არის ეთიკის კონკრეტული ძირითადი
პრინციპი (მაგ.: ობიექტურობის არარსებობა)
ან კონკრეტულად რომელი დამცავი ზომების
გატარებაა აუცილებელი.

მე-10 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებულია ფასს 15-ის მოთხოვნის
შეუსრულებლობის გამოვლენაზე.
მე-11 შენიშვნ ა
ქულა მიკუთვნებულია არსებითობის სათანა
დოდ შეფასებაზე.
მე-12 შენიშვნ ა
ქულა მიკუთვნებულია იმის აღნიშვნაზე, ვის
უნდა ეცნობოს ამ საკითხის შესახებ და რატომ.
მე-13 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებულია იმის განსაზღვრაზე,
რომ აუცილებელია ტესტირების სათანადოდ
გაფართოება.
მე-14 შენიშვნ ა
ქულა მიკუთვნებული აღარ არის, რადგან
ზემოთ უკვე მიკუთვნებულია ქულა ამ სა
კითხზე.
მე-15 შენიშვნ ა
ქულა მიკუთვნებულია წარმოქმნილი თავდა
ჯერებულობის საფრთ
 ხის გამოვლენაზე.
მე-16 შენიშვნ ა
მართალია მოსაზრება სწორია, მაგრამ გა
ურკვეველია მისი შესაფერისობა. ქულა მოგ
ვიანებით არის მიკუთვნებული ამ საკითხზე,
როდესაც საკითხი კონტექსტის შესაფერისია
(იხ. მე-19 შენიშვნა)
მე-17 შენიშვნა
ეს მოსაზრებაც სწორია, მაგრამ ამ შემთხვე
ვაში შესაფერისი არ არის, რადგან აუდიტორი
ვერ გაუწევს საგადასახადო მომსახურებას
ისეთ დამკვ ეთს, რომელიც საზოგადოების
დაი ნტ ერ ეს ებ ის პირ ია (და Davis Co არის
საფონდო ბირჟაზე კოტირებული კომპანია).
მე-18 შენიშვნ ა
ქულა მიკუთვნებული არ არის, რადგან გამომ
დინარეობს წინა შეუფერებელი საკითხიდან.
მე-19 შენიშვნ ა
ქულა მიკუთვნებულია იმის აღნიშვნაზე, ვის
უნდა ეცნობოს ამ საკითხის შესახებ და რატომ.
მე-20 შენიშვნ ა
ეს წმინდა წყლის სპეკულაციაა და, მართალია,
აუდიტორის ასისტენტს ემუქრებოდნენ, მაგრამ
ფირმამ მაინც რაღაც უნდა იღონოს, მაგრამ
არა ის, რომ გარიგებიდან გამოვიდეს.

მე-3 კითხვაზე მეორე კანდიდატის შეფასება
არის 12/20.

სულ
12/20
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კითხვა 5 (ბ)
საზოგადოდ, გამოცდაზე აუდიტორის დას
კვნასთან დაკავშირებული კითხვები ორი
ფორმით არის წარმოდგენილი. ერთ შემ
თხვევაში შეიძლება გთხოვდნენ საკითხის
გავლენის შეფასებას აუდიტორის დასკვნაზე
აუდიტის საბოლოო შემაჯამებელი მიმოხილ
ვის სტადიაზე, ხოლო მეორე შემთხვევაში
შეიძლება გთხოვდნენ აუდიტორის დასკვ ნის
პროექტის ტექსტის კრიტიკულად შეფასებას.
მე-5 კითხვის (ბ) ნაწილი სწორედ მეორე
ფორმის კითხვის მაგალითია („კრიტიკულად
შეაფასეთ“).

„კრიტიკულად შეაფასეთ“
იმას ნიშნავს, რომ ცალცალკე უნდა განიხილოთ
ინფორმაციის თითოეული
ნაწილი და შეაფასოთ,
სწორია თუ არა.

კრიტიკულად შეაფასეთ Blackmore
ჯგუფის 2018 წ. 31 მარტს დასრულებუ
ლი წლის კონსოლიდირებულ ფინან
სურ ანგარიშგებაზე გაცემული აუდი
ტორის დასკვნიდან ამონარიდი.
მიაქციეთ ყურადღება: თქვენ არ
გთხოვენ აუდიტორის დასკვნის ამო
ნარიდის ხელახლა დაწერას.
12 ქულა
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მოთხოვნებთან დაკავშირებული
შენიშვნ ები
მოთხოვნა „კრიტიკულად შეაფასეთ“ იმას
ნიშნავს, რომ ცალ-ცალკე უნდა განიხი
ლოთ ინფორმაციის თითოეულ
 ი ნაწილი
და შეაფასოთ, სწორია თუ არ არის სწორი
და მიუთითოთ, რატომ. ამასთან, აუცილებ
ლობის შემთხვევაში, ისიც უნდა მიუთითოთ,
როგორ უნდა გასწორდეს ის. როგორც უკვე
აღვნიშნეთ, აქ აშკარაა, რომ არ გთხოვენ
ამონარიდის ხელახლა დაწერას.
პირველი, რასაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ
ის არის, რომ მოთხოვნა ეხება აუდიტორის
დასკვნის „ამონარიდს“. ვინაიდან ეს არ
არის სრული დასკვნა, პასუხში საჭირო არ
არის კომენტარების გაკეთება გამოტოვებულ
ელემენტებზე და, მაშასადამე, ამაზე ქულებს
ვერ მიიღ
 ებთ.
სცენარის მიხედვით ამონარიდი მოიცავს
აუდიტის ორ ძირითად საკითხს, პირობით
მოსაზრებას და მნიშვნელოვან გარემოებ ა
თა ამსახველ აბზაცს. თქვენგან მოელოდნენ
შემდეგი შეცდომების გამოვლენას: დასკვ
ნის ნაწილების არასწორი თანმიმდევრობა,
ამონარიდში არასწორი ტექსტის/ფორმუ
ლირების გამოყენება და ასევე „აუდიტის
ძირითადი საკითხებისა“ და „მნიშვნელოვან
გარემოებათა ამსახველი აბზაცების“ არას
წორად გამოყენება.
ამ სტილის კითხვისთვის, როგორც წესი,
თითოეულ კარგად ახსნილ საკითხს მიეკუთ
ვნება ერთ ქულამდე. როგორც შეფასების
სქემიდან ვხედავთ, ქულების დიდი ნაწილი
მიკუთვნებულია სცენართან მისადაგებული
პასუხისთვის. ამონარიდის ოთხი ნაწილიდან
თითო ნაწილთან დაკავშირებით 2 ან 3 კარგი
კომენტარის მოფიქრებისთვის აშკარად მიი
ღებთ ამ მოთხოვნის შესაფერის გამსვლელ
შეფასებას.

ქულები

შენიშვნა

5 (ბ) კითხვა - 1-ლი კანდიდატის პასუხი
რველ რიგში, ანგარიშის სტრუქტურა არ არის სწორი. პირობითი მო
საზრება უნდა იყოს პირველ აბზაცში, რასაც მოსდევს მოსაზრების
საფუძვლის აბზაცი.

1

 შენიშვნა 1

მნიშვნელოვან გარემოებათა ამსახველი აბზაცი მოსდევს პირობითი
მოსაზრების საფუძვლის აბზაცს.

0

 შენიშვნა 2

თუმცა, აუდიტორს შეუძლია თვითონ იმსჯ ელოს იმის თაობაზე, მნიშვნ ე
ლოვან გარემოებათა ამსახველი აბზაცი აუდიტის ძირითადი საკითხე
ბის ნაწილის წინ უნდა განათავსოს თუ შემდეგ. აუდიტის ძირითადი
საკითხების ნაწილი გადავა მნიშვნელოვან გარემოებათა ამსახველი
აბზაცის ქვემოთ, თუ აუდიტორი მნიშვნელოვან გარემოებათა ამსახვე
ლი აბზაცის განთავსებას გადაწყვეტს აუდიტის ძირითადი საკითხების
ნაწილის ზემოთ. აუდიტის ძირითადი საკითხების ნაწილი შეიძლება
ჩამოვიდეს პირობითი მოსაზრების საფუძვლის აბზაცის ქვემოთ.

0

 შენიშვნა 3

მნიშვნელოვან გარემოებათა ამსახველი აბზაცი არ უნდა მოიცავდეს
ინფორმა-ციას, რომელიც ეხება კომპანიის ფუნქციონირებადობასთან
დაკავშირებულ საკითხებს. ეს ინფორმაცია ასახული უნდა იყოს არსე
ბით განუსაზღვრელო-ბასთან დაკავშირებულ სპეციალურ ნაწილში.

1

 შენიშვნა 4

ეს ნაწილი განთავსებულია პირობითი მოსაზრების საფუძვლის აბზა
ცის შემდეგ.

½

 შენიშვნა 5

მნიშვნელოვან გარემოებ ათა ამსახველი აბზაცი ამოსაღებია აუდიტო
რის დასკვნიდან.

0

 შენიშვნა 6

მეორე საკითხი, რომელიც მე გამოვავლინე, ის არის, რომ არასწორად
არის დასათაურებული პირობითი მოსაზრების აბზაცი. მისი სათაურ
 ი
უნდა იყოს „პირობითი მოსაზრება“ და არა „პირობითი მოსაზრება,
გამოწვეული სააღრიცხვო მიდგომასთან დაკავშირებული უთანხმო
ების გამო“.

1

 შენიშვნა 7

გარდა ამისა, ფორმულირება ასეთი უნდა იყოს: ჩვენი აზრით, პირო
ბითი მოსაზრების საფუძვლის აბზაცში აღწერილი საკითხის გავლენის
გარდა ფინანსურ ანგარიშგებაზე, ფინანსური ანგარიშგება არ შეიცავს
არსებით უზუსტობებს, არ არის სათანადოდ მომზადებული ყველა არ
სებითი ასპექტის გათვალისწინებით.

0

 შენიშვნა 8

დასკვნას უნდა დაერთოს მოსაზრების საფუძვლის აბზაცი, სადაც ახ
სნილია პირობითი მოსაზრების მიზეზი.

½

 შენიშვნა 9

1

 შენიშვნა 10

აუდიტის ძირითადი საკითხის ნაწილში ნათლად უნდა იყოს მითითე
ბული, რომ აუდიტორი ცალკე არ გამოთქვამს მოსაზრებას ამ საკითხის
შესახებ, მაგრამ ეს მხედველობაში იქნა მიღებული მოსაზრების ჩამო
ყალიბების დროს.
მოკლედ სწორი სტრუქტურა ასეთი უნდა იყოს:
1. პირობითი მოსაზრება
2. არსებითი განუსაზღვრელობა
3. აუდიტის ძირითადი საკითხები

17
0

სულ – ნაწილი (ბ):

5/12

 შენიშვნა 11

შენიშვნები 5 (ბ) კითხვაზე 1-ლი კანდიდატის მიერ გაცემულპასუხის შესახებ

1-ლი შენიშვნა

მე-8 შენიშვნა

ქულა მიკუთვნებულია მოსაზრების აბზაცის
არასწორი ადგილის გამოვლენაზე და სწორი
ადგილის მითითებაზე.

ეს არ არის სწორი განცხადება. („არ შეი
ცავს არსებით უზუსტობას“ ეს არის ფრაზა,
რომელიც გამოიყენება აუდიტორის დასკვ
ნაში დასაბუთებული რწმუნების აღწერისას
აუდიტორის პასუხისმგებლობის ნაწილში.
მოსაზრების გამოთქმ ისთვის ნებადართულია
ორი ტერმინის გამოყენება „უტყუარად და
სამართლიან ად ასახავს“ ან „სამართლიანად
ასახავს, ყველა არსებითი ასპექტის გათვა
ლისწინებით“).

მე-2 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებული არ არის, რადგან აქ
შეუფერებელია მნიშვნ ელოვან გარემოებათა
ამსახველი აბზაცის მითითება. ქულა მოგვი
ანებით არის მიკუთვნ ებული, სადაც კანდი
დატს სწორად აქვს მითითებული, საწარმოს
ფუნქციონირებადობასთან დაკავშირებული
არსებითი განუსაზღვრელობის აბზაცი (იხ.
მე-4 შენიშვნა).
მე-3 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებული არ არის „სახელმძღვანელოდან“ პირდ აპ ირ გადმ ოტ ან ილ კომ ენ
ტარზე. არც ეს კომენტარია რელევანტული,
რადგან არ არსებობს „მნიშვნელოვანი გარე
მოება“, რომელიც უნდა აისახოს აუდიტორის
დასკვნაში.
მე-4 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებულია იმის აღნიშვნაზე, რომ
არასწორად არის გამოყენებული მნიშვნე
ლოვან გარემოებ ათა ამსახველი აბზაცი და
არსებითი განუსაზღვრელობის შესახებ ინ
ფორმაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ამავე
სახელწოდების, განცალკევებულ სპეციალურ
ნაწილში.

მე-9 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებულია იმის მითითებაზე, სად
უნდა იყოს აღწერილი პირობითი მოსაზრების
გამომწვ ევი მიზეზები.
მე-10 შენიშვნ ა
ქულა მიკუთვნებულია იმის გამოვლენასა და
მითითებაზე, რომ საკითხი გამოტოვებულია
„აუდიტის ძირითადი საკითხები“ ნაწილში.
მე-11 შენიშვნ ა
გამეორებისთვ ის ქულები არ იწერება.
5 (ბ) კითხვაზე ამ კანდიდატის შეფასება არის
5/12.

მე-5 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებულია იმის გამო, რომ სწო
რად არის მითითებული მოსაზრების აბზაცის
ადგილმდ
 ებარეობა აუდიტორის დასკვნაში.
მე-6 შენიშვნა
ამ საკითხზე ქულა უკვე მიკუთვნებული ჰქონ
და კანდიდატს (მე-4 შენიშვნა).
მე-7 შენიშვნა
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ქულა მიკუთვნ ებულია იმის გამოვლენაზე,
რომ არასწ ორ ად არის დას ათ აუ რ
 ებ ულ ი
მოსაზრების აბზაცი და მითითებულია სწორი
სათაური.

სულ
5/12

ქულები

შენიშვნა

5 (ბ) კითხვა - მე-2 კანდიდატის პასუხი

აუდიტის ძირითადი საკითხი - შეფასება
ფინანსური ინსტ
 რუმენტის შეფასება სწორად არის განთავსებული
აუდიტის ძირითადი საკითხის ნაწილში. ეს არის მნიშვნელოვანი გან
სჯის სფერო.
ეს ნიშნავს, რომ აქციონერებისთვის მნიშვნელოვანია ამის ცოდნა.

1

 შენიშვნა 1

თუმცა, ფინანსური ინსტრუმენტების შეფასების აუდიტის პროცესიც
უნდა იყოს აქ ასახული.

1

 შენიშვნა 2

აუდიტის ძირითადი საკითხი - ლიკვიდაციაა
ლიკვიდაცია არ უნდა აისახოს აუდიტის ძირითადი საკითხის ნაწილში.
ეს არასწორია, რადგან აშკარად არსებობს უზუსტობა - შექმნილი არ
არის სრული ანარიცხი.

1

 შენიშვნა 3

ეს თანხა ჯგუფის მთლიან ი აქტივების 2.03%-ია და დაბეგვრამდე
ზარალის -13%. ეს ნიშნავს, რომ ის არსებითია, მაგრამ არა ყოვლის
მომცველი.

1

 შენიშვნა 4

ეს უნდა აისახოს „პირობითი მოსაზრების საფუძველი“ აბზაცში.

½

 შენიშვნა 5

მნიშვნელოვანი გარემოება
აქ სათაური არასწორია. ვინაიდან არსებობს არსებითი განუსაზღვრე
ლობა ფუნქციონირებადობასთან დაკავშირებით, ეს განცხადება კოვე
ნანტების დარღვევისა და ზარალის შესახებ უნდა ასე დასათაურდეს
„ფუნქციონირებადობასთან დაკავშირებული არსებითი განუსაზღვრე
ლობა“.

1

 შენიშვნა 6

ფორმატი და ტექსტ
 ის ფორმულირება
პირობითი მოსაზრების აბზაცის სათაურში არ უნდა იყოს ასეთი რამ
„წარმოქმნილი ...“ და ა.შ. მისი სათაური მარტივია „პირობითი მოსაზ
რება“.

1

 შენიშვნა 7

მითითება ფასს სტანდარტებზე სრულად უნდა დაიწეროს, როგორც
ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტები.

½

 შენიშვნა 8

აქ არ უნდა იყოს არანაირი მნიშვნ ელოვანი გარემოება, უნდა იყოს ფუნ
ქციონირებადობასთან დაკავშირებული არსებითი განუსაზღვრელობა.
ეს უნდა განთავსდ
 ეს მოსაზრების საფუძვლის შემდეგ.

½

 შენიშვნა 9

აუდიტის ძირითადი საკითხების ნაწილს უნდა ჰქონდეს შესავალი, სადაც
ახსნილია, რა არის აუდიტის ძირითადი საკითხები (ანუ ყველაზე მნიშვ
ნელოვანი საკითხები მიმდინარე პერიოდის აუდიტისთვის).

1

 შენიშვნა 10

ეს უნდა განთავსდ
 ეს ფუნქციონირებადობასთან დაკავშირებული არ
სებითი განუსაზღვრ
 ელობის ნაწილის შემდეგ.

½

 შენიშვნა 11

სულ – ნაწილი (ბ):
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შენიშვნები 5 (ბ) კითხვაზე მე-2 კანდიდატის მიერ გაცემული პასუხის შესახებ

1-ლი შენიშვნა

მე- 8 შენიშვნ ა

ქულა მიკუთვნებულია იმის გამო, რომ კანდი
დატმა სწორად განსაზღვრა, რომ ფინანსური
ინსტრუმენტის შეფასება არის აუდიტის ძირი
თადი საკითხი.

ქულა მიკუთვნებულია სწორ შენიშვნაზე.

მე-2 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებულია იმის გამოვლენაზე,
რომ გამოტოვებული იყო გავლენა აუდიტის
პროცესზე/სამუშაოზე.
მე-3 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებულია იმის გამოვლენაზე,
რომ ეს არ არის აუდიტის ძირითადი საკითხი
და ახსნილია რატომ.
მე-4 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებულია არსებითობის შეფა
სებაზე.

მე- 9 შენიშვნ ა
ქულა მიკუთვნებულია „კომპანიის ფუნქცი
ონირებადობასთან დაკავშირებული არსე
ბითი განუსაზღვრელობის“ სწორი ადგილის
მითითებაზე.
მე-10 შენიშვნ ა
ქულა მიკუთვნებულია იმის გამოვლენაზე,
რომ გამოტოვებულია შესავალი აუდიტორის
დასკვნის „აუდიტის ძირითადი საკითხების“
ნაწილში.
მე-11 შენიშვნ ა
ქულა მიკუთვნებულია აუდიტის ძირითადი
საკითხების ნაწილის სწორი ადგილის მითი
თებაზე.

მე-5 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებულია იმის განსაზღვრაზე,
სად უნდა აისახოს ეს საკითხი.

5(ბ) კითხვაზე მეორე კანდიდატის შეფასება
არის 9/12.

მე-6 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებულია იმის გამოვლენაზე,
რომ არასწორად არის გამოყენებული მნიშ
ვნელოვან გარემოებ ათა ამსახველი აბზაცი
ისეთი საკითხისთვის, რომელიც ასახული
უნდა იყოს დასკვნის სპეციალურ ნაწილში
„კომპანიის ფუნქციონირებადობასთან და
კავშირებული არსებითი განუსაზღვრ
 ელობა“.
მე-7 შენიშვნა
ქულა მიკუთვნებულია იმის გამოვლენაზე,
რომ არასწ ორ ად არის დას ათ აუ რ
 ებ ულ ი
მოსაზრების აბზაცი და მითითებულია სწორი
სათაური.
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სულ
9/12

დანართი 1
მე-3 კითხვა

Davis Co-ს 2017 წ. 30 ნოემბერს დასრულებული წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი
სადაცაა დასრულდება და შემდეგ კვირაში ხელი უნდა მოეწეროს აუდიტორის დასკვ 
ნას. Davis Co აწარმოებს ნაწილებსა და კომპონენტებს საავ იაც იო დარგისთვის. თქვენ
ატარებთ Davis Co-ს აუდიტის გარიგების ხარისხის მიმოხილვას, რომელიც საფონდო
ბირჟაზე კოტირებული კომპანიაა და თქვენი ფირმის ახალი მნიშვნელოვანი დამკვეთი.
ფინანსური ანგარიშგების პროექტში აღიარებულია $8.7 მლნ ამონაგები, აქტივები $15.2
მლნ და დაბეგვრ
 ამდე მოგება - $1.8 მლნ.
მიმოხილვის შედეგად თქვენ გამოავლინეთ შემდეგი საკითხები:
(i) სავაჭრო ვალდებულებების აუდიტისთვის დაგეგმილი მიდგომა ითვალისწინებდა
შესყიდვებთან დაკავშირებულ კონტროლის საშუალ
 ებებზე დაყრდ
 ნობას და ძირი
თადი ტესტების მინიმუმამდე დაყვანას. სავაჭრო ვალდებულებებთან დაკავშირებუ
ლი კონტროლის პროცედურების ტესტირების დროს, შემთხვევითი სტატისტიკური
შერჩევითი ერთობლიობიდან აუდიტის გუნდმა გამოავლინა შესყიდვების 3 შეკვეთა,
რომლებიც სანქციონირებული არ ჰქონდა შესყიდვების მენეჯერს. დამამტკიცებელი
დოკუმენტაციის მიმოხილვის შედეგად აუდიტის გუნდმა დაასკვ ნა, რომ ეს საქო
ნელი ლეგიტიმური კომერციული შესყიდვები იყო და, შესაბამისად, გადაწყვიტეს,
რომ აუცილებელი არ იყო სხვა დამატებითი პროცედურების ჩატარება. (4 ქულა)
(ii) მცირე სალაროს ოპერაციების მიმოხილვის შემდეგ აუდიტორის ასისტენტმა გამო
ავლინა, რომ მცირე სალაროს მოლარეს პირადი მიზნებისთვის ტაქსით მგზავრო
ბისთვის ჯამურად გადახდილი ჰქონდა $175. აუდიტორის ასისტენტთან განხილვის
შემდეგ თქვენ დაადგინეთ, რომ მას ამ ფაქტის შესახებ არავისთვის უცნობებია,
რადგან თანხა არსებითი არ იყო. აუდიტორის ასისტენტმა ისიც გითხრათ, რომ
მცირე სალაროს მოლარე მისი ძმა არის და არ სურდა მისთვის პრობლემების
შექმნ ა. 									
(6 ქულა)
(iii) ამონაგებთან დაკავშირებით დროში გამიჯვნის პროცედურების ტესტირების შე
დეგად გამოვლინდა კომპანია Chinn Co-სთვის გაგზავნილი საქონლის გასავლის
2 ზედდებული, რომლებიც დათარიღებული იყო 2017 წლის 2 დეკემბრით. ორივე
ზედდებულის მიხედვით რეალიზაციის მთლიანი ღირებულება შეადგენდა $17,880-ს,
რომელიც ჩართული იყო 2017 წ. 30 ნოემბერს დასრულებული წლის ამონაგებში.
დამკვეთის ფინანსურმა კონტროლიორმა დევიდ მაუნთმა აგიხსნათ, რომ Chinn Co
რეგულარულად არ უკვეთდა საქონელს Davis Co-ს. ამგვარად, Davis Co-ს არ აქვს
Chinn Co-სთან რეგულარული გადახდების ისტორია და იმისათვის, რომ მინიმუ
მამდე ყოფილიყო დაყვანილი დებიტორული დავალიანების ამოღების პერიოდი ამ
კონკრეტული მომხმარებლისთვის, მას რეალ
 იზაციის ანგარიშ-ფაქტურა იმავე დღეს
გამოეწერა და გაეგზავნა, როგორც კი მივიღეთ რეალ
 იზაციის შეკვეთა. შეკვეთის
მიღებასა და მომხმარებლისთვის საქონლის გაგზავნას შორის საშუალ
 ო დროის
პერიოდი დაახლოებ ით ერთიდან ორ კვირამდეა. აუდიტის სამუშაო დოკუმენტებში
გამოტანილი იყო დასკვ ნა, რომ აუცილებელი არ არის შემდგ ომი გამოკვლევა.
(6 ქულა)
(iv) ფინანსურ დირექტორს ლესლი გრეის არ ჰქონდა გამოთვლილი 2017 წ. 30 ნოემბერს
დასრულებული წლისთვის გადასახადი. მან ახლახან აუდიტორის ასისტენტს სთხო
ვა, რომ მას გამოეთვალა კომპანიის საგადასახადო ვალდებულება მოცემული წლის,
ვინაიდან აუდიტორის ასისტენტს ახლახან ჰქონდა მიღებული სერტიფიცირებული
ნაფიცი ბუღალტრის კვალიფიკაცია და მას კარგად ეცოდინებოდა საგადასახადო
კანონმდებლობაში შესული ახალი ცვლილებები. 			
(4 ქულა)
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მოგეთხოვებათ:
შეაფასოთ ხარისხის კონტროლთან დაკავშირებული საკითხები და მათი გავლენა
აუდიტის დასრულებაზე, მათ შორის, განსაზღვროთ ნებისმიერი დამატებითი ქმედებე
ბი, რომლებიც უნდა გაატაროს თქვენმა აუდიტორულმა ფირმამ. პასუხი უნდა მოიცავ
დეს საკითხებს, რომელთა შესახებაც უნდა ეცნობოს დამკვეთის ხელმძ ღვანელობას
და მეთვალყურეობ აზე პასუხისმგებელ პირებს Davis Co-ს აუდიტთან დაკავშირებით.

მიაქციეთ ყურადღება: ქულების განაწილება ნაჩვენებია თითოეულ
 ი საკითხის
ბოლოს.
								
(სულ 20 ქულა)
მე-3 კითხვის პასუხი

ხარისხის კონტრ
 ოლთან დაკავშირებული საკითხებისა და აუდიტის დასრულებაზე
მათი გავლენის შეფასება, დამატებითი ქმედებები
(i) ვალდებულებებთან დაკავშირებული კონტრ
 ოლის პროცედურების ტესტირება
არ არსებობს შესყიდვების მენეჯერის სანქციონ ირების მტკიცებულება 3 შესყიდვის
შეკვეთაზე, რაც ნიშნავს, რომ ეფექტურად არ მუშაობს შიდა კონტროლის ის პროცე
დურები, რომლებზეც აუდიტორი აპირებს დაყრდნობას. შესაბამისი დამამტკიცებელი
დოკუმენტაციის მიმოხილვა და დასკვნის გამოტანა იმის თაობაზე, რომ ეს მუხლები
ლეგიტიმური ბიზნესის დანახარჯები იყო, ვერ გადაჭრის კონტრ
 ოლის მექანიზმების
ეფექტურ ფუნქციონირებაში არსებულ გადახრას. არსებობს რისკი იმისა, რომ შეიძ
ლება სხვა გადახრებიც და სხვა არასანქციონირებული შესყიდვებიც არსებობდეს,
რომელთა მიზანი არ იქნება ლეგიტიმური ბიზნესის მიზნები. ამგვ არად, როგორც
ჩანს, აუდიტორული პროცედურები არ არის ადეკვატური. აუდიტორის ასისტენტს
უნდა ამ საკითხის შესახებ ეცნობებინა მენეჯერისთვის და პარტნ იორ
 ისთვის, რა
თა მათ გადაეწყვიტათ, საჭირო იყო თუ არა დამატებითი სამუშაოს შესრულება ან
რისკის ანალიზის ჩატარება და დამკვეთ კომპანიაშ ი ვისთვის უნდა ეცნობებინათ
ამ საკითხების შესახებ, მაგალითად, მეთვალყურეობ აზე პასუხისმგებელი პირე
ბისთვის თუ ა. შ. ეს გათვალისწინებული უნდა ყოფილიყო სამუშაო დოკუმენტების
მიმოხილვის დროსაც.
აუდიტის დასრულებამდე აუდიტის გუნდმა უნდა შეაფ
 ასოს შიდა კონტროლის
ნაკლოვანებების მასშტაბი და მნიშვნ ელობა და განიხილოს თავდაპირველი შერ
ჩევითი ერთობლიობის მოცულობის გაზრდისა და აუდიტორული ტესტირების გა
ფართოების საკითხი. თუ გაფართოებული ტესტირების შედეგად შიდა კონტროლის
მუშაობაში სხვა გადახრებიც გამოვლინდება, აუდიტორმა უნდა გააანალიზოს, შიდა
კონტროლზე დაყრდნობის მიდგომა არის თუ არა შესაფერისი მოცემულ სიტუაცი
აში და ასევე განიხილოს, აუცილებელია თუ არა უფრო მეტი ძირითადი ტესტების
ჩატარება სავაჭრო ვალდებულებებზე. გარდა ამისა, აუდიტორმა უნდა განიხილოს,
საჭირო იქნება თუ არა ამ საკითხის ჩართვ ა ხელმძღვანელობისთვ ის მომზადებულ
ანგარიშში.
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ასს 260-ის - „მეთვალყურეობაზე პასუხისმგ ებელი პირების ინფორმირება“ - შესა
ბამისად აუდიტორს მოეთხოვება, რომ მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელ პირებს
მიაწოდოს ინფორმაცია აუდიტის პროცესში წამოჭრილი მნიშვნელოვანი საკითხე
ბის შესახებ. ეს მოიც ავს მნიშვნელოვან სირთულეებს, რომლებსაც აუდიტორები
წააწყდნენ აუდიტის პროცესში და ისეთ საკითხებსაც, რომლებსაც დასჭირდა მო
ულოდნელი დიდი ძალისხმ ევა აუცილებელი საკმარისი და შესაფერისი აუდიტო
რული მტკიცებულებების მოპოვებისას. იმის გამო. რომ 3 შესყიდვის შეკვეთაზე არ
არსებობს შესყიდვების მენეჯერის სანქციონ ირების მტკიცებულება, აუცილებელია
აუდიტორული ტესტირების გაფართოება და ეს საკითხი წარმოადგენს პოტენციურად
მნიშვნელოვან ნაკლოვანებას შიდა კონტრ
 ოლის მექანიზმების მუშაობაში. ამგვა

რად, ეს საკითხი წარმოადგენს პოტენციურ
 ად მნიშვნელოვან აუდიტის საკითხს,
რომლის შესახებაც უნდა ეცნობოს მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელ პირებს.
(ii) მცირე სალაროსთან დაკავშირებული თაღლითობა
პირადი მიზნებისთვის ტაქსის გამოყენება მცირე სალაროს მოლარის მიერ განხორცი
ელებული თაღლითური ოპერაციაა და ეს საკითხი განხილული უნდა იყოს როგორც
აუდიტორის, ისე ხელმძღვანელობის პასუხისმგებლობის პოზიციიდან, რომელიც
ეხება თაღლითობის პრევენციასა და გამოვლენას. ასს 240 - „აუდიტორის პასუხის
მგებლობა ფინანსური ანგარიშგების აუდიტში თაღლითობასთან დაკავშირებით“ აღნიშნულია, რომ ძირითადი პასუხისმგებლობა თაღლითობის თავიდან აცილებასა
და გამოვლენაზე ეკისრება როგორც მეთვალყურეობ აზე პასუხისმგებელ პირებს, ისე
ხელმძღვანელობას. თაღლითობის არსებობა შეიძლება ასევე კონტროლის გარე
მოს ნაკლოვანებებზეც მიუთითებდეს. აუდიტორი პასუხისმგებელია დასაბუთებული
რწმუნების მოპოვებაზე იმის შესახებ, რომ მთლიან ობაში ფინანსური ანგარიშგება
არ შეიცავს თაღლითობით ან შეცდომით გამოწვეულ არსებულ უზუსტობას. $175
თანხა აშკარად არ არის არსებითი ფინანსური ანგარიშგებისთვის და, ამგვარად, არ
წარმოადგენს თაღლითობით გამოწვეული არსებითი შეცდომის პოტენციურ წყაროს.
აუდიტორმა უნდა განიხილოს მცირე სალაროს ბუღალტრული ჩანაწერები, რათა
მოიპ ოვოს მტკიცებულებები სხვა დარღვევების შესახებ და გამოვლენილი საკითხე
ბი განიხილოს ხელმძღვანელობასთან ერთად. თუმცა, თუ აუდიტორი გადაწყვეტს,
რომ ეს საკითხი იწვევს თაღლითობისა და კონტროლის რისკის საერთო შეფასების
გაზრდ
 ას, მაშინ მან ამის შესახებ უნდა აცნობოს ხელმძღვანელობას.
მეორე მხრივ, იმის მიუხ ედავად, რომ ეს თანხა არსებითი არ არის, აუდიტორის
ასისტენტის ურთიერთობა მცირე სალაროს მოლარესთან ქმნის ფამილიარული
ურთიერთობის საფრთხეს. ვინაიდან აუდიტორის ასისტენტმა ამ საკითხს ყურადღება
არ მიაქცია და მნიშვნ ელობა არ მიან იჭა გარიგების ხარისხის კონტრ
 ოლის მიმომ
ხილველთან საკითხის განხილვამდე, ეს ფაქტი შეიძლება იმაზე მიანიშნებდეს, რომ
აუდიტორის ასისტენტს არ გააჩნია პროფესიული პატიოსნება. ასს 220 - „ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტის ხარისხის კონტროლი“ - შესაბამისად აუდიტორს, ძირი
თადად კი აუდიტის გარიგების პარტნიორს ეკისრება ეთიკის მოთხოვნებზე მონი
ტორინგის განხორციელების პასუხისმგებლობა მთელი აუდიტის განმავლობაში.
ფირმის პროცედურები, რომლებიც ეხება აუდიტის გუნდში წევრების დანიშვნას და
ასევე დამკვეთის პერსონალთან პირადი ურთიერთობის შესახებ ინფორმირებას,
განხილულ უნდა იქნეს ამ პასუხისმგებლობის ფონზე.
თუ აუდიტორი დაასკვნის, რომ მცირე სალაროს თაღლითობა და მცირე სალაროს
ბუღალტრული ჩანაწერების მიმოხილვის შედეგად გამოვლენილი სხვა საკითხები
იწვევს თაღლითობისა და კონტროლის რისკის საერთო შეფასების გაზრდას, მაშინ
მან ამის შესახებ უნდა აცნობოს ხელმძღვანელობას და მისცეს რეკომენდაცია, რომ
მცირე სალაროს ყველა ოპერაცია აუცილებლად უნდა განიხილებოდეს ადეკვატუ
რად და უნდა ხდებოდეს მათი სანქციონირება.
(iii) ამონაგებთან დაკავშირებული დროში გამიჯვნის პროცედურების ტესტირება
ფასს 15 - „ამონაგები მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებიდან“ მოითხოვს, რომ საწარმომ ამონაგები მაშინ აღიაროს, როდესაც ან როგორც კი
საწარმო შეასრულებს შესასრულებელ ვალდებულებას დაპირებული საქონლის ან
მომსახურების (ე.ი. აქტივის) მომხმ არებლისთვის გადაცემით. აქტივი მაშინ მიიჩნევა
გადაცემულად, როდესაც ან როგორც კი მომხმარებელი კონტროლს მოიპოვებს ამ
აქტივზე. ამგვ არად, ამ მიდგომის საფუძველზე ამონაგები ძალიან ადრეა აღიარე
ბული და ამის შედეგად ამონაგები, მოთხოვნები და მოგება გადიდებულია.
გამოვლენილი შეცდომა იზოლირებულად აღებული არსებითი არ არის ფინანსური
ანგარიშგებისთვ ის, რადგან ამონაგების 0.2%-ია (17,880/8.7 მლნ). ეს შეცდომა უნდა
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გავრცელდეს გამოვლენილი შეცდომების სიხშირისა და ამ კონკრეტული მომხმა
რებლის გაყიდვების დონის საფუძველზე, რათა აუდიტორმა შეაფ
 ასოს არსებითი
უზუსტობის შესაძლებლობა. ამგვ არი შეფასების საფუძველზე აუდიტორმა უნდა
გააფართოვოს დამკვეთის დროში გამიჯვნის პროცედურების ტესტირება, რათა
შემდეგ შეაფასოს არსებითი შეცდომის არსებობის შესაძლებლობა. გარდა ამისა,
აუდიტორმა ხელმძღვანელობასთან უნდა დაადასტუროს, რომ ანგარიშ-ფაქტურის
გამოწერის ამგვარი პროცედურა მხოლოდ ამ კონკრეტული მომხმარებლის მიმართ
გამოიყენება და შემდეგ განიხილოს თავისი შეფასებისა და ტესტირების განვრცობის
საკითხი სხვა მომხმარებლებზეც, აუცილებლობის შემთხვევაში. ასევე, აუდიტორმა
უნდა განიხილოს ბოლო წლის დროში გამიჯვნის პროცედურები, რათა გამოიკვ
ლიოს, წინა წელსაც ხომ არ იყო დაშვებული ამ შეცდომების მაკომპენსირებელი
შეცდომები.
ყველა გამოვლენილი უზუსტობის შესახებ ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ხელმძღ
ვანელობას და აუდიტორმა უნდა მოითხოვოს მათი გასწორება. ასს 260 მოითხოვს,
რომ აუდიტორმა მეთვალყურეობ აზე პასუხისმგებელ პირებს უნდა აცნობოს თა
ვისი მოსაზრება სამეურნეო სუბიექტის სააღრიცხვო პრაქტიკის მნიშვნელოვანი
ხარისხობრივი ასპექტების, მათ შორის სააღრიცხვო პოლიტიკის შესახებ. ფასს
15 აღიარების კრიტერიუმ ების შეუსრულებლობა აუდიტის პროცესში წამოჭრილი
მნიშვნელოვანი საკითხია და ამის შესახებ უნდა ეცნობოს მეთვალყურეობაზე პა
სუხისმგებელ პირებს ასს 260-ის შესაბამისად.
(iv) საგადასახადო კონსულტაცია
როგორც უკვე აღვნიშნეთ ზემოთ (ii), აუდიტორს ეკისრება მთელი აუდიტის განმავ
ლობაში ეთიკურ მოთხოვნებზე მონიტორინგის განხორციელების პასუხისმგებლობა.
ასისტენტის ჩართვა მოცემული წლის-თვის კომპანიის მოგების გადასახადის ვალ
დებულების გამოთვლაში წარმოადგენს თავდაჯერებულობის საფრთ
 ხეს, ვინაიდან
გადასახადის გამოთვლა ქმნის საფუძველს ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგე
ბაში ნაჩვენები საგადასახადო ვალდებულებისა და მოცემული წლის მოგებისა და
ზარალის ანგარიშგებაში ნაჩვენები საგადასახადო ხარჯისთვის. ეს რისკი იზრდ
 ება
იმის გამო, რომ Davis Co არის საფონდო ბირჟაზე კოტირებული კომპანია და ბესსსის პროფესიონალი ბუღალტრ
 ების ეთიკის კოდექსის თანახმად აუდიტორმა არ უნდა
ჩაატაროს გადასახადის გამოთვლა საფონდო ბირჟაზე კოტირებული კომპანიების
თვის. Davis Co საფონდო ბირჟაზე კოტირებული დამკვ ეთია და, ამგვარად, ფირმამ,
როგორც აუდიტორმა, არ უნდა გაუწ
 იოს მას არანაირი საგადასახადო მომსახურება,
ვინაიდან აუდიტორის ობიექტურობისა და დამოუკ იდებლობის მიმართ შექმნილი
საფრთხე ძალიან მაღალია და აუდიტორულ ფირმას უფლება არ აქვს, გამოითვა
ლოს მიმდინარე ან გადავადებული საგადასახადო ვალდებულებები (ან აქტივები)
საბუღალტრო გატარებების მომზადების მიზნით, რომლებიც არსებითია შესაბამისი
ფინანსური ანგარიშგებისა და მასზე დართული განმარტებითი შენიშვნებისთვის.
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ასს 260-ის შესაბამისად, აუდიტის მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელთა შესახებაც
აუდიტორს მოეთხოვება მეთვალყურეობ აზე პასუხისმგებელი პირების ინფორმი
რება, მოიცავს აუდიტის მსვლელობისას წამოჭრილ ისეთ საკითხებსაც, რომლებიც,
აუდიტორის პროფესიული მოსაზრებით, მნიშვნელოვანია ფინანსური ანგარიშგების
მომზადებისა და წარდგენის პროცესზე ზედამხედველობის გაწევის თვალსაზრისთ.
ამგვარად აუდიტორმა უნდა აცნობოს მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელ პირებს,
რომ ფინანსურ დირექტორს არ აქვს ამგვარი უნარები და კვალიფიკაცია, ასევე იმის
თაობაზე, რა გავლენას იქონიებს ეს დამკვ ეთის კადრების შევსებისა და სწავლების
პროცედურებზე. გარდა ამისა, აუდიტორმა უნდა აცნობოს მათ დამოუკიდებლო
ბასთან დაკავშირებით გამოვლენილი პრობლემების შესახებ (იხ. ზემოთ), რასაც
განაპირობებს ფინანსური დირექტორის მოთხოვნა იმის თაობ აზე, რომ აუდიტორის
ასისტენტმ ა გამოითვალოს კომპანიის საგადასახადო ვალდებულება.

შეფასების სქემა
მე-3 კითხვა

როგორც წესი, 1½ ქულამდე თითოეულ
 ი გამოვლენილი საკითხისა და გავლენის
/ქმ ედებისთვის. ასევე, ხელმძ ღვანელობის/მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელი
პირების ინფორმირებისთვის განკუთვნილ თითოეულ გამოვლენილ საკითხზე
1 ქულამდე.			
(i) ვალდებულებებთან დაკავშირებული კონტროლის პროცედურების ტესტირება
– შიდა კონტრ
 ოლის ნაკლოვანება, არასანქც იონირებული შესყიდვების რისკი.
– არაადეკვატური აუდიტორული პროცედურები, საჭიროა შერჩევითი ერთობლი
ობის მოცულობის გაზრდა და აუდიტორული ტესტირების გაფართოება, რათა
შეფასდეს ნაკლოვანების ზემოქმედების მასშტაბი და მნიშვნელობა.
– შიდა კონტროლზე დაფუძნებული აუდიტის მიდგომა შეიძლება შეუსაბამო იყოს,
ძირითადი პროცედურების გაფართოების მიდგომის საჭიროების განხილვა.
ხელმძ ღვანელობა/მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელი პირები:
– კონტროლის ნაკლოვანების შესახებ ინფორმაციის ჩართვა ხელმძღვანელო
ბისთვ ის მომზადებულ ანგარიშში.
– აუდიტის დროს წარმოქმნილი პოტენციურად მნიშვნელოვანი სირთულე, რაც
იწვევს მოულოდნელად მეტი ძალისხმევის საჭიროებას აუდიტში, საკმარისი
და შესაფერისი აუდიტორული მტკიცებულებების მოპოვებისას.
– შიდა კონტრ
 ოლის პოტენციურად მნიშვნელოვანი ნაკლოვანება.
– შესაბამისად, შეიძლება წარმოადგენდეს აუდიტის მნიშვნელოვან საკითხს,
რომელიც უნდა ეცნობოს მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელი პირებს.
მაქსიმალური ქულები
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(ii) მცირე სალაროსთან დაკავშირებული თაღლითობა
– თანხა აშკარად უმნიშვნელოა ფინანსური ანგარიშგებისთვის.
– პირადი მიზნებისთვ ის ტაქსის გამოყენებისთვის დახარჯული ფული მცირე
სალაროს მოლარის თაღლითური ოპერაციაა.
– აუდიტორისა და ხელმძღვანელობის შედარებითი პასუხისმგებლობა თაღლი
თობის პრევენციას ა და გამოვლენასთან დაკავშირებით.
– დამოუკიდებლობის საფრთ
 ხე, აუდიტორის ასისტენტის მცირე სალაროს მოლა
რესთან ურთიერთობის გამო, ასისტენტს არ გააჩნია პროფესიული პატიოსნება.
– ფამილიარული ურთიერთობის საფრთ
 ხე, აუდიტის გუნდის წევრს ა და მცირე
სალაროს მოლარეს შორის ახლო ურთიერთობის გათვალისწინებით.
– აუდიტის გუნდებში პერსონალის დანიშვნ ასა და დამკვეთის თანამშრომლებთან
პირადი ურთიერთობების არსებობის შესახებ ინფორმირებისთვის განკუთვ
ნილი ფირმის პროცედურების მიმოხილვა.
– ასს 220-ის თანახმად, აუდიტის პარტნიორს ეკისრება პასუხისმგებლობა მთელი
აუდიტის პროცესში ეთიკური მოთხოვნების დაცვაზე მონიტორინგის განხორ
ციელებაზე.
ხელმძღვანელობა/მეთვალყურეობაზე პასუხისმგებელი პირები:
– უკანონო ქმედებაა კანონმდებლობის მოთხოვნების შეუსრულებლობა და, გარდა
ამისა, ეს შეიძლება მიანიშნებდეს კონტროლის გარემოს ნაკლოვანებაზე.
– აუდიტორის დამოუკიდებლობის საფრთხეს წარმოადგენს ეთიკის კოდექსისა
და ასს 260--ის მოთხოვნების შესაძლო შეუსრულებლობა.

25

–

		

მიუხედავად იმისა, რომ თანხები არ არის არსებითი, პოტენციური დარღვევის
შესახებ უნდა ეცნობოს ხელმძღვანელობას აუდიტორის რეკომენდაციასთან
ერთად იმის თაობაზე, რომ მცირე სალაროს ყველა ოპერაცია ადეკვატურად
უნდა განიხილებოდეს და სანქც იონირდებოდეს.
მაქსიმალური ქულები

6

(iii) ამონაგებთან დაკავშირებული დროში გამიჯვნ ის პროცედურების ტესტირება
– გამოვლენილი თანხა ამონაგებთან მიმართებით არ არის არსებითი(შესაბამისი
გაანგარიშებით).
– შეუსაბამობა ფასს 15-თან, ამონაგები აღიარ
 ებულია არასწორ მომენტში, ე.ი.
მომხმარებლისთვის კონტროლის გადაცემამდე.
– ამონაგების, დებიტორული დავალიან ებისა (მოთხოვნების) და მოგების ოდე
ნობა გადიდებულია.
– არაადეკვატური აუდიტორული პროცედურები, საჭიროა შეცდომის ექსტრაპო
ლაცია ან/და დროში გამიჯვნის ტესტირება უნდა გაფართოვდეს სხვა შეცდო
მების გამოსავლენად.
– აუდიტორმა ასევე უნდა განიხილოს გასული წლის დროში გამიჯვნის პრო
ცედურები, რათა გამოიკვლიოს, წინა წელს ხომ არ არის დაშვებული რაიმე
მაკომპენსირებელი შეცდომა.
ხელმძ ღვანელობა/მეთვალყურეობ აზე პასუხისმგებელი პირები:
– ხელმძღვანელობას უნდა ეცნობოს ყველა უზუსტობის შესახებ და აუდიტორმა
უნდა მოითხოვოს მათი გამოსწორება.
– ფასს სტანდარტებთან შეუს აბამობა.
– არასათანადო სააღრიცხვო პოლიტიკა არის აუდიტის პროცესში წამოჭრილი
მნიშვნელოვანი საკითხის მაგალითი და ამის შესახებ უნდა ეცნობოს მეთვალ
ყურეობაზე პასუხისმგებელ პირებს ასს 260-ის შესაბამისად.
მაქსიმალური ქულები
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(iv) საგადასახადო კონსულტაცია
– თავდაჯერებულობის საფრთხე, რადგან გადასახადის გაანგარიშება ქმნის
ფინანსურ ანგარიშგებაში ასახული საგადასახადო ვალდებულებისა და საგა
დასახადო ხარჯის საფუძველს.
– რისკი იზრდება დამკვეთის კოტორებული კომპანიის სტატუსის გამო.
– აუდიტორმა არ უნდა მოამზადოს ფინანსური ანგარიშგება საფონდო ბირჟაზე
კოტირებული დამკვეთისთვის.
– მაშასადამე, აქ მიუღებელია აუდიტორისთვის Davis Co-სთვის საგადასახადო
ვალდებულების გამოთვლა.
ხელმძღვანელობა/მეთვალყურეობ აზე პასუხისმგ ებელი პირები:
– დამკვეთის ფინანსურ პერსონალს არ აქვს შესაბამისი უნარები და ცოდნა.
– გავლენა დამკვეთის თანამშრომლების დაქირავების ან/და სწავლების პრო
ცედურებზე.
მაქსიმალური ქულები
მაქსიმუმ
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მე-5 კითხვა

(ბ) თქვენ ხართ Blackmore ჯგუფის 2018 წ. 31 მარტს დასრულებული წლის ფინანსუ
რი ანგარიშგების აუდიტზე პასუხისმგებელი მენეჯერი, რომელიც არის საფონდო
ბირჟაზე კოტირებული კომპანია და აწარმოებს მაღალი ხარისხის მუსიკალურ
ინსტრუმენტებს. ჯგუფის ფინანსური ანგარიშგების პროექტში აღიარებულია დაბეგ
ვრამდე ზარალი $2.2 მლნ (2017 წ. - $1.5 მლნ ზარალი) და მთლიან ი აქტივები $14.1
მლნ (2017 წ. - $18.3 მლნ). აუდიტი სადაცაა დასრულდება და უფროსმა აუდიტორმა
მოამზადა აუდიტორის დასკვნის პროექტი, რომელიც მოიცავს შემდეგ ამონარიდს:
აუდიტის ძირითადი საკითხები
1. ფინანსური ინსტ
 რუმენტების შეფასება
ჯგუფს გაფორმებული აქვს სტრუქტურირებული ფორვარდული ხელშეკ
რულებები მასალების შესყიდვაზე, რომლებიც გამოიყენება საწარმოო
პროცესში. ამ არაკოტირებული ინსტრუმენტების შეფასება ეყრდნ ობა გარ
კვეულ ვარაუდებს/ჰიპოთეზებს და ჯგუფის ფინანსური დირექტორის ტომას
ბოლინის მიერ შემუშავებულ შიდა მოდელებს. ბ-ნი ბოლინი 2018 წლის
იანვრ
 იდან არის დასაქმებული ამ ჯგუფში და მნიშვნელოვანი შეფასების
განუსაზღვრელობაა დაკავშირებული მის მიერ გამოთვლილ შეფასებებთან
მისი გამოუცდელობის გამო. შედეგად, ამ ხელშეკრულებების შეფასებას
მნიშვნელოვანი ძალისხმევა დასჭირდა ჩვენს აუდიტში.
2. მომხმარებლის ლიკვიდაცია
კონსოლიდირებულ ფინანსური მდგომარეობ ის ანგარიშგებაში მოთხოვ
ნების ციფრში ჩარ-თ
 ულია ერთ-ერთი მომხმარებლისგან მისაღები თანხა
$287,253, რომელმაც შეწყვიტა სავაჭრო საქმიან ობა. იმის გამო, რომ ჯგუფს
უზრუნველყოფილი არა აქვს ეს ვალი, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჯგუფმა უნდა
ასახოს $287,253-ის ოდენობის სრული ანარიცხი გაუფ
 ასურების ზარალისთ
ვის, რის შედეგადაც ამ თანხით შემცირდება მოცემული წლის დაბეგვრ
 ამდე
მოგება და მთლიანი აქტივები 2018 წლის 31 მარტის მდგომარეობ ით.
3. პირობითი მოსაზრება, გამოწვეული სააღრიცხვო მიდგომასთან დაკავ
შირებული უთანხმოების გამო
ჩვენი აზრით, ფინანსურ ანგარიშგებაზე ზემოთ აღწერილი საკითხის გავლე
ნის გარდა, ფინანსური ანგარიშგება სათანადოდ არის მომზადებული ყველა
არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით ფასს სტანდარტების შესაბამისად.
4. მნიშვნ ელოვანი გარემოება
ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ 2018 წ. 31 მარტს დასრულებული წლის $2.2
მლნ-ის ოდენობის დაბეგვრამდე ზარალზე და ასევე იმ ფაქტზ ე, რომ ჯგუფ
მა დაარღვ ია ძირითადი დამფინანსებლის სესხის შემზღუდავი პირობები
(კოვენანტები). ამგვ არად, არსებობს არსებითი განუსაზღვრელობა, რომელ
მაც შესაძლოა ეჭვქვეშ დააყ ენოს ჯგუფის ფუნქც იონირებადობის უნარი. ჩვენი
მოსაზრება არ არის მოდიფიცირებული ამ საკითხთან მიმართებით.
მოგეთხოვებათ:
კრიტიკულად შეაფასოთ Blackmore ჯგუფის 2018 წ. 31 მარტს დასრულებული წლის
კონსოლიდირებული ფინანსური ანგარიშგების შესახებ შედგენილი აუდიტორის
დასკვნიდან ამონარიდი.
შენიშვნა: არ მოგეთხოვებათ აუდიტორის დასკვნის ამონარიდის ხელახლა დაწერა.
								
(12 ქულა)
(20 ქულა)
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პასუხი

5(ბ) აქ კრიტიკულად განსახილველია რამდენიმე საკითხი, რათა შევაფასოთ აუდიტო
რის დასკვნის ამონარიდი, რომლის პროექტიც მოამზადა უფროსმა აუდიტორმა
ეს საკითხებია:
აუდიტის ძირითადი საკითხები
ეს ნაწილი უნდა მოიცავდეს შესავალ აბზაცს, სადაც ახსნილი იქნება აუდიტის ძი
რითადი საკითხების ცნება, რათა აუდიტორის დასკვ ნის მომხმარებლებმა გაიგონ
მათი მნიშვნელობა. შესავალ ნაწილში ასევე ნათლად უნდა იყოს მითითებული,
რომ აუდიტორი ცალკე არ გამოთქვ ამს მოსაზრებას „აუდიტის ძირითადი საკითხე
ბის“ ნაწილში აღწერილ საკითხებთან მიმართებით.
ფინანსური ინსტრუმენტების შეფასება
ეს ისეთი სფეროა, რომელსაც აუდიტის დროს მნიშვნელოვანი განსჯა ესაჭიროება
და რომელთანაც დაკავშირებულია არსებული უზუსტობის მაღალი რისკი. მაშასა
დამე მისი ჩართვა აუდიტის ძირითად საკითხებში მართებულია, მიუხედავად იმისა,
რომ განმარტებით შენიშვნ ებში უნდა იყოს ახსნილი ის ფაქტორები, რომელთა
გამოც აუდიტორმა ეს საკითხი მიიჩნია აუდიტის ძირითად საკითხად. გარდა ამისა,
ეს დაეხმარება მომხმარებლის აუდიტორის დასკვ ნის სხვა ნაწილის გაგებაშიც, თუ
აუდიტორის დასკვნაში მოცემული იქნება ამ საკითხის რაოდენობრივი შეფასება
და მისი მნიშვნელობის შეფასება და ახსნილი იქნება მისი გავლენა აუდიტის სა
მუშაოს ხასიათსა და მასშტაბზე.
აუდიტორმა უნდა აღწეროს, როგორ გადაიჭრა აუდიტის პროცესში ეს საკითხე
ბი და, მართალია, ეს აუდიტორის განსჯის საგანია, მაგრამ აუდიტორს შეუძლია
აღწეროს გატარებული საპასუხო ზომები ან გამოყენებული მიდგომა, მოკლედ
განიხილოს, რა პროცედურები ჩატარდა და მიუთ
 ითოს პროცედურების შედეგების
შესახებ. განსახილველი ამონარიდის ტექსტის მიხედვით აუდიტორის დასკვნის
მომხმარებლები კარგად ვერ გაიგ ებენ, როგორ შეკრიბა აუდიტორმა მტკიცებუ
ლებები აუდიტის ამ ძირითადი სფეროს შესახებ.
გარდა ამისა, აქ არის რამდენიმე საკითხი, რომლებიც დაკავშირებულია დასკვნის
ამ ნაწილთან. აუდიტორის დასკვნ აში მითითებული არ უნდა იყოს ჯგუფის ფი
ნანსური დირექტორის სახელი და გვარი და არც გაკრიტიკებული არ უნდა იყოს
ის გამოუცდელობის გამო. სიტყვის ვარაუდების/ჰიპოთეზების გამოყენება მიზან
შეწონილი არ არის და ეს ზიანს აყენებს აუდიტისა და ფინანსური ანგარიშგების
მომზადების პროცესის სანდოობას.
მომხმ არებლის ლიკვიდაცია
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მომხმარებლისგან მისაღები $287,253 არსებითია დაბეგვრამდე ზარალთან
მიმართებით - მისი 13.1%-ია და აქტივების - 2%. მაშასადამე, მიზანშეწონილია
`გარდა~ პირობითი მოსაზრება არსებითი უზუსტობის საფუძველზე. თუმცა, დე
ტალური ინფორმაცია არსებითი უზუსტობის შესახებ საერთოდ არ უნდა იყოს
ჩართული „აუდიტის ძირითადი საკითხების“ ნაწილში, არამედ აღწერილი უნდა
იყოს პირობითი მოსაზრების საფუძვლის აბზაცში. გარდა ამისა, გარკვევით უნდა
იყოს მითითებული ამის შესახებ თვითონ მოსაზრების აბზაცში. ამასთან, აუდიტო
რიის დასკვნის ტექსტ
 ში ამჟამად მითითებულია დაბეგვრამდე მოგების შემცირება,
როდესაც მითითებული უნდა ყოფილიყო დაბეგვრამდე ზარალის ზრდა.

მოსაზრების აბზაცი
ეს აბზაცი არასწორ ადგილას არის განთავსებული დასკვნაში და არასწორად არის
დასათაურებული. ეს აბზაცი უნდა იყოს აუდიტორის დასკვ ნის დასაწყისში და უნდა
ეწეროს მარტივი სათაური „პირობითი მოსაზრება“. მოსაზრების აბზაცში ნათლად
უნდა იყოს მითითებული, რომ ეს საკითხი აღწერილია „პირობითი მოსაზრების
საფუძვლის“ აბზაცში, რომელიც განთავსებული უნდა იყოს უშუალოდ მოსაზრების
აბზაცის შემდეგ და მასში ნათლად უნდა იყოს აღწერილი საკითხი, რამაც განაპი
რობა პირობითი მოსაზრება. როგორც უკვე აღვნიშნეთ ზემოთ, აქ მართებულია
„გარდა“ პირობითი მოსაზრება არსებითობის საფუძველზე.
ფუნქციონირებადი საწარმო - მნიშვნელოვან გარემოებათა ამსახველი აბზაცი
ასს 570-ის - „ფუნქციონირებადი საწარმო“ - შესაბამისად უკვე აღარ არის ნება
დართული მნიშვნელოვან გარემოებათა ამსახველი აბზაცის გამოყენება საწარმოს
ფუნქც იონ ირებადობასთან დაკავშირე-ბული განუსაზღვრელობის აღსაწერად,
რომლის შესახებაც ინფორმაცია გამჟღავნებულია ფინანსური ანგარიშგების შე
ნიშვნ ებში. აუდიტორის დასკვნა ახლა უნდა მოიცავდეს სპეციალურ ცალკე ნაწილს,
რომელიც განთავსებულია მოსაზრების საფუძვლის აბზაცის შემდეგ და აუდიტის
ძირითადი საკითხების ნაწილის წინ და მისი სათაური იქნება „საწარმოს ფუნქ
ციონირებადობასთან დაკავშირებული არსებითი განუსაზღვრელობა“. საწარმოს
ფუნქც იონირებადობასთან დაკავშირებული არსებითი განუსაზღვრელობის ნაწილ
ში კონკრეტულად მითითებული უნდა იყოს ფინანსური ანგარიშგების ის შენიშვნა,
სადაც დირექტორებმა წარმოადგინეს დეტალური ინფორმაცია ამ განუსაზღვრე
ლობის შესახებ. თუ ეს საკითხი დირექტორების მიერ ადეკვატურად არ იქნებოდა
გამჟღავნებული ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნებში, მაშინ აუდიტორმა სრულ
ყოფილად უნდა აღწეროს საწარმოს ფუნქციონ ირებადობასთან დაკავშირებული
განუსაზღვრელობის შესახებ ინფორმაცია და აუდიტორული მოსაზრება უნდა იყოს
„გარდა“ პირობითი მოსაზრება ამ ინფორმაციის არგამჟღავნებით გამოწვეული
არსებითი უზუსტობის საფუძველზე.
შეფასების სქემა
კითხვა 5(ბ)

როგორც წესი, 1 ქულამდე თითო კარგად ახსნილი საკითხისთვის.
აუდიტის ძირითადი საკითხების ნაწილი
–

აუდიტის ძირითადი საკითხების ნაწილი უნდა მოიცავდეს შესავალ აბზაცს, სადაც
ახსნილია აუდიტის ძირითადი საკითხების ცნება.

–

აუდიტორი არ გამოთქვ ამს ცალკე მოსაზრებას აუდიტის ძირითადი საკითხების
შესახებ.

ფინანსური ინსტრუმენტების შეფასება
–

სფერო, რომელსაც აუდიტში მნიშვნელოვანი განსჯა ესაჭიროება, არსებითი უზუს
ტობის მაღალი რისკით, მაშასადამე, პოტენციურად შესაფერისია ამ საკითხის
ჩართვა აუდიტის ძირითადი საკითხების ნაწილში.

–

დაეხმარებოდა მომხმარებლის დასკვ ნის გაგებაში, თუ:
•

დასკვნაში მოცემული იქნება ამ საკითხის რაოდენობრივი/ მისი მნიშვნელობის
შეფასება.
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•
–

ახსნილი იქნება მისი გავლენა აუდიტის სამუშაოს ხასიათსა და მასშტაბზე.

აუდიტის ძირითადი საკითხების ნაწილის არასწორი ფორმულირება.
•

მითითებული არ უნდა იყოს ფინანსური დირექტორის სახელი და გვარი.

•

არ უნდა იყოს გაკრიტიკებული ის გამოუცდელობის გამო.

•

არასწორად შერჩეული სიტყვები/ტერმინები „ვარაუდების/ჰიპოთეზები“ ზიანს
აყენებს აუდიტისა და ფინანსური ანგარიშგების მომზადების პროცესის სან-
დოობას.

მომხმარებლის ლიკვიდაცია
–

არსებითია მოგებისა და ზარალის მიმართ (შესაბამის გამოთვლასთან ერთად)

–

დეტალური ინფორმაცია არსებითი უზუსტობის შესახებ საერთოდ არ უნდა იყოს
ჩართული „აუდიტის ძირითადი საკითხების“ ნაწილში, არამედ აღწერილი უნდა
იყოს პირობითი მოსაზრების საფუძვლის აბზაცში და ამის შესახებ გარკვ ევით უნდა
იყოს მითითებული მოსაზრების აბზაცში.

–

არასწორად არის მითითებული დაბეგვრამდე მოგების შემცირება, მითითებული
უნდა ყოფილიყო დაბეგვრამდე ზარალის ზრდა.

მოსაზრების აბზაცი
–

არასწორად არის განთავსებული, ახლა უნდა იყოს აუდიტორის დასკვნის და
საწყისში და მასში ნათლად უნდა იყოს მითითებული, რომ ინფორმაცია არსებითი
უზუსტობი შესახებ აღწერილია „მოსაზრების საფუძვლის“ აბზაცში, რომელიც მის
შემდეგ არის განთავსებული.

–

არასწორი სათაურ
 ი, სათაური უნდა იყოს უბრალოდ „პირობითი მოსაზრება“.

–

შესაფერისია „გარდა“ მოსაზრება, არსებითი უზუსტობის საფუძველზე .

ფუნქციონირებადი საწარმო

30

–

ასს 570-ის (გადასინჯული) შემდეგ, მნიშვნელოვან გარემოებ ათა ამსახველი აბზაცის
გამოყენება აღარ არის მართებული.

–

აუდიტორის დასკვნ ა ახლა უნდა შეიცავდეს სპეციალ
 ურ ნაწილს, სახელწოდებით
„ფუნქციონირებადობასთან დაკავშირებული არსებითი განუსაზღვრელობა“.

–

ეს ნაწილი უნდა იყოს უშუალოდ მოსაზრების საფუძვლის აბზაცის შემდეგ, მაგრამ
„აუდიტის ძირითადი საკითხების“ ნაწილის წინ.

–

აქ ზუსტად უნდა მითითებული ფინანსური ანგარიშგების შენიშვნა, სადაც დირექ
ტორებმა აღწერეს განუსაზღვრელობასთან დაკავშირებული დეტალები.

–

თუ დირექტორების მიერ ადეკვატურად არ არის გამჟღავნებული ეს ინფორმაცია,
მოსაზრება უნდა იყოს პირობითი „გარდა“, იმის გამო, რომ გამჟღავნებული არ
არის საჭირო ინფორმაცია.
მაქსიმალური ქულები
მაქსიმუმ
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saba ZaZamia
proeqtebis menejeri
START-BUSINESS SOLUTIONS

მცირე საწარმოებს არ აქვთ დრო და რესურსი 
იმისთვის, რომ უფრო ეკომეგობრულები გახდნენ

მანამ, სანამ გაერ
 ოს კლიმატის ცვლი
ლების 26-ე კონფერენციაზე მსოფლიო
ლიდერები კლიმატის კრიზისს განიხი
ლავდნენ, ACCA UK-ს და CFN-ის მიერ
ერთობლივად ჩატარებულ კვლევაში მო
ნაწილე მცირე საწარმოთა მფლობელებმა
თავიანთ პასუხებში ასახეს ის რეალობა,
რომლის წინაშეც ისინი დგანან გარემოზე
ზრუნვის კუთხით.
მცირე საწარმოთა მფლობელებმა აღ
ნიშნ ეს, რომ უპირვ ელ ეს ი პრობლ ემ ა,
რომელიც მათ ხელს უშლის ეკომეგობ
რული სტრატეგიების დანერგვაში, რათა
თავიანთი ოპერაციებ ი უფრო მდგრადი
გახადონ, არის დროისა და რესურსის
ნაკლებობა.
გარდ ა ამის ა, კომპ ან იე ბ ის „ბოსებმა“
აღნიშნეს, რომ მათ ამ მიმართულებით
მუშაობაში ხელს უშლის მდგრადობის
გეგმის განხორციელების საკითხში გამო
უცდელობა - არ იციან, საიდან დაიწყონ
და ასევე ისიც, რომ ეს საკითხი არ მოი
აზრება მცირე საწარმოთა პრიორიტეტებს
შორის.

მაგალითად, ბუღალტრ
 ები აღნიშნავენ,
რომ მდგრადობ ის საკითხებშ ი დახმ ა
რების თხოვნით მათ მიმართა მხოლოდ
თავიანთი დამკვ ეთების 4%-მა.
მცირე და საშუალო საწარმოთა გამო
კითხვა კარგად ასახავს იმ გამოწვევებს,
რომ ელს აც მცირ ე საწ არმ ოთ ა უმრ ავ
ლესობა აწყდება საკუთარი მცდელობის
დროს, გახდნენ უფრო ეკომეგობრულები
და ამავდრ
 ოულად გაუმკლ
 ავდნენ პანდე
მიით გამოწვეულ განსაკუთრებით მწვავე
პრობლემებს.
პრობლემები მოიცავს მიწოდების ჯაჭვსა
და საჭირო უნარების მქონე კადრების მო
ზიდვასთან დაკავშირებულ პრობლემებს,
ინფლაციის გაზრდილი დონის შედეგად
მიღებულ ფინანსურ წნეხს და დაფინან
სების ხარჯებს.
ზემოაღნიშნული კვლევის ანგარიში მოი
ცავს 16,300 მცირე და საშუალო საწარმოს
წარმ ომ ადგ ენ ელ ი ბუღ ალტ რ ებ ისგ ან
მოპოვებულ ინფორმაციას იმის თაობა
ზე, თუ რას ამბობენ მათი დამსაქმებელი
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კომპანიები აღნიშნული საკითხების გან
ხილვისას.

წევს თანამშრომლების დამატება მომავა
ლი 6-12 თვის განმავლობაში.

ამასთან, კვლევაში მონაწილე საწარ
მოები აღნიშნავენ, რომ მათ ისევ უწევთ
გამკლავება ტრადიციული ინსტ
 იტუციებ ი
დან სათანადო დაფინანსების მოზიდვის
პრობლემასთან მას შემდეგ, რაც შეწყდა
სახელმწიფო დახმარების პროგრამების
ფარგლებში სესხების გაცემა. პრაქტიკო
სების 65% აღნიშნავს, რომ მათ დამკვე
თებს გაუჭირდათ ოვერდრაფტის მოპო
ვება გასული 3 თვის განმავლობაში, რაც
აგვისტოს მონაცემთან შედარებით (57%)
მნიშვნ ელოვანი მატებაა.

თუმცა, მფლობელებს კვლავ უწევთ გაუა
რესებულ მენტალურ ჯანმრთელობასთან
გამკლავება. მათი 20% აღნიშნავს, რომ
განიცდის მომატებულ სტრესსა და შფოთს,
ხოლო 8%-ს ძილის პრობლემა აქვს.

პრაქტიკულად, ბუღალტერთა 20% მი
იჩნევს, რომ მათ დამკვ ეთს არ მიუღია
რეაბილიტაციისთვ ის საჭირო საკმარისი
ფინანსური მხარდაჭერა სახელმწ
 იფოს
მხრიდან.

ACCA UK-ს თავმ ჯ დ ომ არ ე, კლერ ბე
ნისონი აცხადებს: „მცირე საწარმოთა
მფლობელები გადაუდებელი პრობლე
მების მოგვარებით არიან დაკავებული
და იბრძ ვიან გადარჩენისთვის. გასაგებია,
რომ ახლა ისინი ვერ ფოკუსირდებიან
მდგრადობასა და ეკოლოგიასთან და
კავშირებულ საკითხებზე, თუმცა, ჩვენ მათ
ვურჩევთ, უფრო გრძელვადიანი პოზიცია
„დაიჭირონ“ და ზემ ოა ღნ იშნ ულ ი სა
კითხები თანდათან „ჩააშენონ“ საკუთარ
ორგანიზაციაშ ი.

მეორე მხრივ, ამის მიუხ ედავად, მცირე
საწ არმ ოთ ა 40% აცხად ებს, რომ ისი
ნი უკვე დაუბრუნდნენ პანდემიამდელ
მდგომარეობას პროდუქტიულობის ან/და
ბრუნვის მაჩვენებლებით, ხოლო თითქმის
მეოთხედი (23%) ვარაუდობს, რომ მოუ

სახელმწიფოებმა და მსხვილი ბიზნესის
წარმომადგენლებმა ახლებური მიდგო
მით უნდა იმუშაონ ამ მიმართულებით
და დაეხმარონ მცირე საწარმოებს იმის
გააზრებაში, თუ რა წვლილის შეტანა შე
უძლიათ მათ ამ საქმეში.“
წყარო: accaglobal.com

საჯარო ფინანსების მტკიცე და ძლიერი 
მენეჯმენტი აუცილებელია არსებული 
და მომავალი რისკების სამართავად
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნე
ბის (UN SDG) მიღწევა დამოკიდებულია
სახელმწიფოთა მიერ საჯარო „საფულის“
სწორად მართვაზე.
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ACCA-ის ახალ ანგარიშში „საჯარო ფინ ანსების მენეჯმენტის მიდგომების გადა
ხედვა“ განმარტებულია, რომ Covid-19-ის
პანდემიით გამოწვეულმა კრიზისმა მრა
ვალი გაკვეთილი უნდა ასწავლოს სახელ
მწიფოებს საჯარო ფინანსების მართვის
თვის (PFM) გამოყენებულ მიდგომებთან
დაკავშირებით.
ACCA-ის ყოველწლიური ვირტუალური
საჯარო სექტორის კონფერენციის მოსამ
ზადებელ პერიოდში გამოცემულ ანგარიშ

ში დასაბუთებულია, რომ სახელმწიფოს
შესაძლებლობები მთლიანად დამოკიდე
ბულია საჯარო ფინანსების მენეჯმენტის
მისი სისტემების ხარისხზე - როგორ ამ
ზადებს ის ბიუჯეტებს, როგორ მოიზიდავს
დაფინანსებას, როგორ ხარჯავს ფულს და
აწარმოებს ანგარიშგებას.
იმისათვის, რომ გაუმკლავდნ ენ Covid-19ის პანდემიის გამოწვევებს და შეასრულონ
გაეროს მიერ განსაზღვრული მდგრადი
განვითარების მიზნები, აუცილებელია,
სახელმწიფოებს ჰყავდეთ შესაფერისი
საჭირო უნარების მქონე ადამიანები ამ
ძალიან მნიშვნელოვანი საქმის შესასრუ
ლებლად.

ACCA-ის საჯარო სექტორის მიმართულე
ბის თავმჯდომარე და ანგარიშის თანაავ
ტორი განმარტავს: „სახელმწიფო მნიშვ
ნელოვანი რისკის ქვეშ დგას, თუ არ ჰყავს
საჯარო ფინანსების მენეჯმენტის სფე
როში სათანადო რაოდ
 ენობის პროფე
სიონალი. იმისათვის, რომ ისარგებლონ
თანამედროვე გაუმჯობესებული საჯარო
ფინანსების მენეჯმენტის სისტემებით,
სახელმწ
 იფოებს შესაძლოა დასჭირდეთ
მნიშვნ ელოვანი ინვესტიციებ ის განხორ
ციელება როგორც უშუალოდ სისტემებ
ში, ისე საჯარო ფინანსების მენეჯმენტის
სფეროს სპეციალისტების მომზადებაში,
რომლებმაც უნდა შეაფ
 ასონ მომავალი
გადაწყვეტილებები.“
საჯარო ფინანსების მენეჯმენტის სპეცია
ლისტი და ანგარიშის თანაავტორი, გარი
ბენდი დასძენს:
„ფინანსური მენ ეჯმ ენტ ი კრიტ იკ ულ ად
მნიშვნ ელოვანია საზოგადოებრივი მომ
სახურების მიწოდებისა და ქვეყნის ეკო
ნომიკის მდგრადი განვითარებისთვის.
პანდემიამ სახელმწიფოებს ბევრი გაკვე
თილი ასწავლა იმის თაობ აზე, თუ რა მუ
შაობდა სწორად და რა - მოსალოდნელზე
უარესად. ჩვენ გავცემთ რეკომენდაციებს
მომავლისთვის, რადგან იმ შემთხვევაში,
თუ სახელმწ
 იფოები ისევ პანდემიამდელი
პერიოდის სტატუს ქვოს დაუბრუნდებიან
საჯარო ფინანსების მენეჯმენტის კუთხით,
ეს ხელიდან გაშვებული შესაძლებლობა
იქნება.“
ანგარიში მოიცავს ACCA-ის 1,500 წევრის
შეხედულებებს იმის თაობაზე, თუ როგორ
უნდა განვითარდეს საჯარო ფინანსების
მენეჯმენტის სისტემები იმისათვის, რომ
შესაძლებელი გახდეს მომავლის კრიზი
სებთან გამკლავება.
რესპონდენტების აზრით, ყველაზე ტიპური
გამოვლენილი პრობლემებია შემდეგი:
• ინდივიდებისა და ბიზნესების/სამე
წარმეო სუბიექტების ფინანსურ საჭი
როებებზე რეაგ ირება (45%);
• დისტ ანც იუ რ მუშ აო ბ აზ ე გად ასვ ლ ა
(42%);

• საჭირო ტექნოლოგიურ
 ი/ციფრული
შესაძლებლობების არქონა (42%);
• სახელმწიფო ხარჯების გამჭვირვა
ლობის შენარჩუნება (41%).
რესპონდენტები ჩრდილოეთ ამერიკასა
და შუა აღმოსავლეთში ბევრად უფრო
პოზ იტ იუ რ ად აფას ებდ ნ ენ თავ ია ნთ ი
სახ ელმ წ იფ ოე ბ ის საჯ არ ო სექტ ორ ის
ინსტიტუტებს, ვიდრე სხვა რეგიონების
წარმომადგენლები. სექტორების მიხედ
ვით, საჯარო სექტორის რესპონდენტების
უფრო დიდი ნაწილი (62%) მიიჩნევს ეფექ
ტურად სახელმწიფოს მიერ გადადგმულ
ნაბიჯებს, ვიდრე კერძო და არასამთავრო
ბო სექტორის წარმომადგენლები (42% და
37% შესაბამისად).
რესპ ონდ ენტ ებმ ა საჯ არ ო ფინ ანს ებ ის
მენეჯმენტის სისტემის განვითარების 3
ძირითადი მიმართულების იდენტიფიცი
რება მოახდინეს:
• სახელმწიფო ხარჯების გამჭვირვა
ლობის გაუმჯობესება;
• რეს ურს ებ ის გან აწ ილ ებ ის ას პრი
ორ იტ ეტ ებ ის გამ ოკვ ეთ ის უკეთ ეს ი
მეთოდები;
• რისკ ებ ის მართ ვ აზ ე ფოკ უს ირ ებ ის
ზრდა.
კვლევების შედეგად ასეთი დასკვ ნა გამოიტანეს: „არ არსებობს უნივერსალური
მიდგომა გამოწვევებთან გასამკლავებლად და თითოეულ სახელმწიფოს სა
კუთარი სპეციფიკური ფისკალური და
ეკონომიკური პრობლემები აქვს მოსაგ
ვარებელი. ახალი ნორმისკენ მიმავალი
გზა ყველა სახელმწიფოსთვის სხვადას
ხვანაირი იქნება, რადგან თითოეულ
 ი
მათგანი განსხვავებულ მდგომარეობაში
აღმოჩნდა პანდემიის შედეგად.
Covid-19-ის პანდემიის პარალელურად
გაზრ დ ილ ი ხარჯ ებ ის გრძელვ ად ია ნ ი
შედეგები გამოიხატა გაზრდილ სახელმ
წიფო ვალსა და სხვა ვალდებულებებში,
რასაც ხშირ შემთხვევაში რთული პო
ლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღება
დასჭირდება მომავალში.“
წყარო: accaglobal.com
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ვებგვერდი, 05/11/2021
სარეგისტრაციო კოდი
200000000.05.001.020401

საქართველოს კანონი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსში
ცვლილების შეტანის შესახებ
მუხლი 1. საქართველოს საგადასახადო კოდექსის (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე,
№54, 12.10.2010, მუხ. 343) 206-ე მუხლის პირველ ნაწილს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „ი1“
ქვეპუნქტი:
„ი1) ქარსაფარი (მინდორდაცვითი) ზოლის სტატუსის მქონე მიწის ნაკვეთი ან მისი
ნაწილი;“.
მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან მე-15 დღეს.
საქართველოს პრეზიდენტი		

სალომე ზურაბიშვილი

თბილისი,
2 ნოემბერი 2021 წ.
N970-VIმს-Xმპ

ვებგვერდი, 15/11/2021
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017526

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №299
2021 წლის 11 ნოემბერი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის
№996 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
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„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 (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო
კოდი: 200090000.22.033.016112) დამტკიცებული ინსტრუქციის 112-ე მუხლის მე-13 პუნქტი
ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„13. 2022 წლის 31 ივლისის ჩათვლით შერჩეულ პირს არააქციზური საქონლის
სავალდებულო მარკირების ნომინალური ღირებულება აუნაზღაურდება შემოსავლების
სამსახურის მიერ, შერჩეულ პირთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე და მისი მოქმედება გავრცელდეს 2021
წლის 1 ნოემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ლაშა ხუციშვილი

ვებგვერდი, 05/11/2021
სარეგისტრაციო კოდი
000000000.00.00.016648

შემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №34331
2021 წლის 1 ნოემბერი ქ. თბილისი
„ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის
საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურების, საგადასახადო დოკუმენტების
გამოწერის/დადასტურების და სასაქონლო ზედნადების გამოწერის
უფლების შეზღუდვის შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021
წლის 5 აგვისტოს №25697 ბრძანებაში ცვლილების 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 „უ“ ქვეპუნქტისა და
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. „ცალკეულ შემთხვევებში გადასახადის გადამხდელისათვის საგადასახადო ანგარიშფაქტურების, საგადასახადო დოკუმენტების გამოწერის/დადასტურების და სასაქონლო
ზედნადების გამოწერის უფლების შეზღუდვის შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის
2021 წლის 5 აგვისტოს №25697 ბრძანების:
ა) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. გადასახადის გადამხდელის მიმართვის შემთხვევაში, არაკვალიფიციური დღგის გადამხდელისთვის, კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელის სტატუსის მინიჭების ან
მინიჭებაზე უარის თქმის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს საგადასახადო ორგანოს
უფლებამოსილი პირი, შემოსავლების სამსახურის უფროსის მიერ დადგენილი წესით,
საკითხის შესწავლის შედეგად.“
ბ) მე-5 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 51 პუნქტი:
„51. არაკვალიფიციურ დღგ-ის გადამხდელისთვის კვალიფიციურ დღგ-ის გადამხდელის
სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმის საფუძველს წარმოადგენს:
ა) გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო დავალიანება.
ბ) გადასახადის გადამხდელის დამფუძნებელი პარტნიორის საგადასახადო დავალიანება
ან/და გადასახადის გადამხდელის დამფუძნებელი პარტნიორის მიერ დაფუძნებული სხვა
საწარმოს საგადასახადო დავალიანება.
52. ამ ბრძანების 51 პუნქტის მიზნებისათვის საგადასახადო ორგანო განსაზღვრავს
საგადასახადო დავალიანების და დამფუძნებელი პარტნიორის წილობრივი მონაწილეობის
ოდენობას საწარმოში, რა შემთხვევაშიც, პირს არ მიენიჭება კვალფიციური დღგ-ს
გადამხდელის სტატუსი.
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.
სამსახურის უფროსი

ლევან კაკავა
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ვებგვერდი, 29/10/2021
სარეგისტრაციო კოდი
000000000.00.00.016646

შემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №39866
2019 წლის 11 ნოემბერი ქ. თბილისი
„ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების
განსაზღვრის მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“
შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708
ბრძანებაში (ნაწილი I) ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და „საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის - შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანებით
დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,
ვბრძანებ:
1. „ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის
მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის
უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708 ბრძანების (ნაწილი I) პირველ პუნქტს დაემატოს
შემდეგი შინაარსის „ე“-„ზ“ ქვეპუნქტები:
„ე) „სააღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შედარებით, შემოწმების არაპირდაპირი მეთოდით
გამოვლენილი შემოსავლის სხვაობის დაბეგვრის შესახებ“, №5 დანართის შესაბამისად;
ვ) „სააღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შედარებით, შემოწმების არაპირდაპირი მეთოდით
გამოვლენილ ხარჯებში სხვაობის დაბეგვრის შესახებ“, №6 დანართის შესაბამისად;
ზ) „სააღრიცხვო დოკუმენტაციის არარსებობისას, შემოწმების არაპირდაპირი მეთოდით
გამოანგარიშებული განკარგვადი თანხების დაბეგვრის შესახებ“, №7 დანართის შესაბამისად.“.
2. „ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის
მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის
უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708 ბრძანებას დაემატოს:
ა) დანართი №5 თანდართული რედაქციით;
ბ) დანართი №6 თანდართული რედაქციით;
გ) დანართი №7 თანდართული რედაქციით.
3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.
სამსახურის უფროსი

ვახტანგ ლაშქარაძე
დანართი №5  

მეთოდური მითითება

სააღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შედარებით, შემოწმების არაპირდაპირი მეთოდით
გამოვლენილი შემოსავლის სხვაობის დაბეგვრის შესახებ (მეთოდური მითითება
განსაზღვრავს მოგებისა და საშემოსავლო გადასახადებით დაბეგვრის საკითხებს)
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ფაქტობრივი გარემოება
საწარმოს საგადასახადო ვალდებულებების არაპირდაპირი მეთოდით განსაზღვრის
შედეგად გამოვლინდა, რომ აღნიშნული მეთოდით გამოანგარიშებული შემოსავალი
არსებითად აღემატება საწარმოს სააღრიცხვო დოკუმენტაციით ან/და სხვა მტკიცებულებებით
დაფიქსირებულ შემოსავალს.
შეფასება და შედეგი
I - გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა
განმარტების წარდგენის შემთხვევაში, მისი განმარტების შესაბამისად, არაპირდაპირი
მეთოდით გამოანგარიშებულ შემოსავალსა და სააღრიცხვო დოკუმენტაციით დაფიქსირებულ

შემოსავალს შორის დადებითი სხვაობის თანხა დაკვალიფიცირდება, როგორც შესაბამისი
პერიოდის ბოლოს გაცემული:
ა) პროცენტიანი ან უპროცენტო სესხი;
ბ) დივიდენდი;
გ) ხელფასი;
შენიშვნა: გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულება ან/და ახსნაგანმარტება შეიძლება მოიცავდეს როგორც ჩამოთვლილი ვარიანტების კომბინაციას, ისე
შესაბამისი თანხის (თანხის ნაწილის) სხვა სახის განაცემად დაკვალიფიცირების შემთხვევას.
II - გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა
განმარტების წარუდგენლობის, აგრეთვე, სხვაობის თანხის განკარგვის თაობაზე სხვა სახის
ინფორმაციის არ არსებობის შემთხვევაში, სხვაობის თანხა ჩაითვლება შესაბამისი საანგარიშო
პერიოდის ბოლოს საწარმოს დირექტორზე (თუ არ არსებობს სხვა იდენტიფიცირებადი
პასუხისმგებელი პირი) გაცემულ ხელფასად.
შენიშვნა:
ა) მეთოდური მითითების გამოყენების მიზნით, შემოწმებისას დადგენილი უნდა იყოს,
რომ სახეზეა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-5 ნაწილის გამოყენების
საფუძველი.
ბ) სხვაობის თანხის განკარგვის პერიოდ(ებ)ი შესაძლოა იყოს:
ბ.ა) შესამოწმებელ პერიოდში მოქცეული კალენდარული წლ(ებ)ის ბოლო თარიღ(ებ)ი
- თუ შესამოწმებელი პერიოდი მოიცავს სრულ კალენდარულ წელს/წლებს და განკარგვადი
თანხა წარმოიშვა ამავე კალენდარულ წელს/წლებში;
ბ.ბ) შესამოწმებელ პერიოდში მოქცეული არასრული კალენდარული წლ(ებ)ის ბოლო
თარიღ(ებ)ი - თუ შესამოწმებელი პერიოდი, აგრეთვე, შესამოწმებელი პერიოდის საწყისი
ან/და საბოლოო წელი არასრული კალენდარული წელია და განკარგვადი თანხა წარმოიშვა
ამავე არასრულ კალენდარულ წელს/წლებში;
ბ.გ) შესამოწმებელ პერიოდში მოქცეული ნებისმიერი თარიღ(ებ)ი - თუ შემოწმების
შედეგები (გაანგარიშებები) იძლევა ამის შესაძლებლობას;
ბ.დ) „ბ.ა“, „ბ.ბ“ და „ბ.გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პერიოდების კომბინაცია.
მაგალითი №1  
ფაქტობრივი გარემოება
2018 წლის 1 თებერვალს დაინიშნა შპს A-ს 2017 წლის საანგარიშო პერიოდის საგადასახადო
შემოწმება. საწარმო გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებულია 2017 წლის 1 იანვარს,
ხოლო მისი საქმიანობის საგანია საყოფაცხოვრებო საქონლით საცალო ვაჭრობა (მაღაზია).
ამასთან, პირის მიერ შემოსავლების მიღება და ხარჯების გაწევა ხორციელდება ნაღდი
ანგარიშსწორებით.
დადგენილია, რომ შპს A-მ შესამოწმებელ პერიოდში შეიძინა სასაქონლო მატერიალური
ფასეულობა (შემდგომში - სმფ) 100 000 ლარის თვითღირებულებით, რაც ამავე პერიოდში
სრულად რეალიზებულია. ამასთან, მიწოდებული სმფ-ის სარეალიზაციო თანხად
დაფიქსირებულია 110 000 ლარი, რომელიც სრულადაა მიღებული. თავის მხრივ, სააღრიცხვო
დოკუმენტაციის მიხედვით, სრულად დაფარულია მომწოდებლის მიმართ არსებული 100
000 ლარის ვალდებულება, შესაბამისად, შესამოწმებელ პერიოდში ფიქსირდება მოგება 10
000 ლარის ოდენობით (110 000 - 100 000).
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-5 ნაწილის გათვალისწინებით,
საგადასახადო შემოწმების შედეგად მოხდა შემოსავლის გამოანგარიშება არაპირდაპირი
მეთოდით. შედეგად, შესამოწმებელ პერიოდში მიღებულმა შემოსავალმა, ნაცვლად
სააღრიცხვო დოკუმენტაციაში დაფიქსირებული 110 000 ლარისა, შეადგინა 160 000 ლარი (50
000 ლარით მეტი).
შეფასება და შედეგი
I - შემოწმების პროცესში გადასახადის გადამხდელს რეკომენდაციის სახით ეცნობება,
რომ სათანადო მტკიცებულებების ან/და ახსნა-განმარტების წარმოდგენის შემთხვევაში,
არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხა - 50 000 ლარი, შესაძლოა,
განხილულ იქნას შესაბამის პირზე გაცემულ პროცენტიან სესხად, უპროცენტო სესხად,
დივიდენდად, ხელფასად, სხვა სახის განაცემად ან ერთდროულად, პროცენტიან სესხად,
უპროცენტო სესხად, დივიდენდად, ხელფასად და სხვა სახის განაცემად. შესაბამისად:
ა) არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხის (50 000 ლარი) პროცენტიან
სესხად განხილვის შემთხვევაში, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 982 მუხლის მე-3
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ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 58 823
ლარი (50 000/0,85), ხოლო კუთვნილი მოგების გადასახადი 8 823 ლარი (58 823 * 0,15).
ბ) არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხის (50 000 ლარი) უპროცენტო
სესხად განხილვის შემთხვევაში, თანხა გაცემულად ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს,
ამასთან:
● საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 982 მუხლის მე-3 ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის
შესაბამისად, მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 58 823 ლარი (50 000/0,85), ხოლო
კუთვნილი მოგების გადასახადი 8 823 ლარი (58 823 * 0,15);
გ) არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხის (50 000 ლარის)
დივიდენდად განხილვის შემთხვევაში, თანხა გაცემულად ჩაითვლება 2017 წლის 31
დეკემბერს, ამასთან:
● დივიდენდად დასაბეგრი ბაზა იქნება 52 631 ლარი (50 000/0,95), ხოლო დივიდენდზე
გადასახდელი თანხა - 2 631 ლარი (52 631 * 0,05);
● მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 61 919 ლარი (52 631/0,85), ხოლო
კუთვნილი მოგების გადასახადი - 9 287 ლარი (61 919* 0,15).
დ) არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხის (50 000 ლარი) ხელფასად
განხილვის შემთხვევაში, თანხა გაცემულად ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს. ამასთან,
საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 62 500 ლარი (50 000/0,8), ხოლო
კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი - 12 500 ლარი (62 500 * 0,2).
ე) „სხვა სახის განაცემი“ დაიბეგრება ამ განაცემის შინაარსის შესაბამისად.
II - გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა
განმარტების წარუდგენლობის შემთხვევაში, არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი
სხვაობის თანხა - 50 000 ლარი, ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს დირექტორზე
(თუ არ არსებობს სხვა იდენტიფიცირებადი პასუხისმგებელი პირი) გაცემულ ხელფასად.
ამასთან, საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 62 500 ლარი (50 000/0,8), ხოლო
კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი 12 500 ლარი (62 500 * 0,2).
მაგალითი №2  
ფაქტობრივი გარემოება
2018 წლის 1 თებერვალს დაინიშნა შპს A-ს 2017 წლის საანგარიშო პერიოდის საგადასახადო
შემოწმება. საწარმო გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებულია 2017 წლის 1 იანვარს,
ხოლო მისი საქმიანობის საგანია საყოფაცხოვრებო საქონლით საცალო ვაჭრობა (მაღაზია).
ამასთან, პირის მიერ შემოსავლების მიღება და ხარჯების გაწევა ხორციელდება ნაღდი
ანგარიშსწორებით.
დადგენილია, რომ შპს A-მ შესამოწმებელ პერიოდში შეიძინა სასაქონლო მატერიალური
ფასეულობა (შემდგომში - სმფ) 100 000 ლარის თვითღირებულებით, რაც ამავე პერიოდში
სრულად რეალიზებულია. ამასთან, მიწოდებული სმფ-ის სარეალიზაციო თანხად
დაფიქსირებულია 80 000 ლარი, რომელიც სრულადაა მიღებული. თავის მხრივ, სააღრიცხვო
დოკუმენტაციის მიხედვით, ნაწილობრივ, კერძოდ, 80 000 ლარის ოდენობით დაფარულია
მომწოდებლის მიმართ არსებული 100 000 ლარის ვალდებულება, შესაბამისად, მომწოდებლის
მიმართ დარჩენილი ვალდებულების ნაშთი შეადგენს 20 000 ლარს. ამდენად, შპს A-ს
სააღრიცხვო დოკუმენტების მიხედვით შესამოწმებელ პერიოდში ფიქსირდება ზარალი 20
000 ლარის ოდენობით (80 000-100 000).
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-5 ნაწილის გათვალისწინებით,
საგადასახადო შემოწმების შედეგად მოხდა შემოსავლის გამოანგარიშება არაპირდაპირი
მეთოდით. შედეგად, შესამოწმებელ პერიოდში მიღებულმა შემოსავალმა, ნაცვლად
სააღრიცხვო დოკუმენტებით დაფიქსირებული 80 000 ლარისა, შეადგინა 130 000 ლარი
(50 000 ლარით მეტი).
შეფასება და შედეგი
I - შემოწმების პროცესში გადასახადის გადამხდელს რეკომენდაციის სახით ეცნობება,
რომ სათანადო მტკიცებულებების ან/და ახსნა-განმარტების წარმოდგენის შემთხვევაში,
არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხა - 50 000 ლარი, შესაძლოა,
განხილულ იქნას შესაბამის პირზე გაცემულ პროცენტიან სესხად, უპროცენტო სესხად,
დივიდენდად, ხელფასად, სხვა სახის განაცემად ან ერთდროულად, პროცენტიან სესხად,
უპროცენტო სესხად, დივიდენდად, ხელფასად და სხვა სახის განაცემად. შესაბამისად:
ა) არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხის (50 000 ლარი) პროცენტიან
სესხად განხილვის შემთხვევაში, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 982 მუხლის მე-3

ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 58 823
ლარი (50 000/0,85), ხოლო კუთვნილი მოგების გადასახადი 8 823 ლარი (58 823 * 0,15);
ბ) არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხის (50 000 ლარი) უპროცენტო
სესხად განხილვის შემთხვევაში, თანხა გაცემულად ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს,
ამასთან:
● საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 982 მუხლის მე-3 ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის
შესაბამისად, მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 58 823 ლარი (50 000/0,85), ხოლო
კუთვნილი მოგების გადასახადი 8 823 ლარი (58 823 * 0,15);
გ) არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხის (50 000 ლარი) დივიდენდად
განხილვის შემთხვევაში, თანხა გაცემულად ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს, ამასთან:
● დივიდენდად დასაბეგრი ბაზა იქნება 52 631 ლარი (50 000/0,95), ხოლო დივიდენდზე
გადასახდელი თანხა - 2 631 ლარი (52 631 * 0,05);
● მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 61 919 ლარი (52 631/0,85), ხოლო
კუთვნილი მოგების გადასახადი - 9 287 ლარი (61 919* 0,15).
დ) არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი სხვაობის თანხის ხელფასად განხილვის
შემთხვევაში, თანხა გაცემულად ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს, ამასთან საშემოსავლო
გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 62 500 ლარი (50 000/0,8), ხოლო კუთვნილი საშემოსავლო
გადასახადი - 12 500 ლარი (62 500 * 0,2).
ე) „სხვა სახის განაცემი“ დაიბეგრება ამ განაცემის შინაარსის შესაბამისად.
II - გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებებისა ან/და ახსნა
განმარტების წარუდგენლობის შემთხვევაში, არაპირდაპირი მეთოდით გამოვლენილი
სხვაობის თანხის (50 000 ლარი) დაბეგვრისას უნდა გავითვალისწინოთ, რომ კომპანიას
გააჩნია მომწოდებლის მიმართ ვალდებულება 20 000 ლარის ოდენობით, რომლის
დაფარვის მიზნითაც შესაძლებელია საგადასახადო შემოწმების შემდეგი პერიოდისთვის
უფლებამოსილმა პირმა დააბრუნოს კომპანიაში თანხა, რომელიც თავის მხრივ საგადასახადო
შემოწმებით უკვე დაბეგრილი იქნება საშემოსავლო გადასახადით (როგორც ხელფასი) და
ვეღარ მოხდება გადახდილი საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლა.
აღნიშნული გარემოების გათვალისწინებით, 2017 წლის 31 დეკემბერს, საწარმოს
დირექტორზე (თუ არ არსებობს სხვა იდენტიფიცირებადი პასუხისმგებელი პირი)
გაცემულად განხილული 50 000 ლარიდან, 20 000 ლარი ჩაითვლება გაცემულ უპროცენტო
სესხად, ხოლო 30 000 ლარი ჩაითვლება გაცემულ ხელფასად
სესხად
ხელფასად. შედეგად:
● საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 37 500 ლარი (30 000/0,8), ხოლო
კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი 7 500 ლარი (37 500 * 0,2); ● მოგების გადასახადით
დასაბეგრი ბაზა იქნება 23 529 ლარი (20 000/0,85), ხოლო კუთვნილი მოგების გადასახადი 3
529 ლარი (23 529 * 0,15).
დანართი №6

მეთოდური მითითება

სააღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შედარებით, შემოწმების არაპირდაპირი მეთოდით
გამოვლენილ ხარჯებში სხვაობის დაბეგვრის შესახებ (მეთოდური მითითება განსაზღვრავს
მოგებისა და საშემოსავლო გადასახადებით დაბეგვრის საკითხებს)
ფაქტობრივი გარემოება
სააღრიცხვო დოკუმენტაციით ან/და სხვა მტკიცებულებებით დაფიქსირებულ
ხარჯზე, ან ხარჯის ნაწილზე, გადასახადის გადამხდელმა ვერ წარმოადგინა პირველადი
საგადასახადო დოკუმენტაცია, თუმცა, ხარჯის ფაქტობრივად გაწევის ნამდვილობა და ამ
ხარჯის საჭიროება არ არის სადავო.
შეფასება და შედეგი
გადამხდელის მიერ გაცხადებულ და არაპირდაპირი მეთოდით განსაზღვრულ ხარჯებს
შორის დადებითი სხვაობა, ხარჯის ფაქტობრივად გაწევის პერიოდ(ებ)ში განიხილება
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 982 მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის
შესაბამისად მოგების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტად. ამასთან, არაპირდაპირი
მეთოდით განსაზღვრულ ხარჯად მიიჩნევა გადამხდელის მიერ გაცხადებული ხარჯის 75%,
თუ გაწეული ხარჯის ოდენობის დადგენა სხვაგვარად შეუძლებელია.
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შენიშვნა:
ა) მეთოდური მითითების გამოყენების მიზნით, შემოწმებისას დადგენილი უნდა იყოს,
რომ სახეზეა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-5 ნაწილის გამოყენების
საფუძველი.
ბ) სხვაობის თანხის განკარგვის პერიოდ(ებ)ი შესაძლოა იყოს:
ბ.ა) შესამოწმებელ პერიოდში მოქცეული კალენდარული წლ(ებ)ის ბოლო თარიღ(ებ)ი
- თუ შესამოწმებელი პერიოდი მოიცავს სრულ კალენდარულ წელს/წლებს და განკარგვადი
თანხა წარმოიშვა ამავე კალენდარულ წელს/წლებში;
ბ.ბ) შესამოწმებელ პერიოდში მოქცეული არასრული კალენდარული წლ(ებ)ის ბოლო
თარიღ(ებ)ი - თუ შესამოწმებელი პერიოდი, აგრეთვე, შესამოწმებელი პერიოდის საწყისი
ან/და საბოლოო წელი არასრული კალენდარული წელია და განკარგვადი თანხა წარმოიშვა
ამავე არასრულ კალენდარულ წელს/წლებში;
ბ.გ) შესამოწმებელ პერიოდში მოქცეული ნებისმიერი თარიღ(ებ)ი - თუ შემოწმების
შედეგები (გაანგარიშებები) იძლევა ამის შესაძლებლობას;
ბ.დ) „ბ.ა“, „ბ.ბ“ და „ბ.გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პერიოდების კომბინაცია.
მაგალითი №1
ფაქტობრივი გარემოება
2018 წლის 1 თებერვალს დაინიშნა შპს A-ს 2017 წლის საანგარიშო პერიოდის საგადასახადო
შემოწმება. ამასთან, საწარმო გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებულია 2017 წლის 1
იანვარს, ხოლო მისი საქმიანობის საგანია სამშენებლო მომსახურების გაწევა.
დადგენილია, რომ 2017 წლის საანგარიშო პერიოდში შპს A-მ შეასრულა ერთი პროექტი.
კერძოდ, შპს B-ს აუშენა კომერციული ფართი და აღნიშნულთან დაკავშირებით 2017 წლის 1
დეკემბერს გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი. პროექტის ფარგლებში საწარმომ გამოიყენა 5
ტონა სამშენებლო არმატურა, რომელიც შეიძინა ფიზიკური პირისგან. ამასთან, აღნიშნული
ოპერაციის მიხედვით წარმოქმნილი დავალიანება (არმატურის ღირებულება) 50 000 ლარი,
2017 წლის 1 აგვისტოს, შპს A-მ სრულად აანაზღაურა ნაღდი ანგარიშსწორებით.
მიუხედავად აღნიშნულისა, კომპანიას გახარჯული 5 ტონა არმატურის შეძენის
დამადასტურებელი პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი არ გააჩნია. შეფასება და შედეგი
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 982 მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის
შესაბამისად, მოგების გადასახადით დაბეგვრას ექვემდებარება ხარჯი, რომელიც
დოკუმენტურად დადასტურებული არ არის. თუმცა, აღწერილ გარემოებაში, დოკუმენტურად
დაუდასტურებელი ხარჯის მოგების გადასახადით დაბეგვრისას გასათვალისწინებელია,
რომ ხარჯის ფაქტობრივად გაწევის ნამდვილობა და ამ ხარჯის საჭიროება არ არის სადავო.
ამდენად, მოცემულ შემთხვევაში ეკონომიკურ საქმიანობასთან დაკავშირებულ ხარჯად
უნდა დაკვალიფიცირდეს გადამხდელის მიერ გაცხადებული ხარჯის 75%.
შესაბამისად, 2017 წლის 1 აგვისტოს მოგების გადასახადით დაბეგვრას დაექვემდებარება
12 500 ლარი (50 000-(50 000 * 75%). შედეგად, მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება
14 705 ლარი (12 500/0,85), ხოლო კუთვნილი მოგების გადასახადი - 2 206 ლარი (14 705 *0,15).
დანართი №7  

მეთოდური მითითება

სააღრიცხვო დოკუმენტაციის არარსებობისას, შემოწმების არაპირდაპირი მეთოდით
გამოანგარიშებული განკარგვადი თანხების დაბეგვრის შესახებ (მეთოდური მითითება
განსაზღვრავს მოგებისა და საშემოსავლო გადასახადებით დაბეგვრის საკითხებს)
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ფაქტობრივი გარემოება
არაპირდაპირი მეთოდით გამოანგარიშებული შემოსავლების და ხარჯების,
საგადასახადო შემოწმების პროცესში ჩატარებული სალაროს ინვენტარიზაციის
გათვალისწინებით, აგრეთვე, პირველადი საგადასახადო დოკუმენტაციის, გადასახადების
ადმინისტრირების საინფორმაციო სისტემის ინფორმაციის ან/და სხვა ინფორმაციის
გათვალისწინებით, მიღებულია განკარგვადი თანხა, რომელზეც გადასახადის გადამხდელს
მინიჭებული არ აქვს კვალიფიკაცია.
შეფასება და შედეგი
I - გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა
განმარტების წარდგენის შემთხვევაში, მისი განმარტების შესაბამისად, განკარგვადი თანხა

დაკვალიფიცირდება, როგორც შესაბამისი პერიოდის ბოლოს, შესაბამის პირზე გაცემული: ა)
პროცენტიანი ან უპროცენტო სესხი;
ბ) დივიდენდი;
გ) ხელფასი;
შენიშვნა: გადასახადის გადამხდელის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულება ან/და ახსნაგანმარტება შეიძლება მოიცავდეს როგორც ჩამოთვლილი ვარიანტების კომბინაციას, ისე
შესაბამისი თანხის (თანხის ნაწილის) სხვა სახის განაცემად დაკვალიფიცირების შემთხვევას.
II - გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებების ან/და ახსნა
განმარტების წარუდგენლობის, აგრეთვე, განკარგვადი თანხის განკარგვის თაობაზე სხვა
სახის ინფორმაციის არ არსებობის შემთხვევაში, აღნიშნული თანხა ჩაითვლება შესაბამისი
პერიოდის ბოლოს, საწარმოს დირექტორზე (თუ არ არსებობს სხვა იდენტიფიცირებადი
პასუხისმგებელი პირი) გაცემულ ხელფასად.
შენიშვნა:
ა) მეთოდური მითითების გამოყენების მიზნით, შემოწმებისას დადგენილი უნდა იყოს,
რომ სახეზეა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-5 ნაწილის გამოყენების
საფუძველი.
ბ) სხვაობის თანხის განკარგვის პერიოდ(ებ)ი შესაძლოა იყოს:
ბ.ა) შესამოწმებელ პერიოდში მოქცეული კალენდარული წლ(ებ)ის ბოლო თარიღ(ებ)ი
- თუ შესამოწმებელი პერიოდი მოიცავს სრულ კალენდარულ წელს/წლებს და განკარგვადი
თანხა წარმოიშვა ამავე კალენდარულ წელს/წლებში;
ბ.ბ) შესამოწმებელ პერიოდში მოქცეული არასრული კალენდარული წლ(ებ)ის ბოლო
თარიღ(ებ)ი - თუ შესამოწმებელი პერიოდი, აგრეთვე, შესამოწმებელი პერიოდის
საწყისი ან/და საბოლოო წელი არასრული კალენდარული წელია და განკარგვადი თანხა
წარმოიშვა ამავე არასრულ კალენდარულ წელს/წლებში;
ბ.გ) შესამოწმებელ პერიოდში მოქცეული ნებისმიერი თარიღ(ებ)ი - თუ შემოწმების
შედეგები (გაანგარიშებები) იძლევა ამის შესაძლებლობას;
ბ.დ) „ბ.ა“, „ბ.ბ“ და „ბ.გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პერიოდების კომბინაცია.
მაგალითი №1
ფაქტობრივი გარემოება
2018 წლის 1 თებერვალს დაინიშნა შპს A-ს 2017 წლის საანგარიშო პერიოდის საგადასახადო
შემოწმება. საწარმო გადასახადის გადამხდელად რეგისტრირებულია 2017 წლის 1 იანვარს,
ხოლო მისი საქმიანობის საგანია საყოფაცხოვრებო საქონლით საცალო ვაჭრობა (მაღაზია).
ამასთან, პირის მიერ შემოსავლების მიღება და ხარჯების გაწევა ხორციელდება ნაღდი
ანგარიშსწორებით.
დადგენილია, რომ შპს A-მ შესამოწმებელ პერიოდში შეიძინა სასაქონლო მატერიალური
ფასეულობა (შემდგომში - სმფ) 100 000 ლარის თვითღირებულებით, რაც ამავე პერიოდში
სრულად რეალიზებულია (შესამოწმებელი პერიოდის ბოლოს არ ფიქსირდება სმფ-ის ნაშთი).
შპს A-ს სააღრიცხვო დოკუმენტაცია ნაწარმოები არ აქვს.
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 73-ე მუხლის მე-5 ნაწილის გათვალისწინებით,
საგადასახადო შემოწმების შედეგად მოხდა შპს A-ს შემოსავლის გამოანგარიშება
არაპირდაპირი მეთოდით, კერძოდ, არსებული პირველადი საგადასახადო დოკუმენტაციის,
გადასახადების ადმინისტრირების საინფორმაციო სისტემის ინფორმაციის, მესამე
პირებისგან გამოთხოვილი ინფორმაციის ან/და სხვა ინფორმაციის გათვალისწინებით.
შედეგად, შესამოწმებელ პერიოდში მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 130 000 ლარი.
ამასთან, შესაბამისი მტკიცებულებების საფუძველზე დადგინდა, რომ მომწოდებლის მიმართ
არსებული დავალიანება - 100 000 ლარი, შესამოწმებელ პერიოდში დაფარულია სრულად.
შეფასება და შედეგი
I – შემოწმების პროცესში გადასახადის გადამხდელს რეკომენდაციის სახით ეცნობება,
რომ სათანადო მტკიცებულებების ან/და ახსნა-განმარტების წარმოდგენის შემთხვევაში,
განკარგვადი თანხა - 30 000 ლარი (130 000-100 000), შესაძლოა განხილულ იქნას შესაბამის
პირზე გაცემულ პროცენტიან სესხად, უპროცენტო სესხად, დივიდენდად, ხელფასად ან სხვა
სახის განაცემად, ან ერთდროულად, პროცენტიან სესხად, უპროცენტო სესხად, დივიდენდად,
ხელფასად და სხვა სახის განაცემად. შესაბამისად:
ა) დარჩენილი განკარგვადი თანხის (30 000 ლარი) პროცენტიან სესხად განხილვის
შემთხვევაში, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 982 მუხლის მე-3 ნაწილის „ზ“
ქვეპუნქტის შესაბამისად, მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 35 294 ლარი (30
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000/0,85), ხოლო კუთვნილი მოგების გადასახადი - 5 294 ლარი (35 294 * 0,15).
ბ) დარჩენილი განკარგვადი თანხის (30 000 ლარი) უპროცენტო სესხად განხილვის
შემთხვევაში, თანხა გაცემულად ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს, ამასთან: საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 982 მუხლის მე-3 ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მოგების
გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 35 294 ლარი (30 000/0,85), ხოლო კუთვნილი მოგების
გადასახადი - 5 294 ლარი (35 294 * 0,15);
გ) დარჩენილი განკარგვადი თანხის (30 000 ლარი) დივიდენდად განხილვის შემთხვევაში,
თანხა გაცემულად ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს, ამასთან: დივიდენდით დასაბეგრი
ბაზა იქნება 31 578 ლარი (30 000/0,95), ხოლო დივიდენდზე გადასახდელი თანხა 1 578 ლარი
(31 578 * 0,05);
მოგების გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 37 151 ლარი (31 578/0,85), ხოლო
კუთვნილი მოგების გადასახადი 5 572 ლარი (37 151 * 0,15).
დ) დარჩენილი განკარგვადი თანხის (30 000 ლარი) ხელფასად განხილვის შემთხვევაში,
თანხა გაცემულად ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს, ამასთან, საშემოსავლო გადასახადით
დასაბეგრი ბაზა იქნება 37 500 ლარი (30 000/0,8), ხოლო კუთვნილი საშემოსავლო გადასახადი
- 7 500 ლარი (37 500 * 0,2).
ე) „სხვა სახის განაცემი“ დაიბეგრება ამ განაცემის შინაარსის შესაბამისად.
II - გადასახადის გადამხდელის მიერ შესაბამისი მტკიცებულებებისა ან/და ახსნა
განმარტების წარუდგენლობის შემთხვევაში, დარჩენილი განკარგვადი თანხა 30 000
ლარი ჩაითვლება 2017 წლის 31 დეკემბერს საწარმოს დირექტორზე (თუ არ არსებობს სხვა
იდენტიფიცირებადი პასუხისმგებელი პირი) გაცემულ ხელფასად. ამასთან, საშემოსავლო
გადასახადით დასაბეგრი ბაზა იქნება 37 500 ლარი (30 000/0,8), ხოლო კუთვნილი საშემოსავლო
გადასახადი - 7 500 ლარი (37 500 * 0,2).

ვებგვერდი, 02/12/2021
სარეგისტრაციო კოდი
480140000.09.001.016684

საქართველოს პარლამენტის
დადგენილება
„საქართველოსა და პოლონეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებზე
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა და გადასახადების
გადაუხდელობისა და გადასახადებისთვის თავის არიდების აღკვეთის
შესახებ“ შეთანხმების რატიფიცირების თაობაზე

42

საქართველოს პარლამენტი ადგენს:
რატიფიცირებულ იქნეს თბილისის 2021 წლის 7 ივლისის შეთანხმება „საქართველოსა
და პოლონეთის რესპუბლიკას შორის შემოსავლებზე ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილებისა
და გადასახადების გადაუხდელობისა და გადასახადებისთვის თავის არიდების აღკვეთის
შესახებ“.
საქართველოს პარლამენტის
თავმჯდომარე		

კახაბერ კუჭავა

თბილისი,
1 დეკემბერი 2021 წ.
N1041-VIმს-Xმპ

ვებგვერდი, 24/11/2021
სარეგისტრაციო კოდი
000000000.00.00.016651

შემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №29355
2021 წლის 20 სექტემბერი ქ. თბილისი
„გადასახადის გადამხდელისთვის სიდიდის შესაბამისი
კატეგორიის განსაზღვრის, გაუქმებისა და აღრიცხვის წესის შესახებ“
შიდა ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე
საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მე-2 მუხლის მე-5 ნაწილის, „სსიპ - 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, აგრეთვე „გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს
ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით დამტკიცებული
ინსტრუქციის 61 მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. დამტკიცდეს „გადასახადის გადამხდელისთვის სიდიდის შესაბამისი კატეგორიის
განსაზღვრის, გაუქმებისა და აღრიცხვის წესის შესახებ“ შიდა ინსტრუქცია, №1 დანართის
შესაბამისად.
2. ამ ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული შიდა ინსტრუქციის მე-6-მე-8
მუხლებით გათვალისწინებული კრიტერიუმების მიხედვით, 2021 წლის 20 სექტემბერს
განხორციელდეს გადასახადის გადამხდელებისთვის მათი სიდიდის შესაბამისი
კატეგორიების განსაზღვრა.
3. ამ ბრძანების მე-2 პუნქტის მიზნებისათვის გამოყენებულ იქნეს 2021 წლის პირველიდან
15 ივლისამდე პერიოდში გადასახადის გადამხდელთა სიდიდის შესაბამისი კატეგორიების
განსაზღვრისთვის გამოყენებული საანგარიშო პერიოდ(ებ)ის მონაცემები, რომლებშიც
გაითვალისწინება 2021 წლის 20 სექტემბრამდე განხორციელებული ცვლილებები და
დაზუსტებები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
4. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2021 წლის 20 სექტემბრიდან.
სამსახურის უფროსი

ლევან კაკავა
დანართი №1

„გადასახადის გადამხდელისთვის სიდიდის შესაბამისი
კატეგორიის განსაზღვრის, გაუქმებისა და აღრიცხვის წესის შესახებ“
შიდა ინსტრუქცია
თავი I. ზოგადი დებულებანი
მუხლი 1. ინსტრუქციის მიზანი
„გადასახადის გადამხდელისთვის სიდიდის შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის,
გაუქმებისა და აღრიცხვის წესის შესახებ“ შიდა ინსტრუქციის (შემდგომში – ინსტრუქცია)
მიზანია,
გადასახადების
ადმინისტრირებისთვის,
განისაზღვროს
გადასახადის
გადამხდელისთვის სიდიდის შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის, აგრეთვე განსაზღვრული
კატეგორიის გაუქმებისა და აღრიცხვის წესი.
მუხლი 2. რეგულირების სფერო
წინამდებარე ინსტრუქცია არეგულირებს „გადასახადების ადმინისტრირების
შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით
დამტკიცებული ინსტრუქციის 61 მუხლით გათვალისწინებულ გადასახადის გადამხდელთა
სიდიდის შესაბამისი კატეგორიების განსაზღვრასთან, აგრეთვე, განსაზღვრული
კატეგორიების გაუქმებასა და აღრიცხვასთან დაკავშირებულ საკითხებს.
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მუხლი 3. სიდიდის კატეგორიის განსაზღვრა
1. სიდიდის კატეგორიის განსაზღვრა გულისხმობს საგადასახადო ორგანოს მიერ,
კონკრეტული პერიოდისათვის, გადასახადის გადამხდელის სიდიდის შესაბამის
კატეგორიაში მოქცევას:
ა) პროგრამულად – გადასახადების ადმინისტრირების საინფორმაციო სისტემის
(შემდგომში – გასს) შესაბამის მოდულში, ამ ინსტრუქციის მე-6-მე-8 მუხლებით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში;
ბ) ადამიანური რესურსის ჩართულობით – ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში.
2. სიდიდის კატეგორია შეიძლება იყოს:
ა) მსხვილი;
ბ) საშუალო;
გ) მცირე.
3. მიუხედავად ამ ინსტრუქციის მე-6-მე-8
მუხლებით გათვალისწინებული
დებულებებისა, შემოსავლების სამსახურის უფროსის დასაბუთებული გადაწყვეტილებით,
შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით,
ცალკეულ გადასახადის გადამხდელ(ებ)ს შესაძლებელია, ამ ინსტრუქციისგან განსხვავებული
წესითა და ვადით განესაზღვროს სიდიდის შესაბამისი კატეგორია.
4. ამ ინსტრუქციის მიზნებისთვის გადასახადის გადამხდელი, შესაბამისი კატეგორიის
მიხედვით, მოიხსენიება როგორც „მსხვილი გადამხდელი“, „საშუალო გადამხდელი“ ან
„მცირე გადამხდელი“.
მუხლი 4. სიდიდის კატეგორიის გაუქმება
გადასახადის გადამხდელისთვის სიდიდის შესაბამისი კატეგორიის გაუქმება
გულისხმობს გადასახადის გადამხდელისთვის განსაზღვრული კატეგორიის მოხსნას:
ა) პროგრამულად – გასს-ის შესაბამის მოდულში – ამ ინსტრუქციის მე-6-მე-8 მუხლებით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში;
ბ) ადამიანური რესურსის ჩართულობით – ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის გამოცემის გზით, ამ ინსტრუქციის მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტით
გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
მუხლი 5. სიდიდის კატეგორიების აღრიცხვა
გადასახადის გადამხდელების სიდიდის შესაბამისი კატეგორიების აღრიცხვა
გულისხმობს, თითოეული გადასახადის გადამხდელისთვის კატეგორიის განსაზღვრის
შემდეგ ამ კატეგორიის ასახვას გასს-ის შესაბამის მოდულში.
თავი II. საქმისწარმოება
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მუხლი 6. მსხვილი გადამხდელი
1. მსხვილი გადამხდელია პირი, რომლის მიერ შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის
თვის წინა 12 კალენდარული თვის სავადო თარიღების მიხედვით დეკლარირებული დღგ-ის
ბრუნვები, ჯამურად, ტოლია ან მეტია 80 000 000 ლარზე.
2. გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კრიტერიუმისა, მსხვილი
გადამხდელი შეიძლება იყოს:
ა) პირი, რომლის მიერ შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის თვის წინა 12 კალენდარული
თვის განმავლობაში ექსპორტის/რეექსპორტის პროცედურაში მოქცეული საქონლის საბაჟო
ღირებულება, ჯამურად, ტოლია ან მეტია 40 000 000 ლარზე;
ბ) პირი, რომლის მიერ შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის წლის წინა კალენდარული
წლის მიხედვით დეკლარირებული ქონების გადასახადით დაბეგვრის ობიექტის (გარდა
მიწისა) ღირებულება ტოლია ან მეტია 150 000 000 ლარზე;
გ) პირი, რომელიც ეწევა „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს
კანონით გათვალისწინებულ ლიცენზირებულ საბანკო საქმიანობას;
დ) პირი, რომელიც ეწევა „ლატარიების, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის
შესახებ“ საქართველოს კანონით დარეგულირებულ საქმიანობას (გარდა წამახალისებელი,
აზარტული ან/და მომგებიანი თამაშების მიწოდების ნებართვების ფარგლებში

განხორციელებული საქმიანობისა) და მის მიერ მსხვილი გადამხდელის კატეგორიის
განსაზღვრის თვის წინა 12 კალენდარული თვის განმავლობაში, ბიუჯეტში გადახდილი
გადასახადების/მოსაკრებლების თანხების ჯამი ტოლია ან მეტია 1 500 000 ლარზე;
ე) პირი, რომლის მიერ შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის თვის წინა 12 კალენდარული
თვის სავადო თარიღების მიხედვით საგადასახადო დეკლარაცი(ებ)ის საფუძველზე
გადასახდელად დარიცხული გადასახადების თანხების ჯამსა და საბაჟო დეკლარაცი(ებ)ის
საფუძველზე გადასახდელად დარიცხული გადასახადების თანხების ჯამს შორის უმაღლესი
ტოლია ან მეტია 20 000 000 ლარზე;
ვ) პირი, რომლის მიერ შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის თვის წინა 12 კალენდარული
თვის სავადო თარიღების მიხედვით წარმოდგენილ გადახდის წყაროსთან დაკავებული
გადასახადის დეკლარაციების შესაბამისად, დაქირავებით მომუშავე ფიზიკური პირების
საშუალო რაოდენობა ტოლია ან მეტია 1 000-ზე.
3. მსხვილი გადამხდელის კატეგორიის განსაზღვრა წარმოებს ამ მუხლის პირველი
პუნქტისა და მე-2 პუნქტის „ა“-„ვ“ ქვეპუნქტების რიგითობის დაცვით. ამასთან, თუ ზედა
პუნქტით ან ქვეპუნქტით პირს უკვე განესაზღვრა მსხვილი კატეგორია, გასს-ის შესაბამის
მოდულში მისი მონაცემების დამუშავება, შემდგომი ქვეპუნქტ(ებ)ის მიზნებისათვის, აღარ
ხორციელდება.
4. გადასახადის გადამხდელს მსხვილი კატეგორია განესაზღვრება:
ა) ყოველ 2 (ორი) წელიწადში ერთხელ, პირველიდან 15 ივლისამდე პერიოდში, თუ პირი
აკმაყოფილებს ამ მუხლის პირველი ან მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რომელიმე ერთერთ კრიტერიუმს;
ბ) რეორგანიზაციის შედეგად წარმოქმნილ პირ(ებ)ს, რეორგანიზაციის დასრულე
ბისთანავე, თუ რეორგანიზაციის დაწყებამდე რეორგანიზაციის სულ მცირე ერთი მხარე იყო
მსხვილი გადამხდელი.
5. გადასახადის გადამხდელისთვის მსხვილი გადამხდელის კატეგორიის გაუქმების
საფუძვლებია:
ა) გარდაცვალება;
ბ) რეორგანიზაციის შედეგად რეგისტრაციის გაუქმება;
გ) ლიკვიდაცია.
6. გარდა ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, გადასახადის
გადამხდელისთვის მსხვილი გადამხდელის კატეგორია ექვემდებარება გაუქმებას ყოველ 2
წელიწადში ერთხელ, პირველიდან 15 ივლისამდე პერიოდში, თუ იგი ვერ აკმაყოფილებს ამ
მუხლის პირველი ან მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ ვერცერთ კრიტერიუმს.
7. მსხვილ გადამხდელთა კატეგორიის განსაზღვრა არ ხორციელდება:
ა) სახელმწიფოსთან მიმართებაში;
ბ) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან მიმართებაში;
გ) საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებთან მიმართებაში;
დ) ამ პუნქტის „ა“-„გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პირების მიერ დაფუძნებულ
იურიდიულ პირებთან მიმართებაში.
8. ამ მუხლის მე-7 პუნქტით განსაზღვრული სუბიექტების იდენტიფიცირება ხორ
ციელდება „გადასახადის გადამხდელების შესახებ მონაცემთა მართვის სახელმძღვანელოს
დამტკიცების შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2020 წლის 5 თებერვლის №2665
ბრძანებით დამტკიცებული „გადასახადის გადამხდელების შესახებ მონაცემთა მართვის
სახელმძღვანელოს“ შესაბამისად.
9. გადასახადის გადამხდელთათვის განსაზღვრული მსხვილი გადამხდელის
კატეგორიების აღრიცხვა წარმოებს ამ ინსტრუქციის მე-5 მუხლის შესაბამისად.
მუხლი 7. საშუალო გადამხდელი
1. საშუალო გადამხდელია პირი, რომლის მიერ შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის
თვის წინა 12 კალენდარული თვის სავადო თარიღების მიხედვით დეკლარირებული დღგ-ის
ბრუნვები, ჯამურად, ტოლია ან მეტია 1 000 000 ლარზე.
2. გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული კრიტერიუმისა, საშუალო
გადამხდელი შეიძლება იყოს:
ა) პირი, რომლის მიერ შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის თვის წინა 12 კალენდარული
თვის განმავლობაში ექსპორტის/რეექსპორტის პროცედურაში მოქცეული საქონლის საბაჟო
ღირებულება, ჯამურად, ტოლია ან მეტია 100 000 ლარზე;
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ბ) პირი, რომლის მიერ შესაბამისი კატეგორიის განსაზღვრის თვის წინა 12 კალენდარული
თვის სავადო თარიღების მიხედვით საგადასახადო დეკლარაცი(ებ)ის საფუძველზე
გადასახდელად დარიცხული გადასახადების თანხების ჯამსა და საბაჟო დეკლარაცი(ებ)ის
საფუძველზე გადასახდელად დარიცხული გადასახადების თანხების ჯამს შორის უმაღლესი
ტოლია ან მეტია 100 000 ლარზე.
3. საშუალო გადამხდელის კატეგორიის განსაზღვრა წარმოებს ამ მუხლის პირველი
პუნქტისა და მე-2 პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების რიგითობის დაცვით. ამასთან, თუ ზედა
პუნქტით ან ქვეპუნქტით პირს უკვე განესაზღვრა საშუალო კატეგორია, გასს-ის შესაბამის
მოდულში მისი მონაცემების დამუშავება, შემდგომი ქვეპუნქტ(ებ)ის მიზნებისათვის, აღარ
ხორციელდება.
4. გადასახადის გადამხდელს საშუალო კატეგორია განესაზღვრება ყოველი
კალენდარული თვის პირველიდან 15 რიცხვამდე, თუ იგი აკმაყოფილებს ამ მუხლის პირველი
ან მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ რომელიმე ერთ-ერთ კრიტერიუმს და, ამავდროულად,
მას არ განესაზღვრა მსხვილი გადამხდელის კატეგორია.
5. გადასახადის გადამხდელისთვის საშუალო გადამხდელის კატეგორიის გაუქმების
საფუძვლებია:
ა) გარდაცვალება;
ბ) რეორგანიზაციის დასრულება (მათ შორის, რეორგანიზაციის შედეგად რეგისტრაციის
გაუქმება);
გ) ლიკვიდაცია.
6. გარდა ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, გადასახადის
გადამხდელისთვის საშუალო გადამხდელის კატეგორია ექვემდებარება გაუქმებას:
ა) წელიწადში ერთხელ, პირველიდან 15 ივლისამდე პერიოდში, თუ იგი ვერ
აკმაყოფილებს ამ მუხლის პირველი ან მე-2 პუნქტით გათვალისწინებულ ვერცერთ
კრიტერიუმს;
ბ) თუ მას განესაზღვრა მსხვილი გადამხდელის კატეგორია.
7. გადასახადის გადამხდელთათვის განსაზღვრული საშუალო გადამხდელის
კატეგორიების აღრიცხვა წარმოებს ამ ინსტრუქციის მე-5 მუხლის შესაბამისად.
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მუხლი 8. მცირე გადამხდელი
1. მცირე გადამხდელია პირი, რომელსაც არ განესაზღვრა მსხვილი ან საშუალო
გადამხდელის კატეგორია.
2. გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პირობისა, გადასახადის
გადამხდელს მცირე კატეგორია განესაზღვრება შემდეგი წესით:
ა) ახლად დარეგისტრირებულ პირს – რეგისტრაციისთანავე;
ბ) რეორგანიზაციის შედეგად წარმოქმნილ პირს, რეორგანიზაციის დასრულებისთანავე,
გარდა ამ ინსტრუქციის მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
შემთხვევისა;
გ) წელიწადში ერთხელ, პირველიდან 15 ივლისამდე პერიოდში, თუ მას უუქმდება
საშუალო გადამხდელის კატეგორია და არ განესაზღვრება მსხვილი გადამხდელის
კატეგორია;
დ) ყოველ 2 წელიწადში ერთხელ, პირველიდან 15 ივლისამდე პერიოდში, თუ მას
უუქმდება მსხვილი გადამხდელის კატეგორია და არ განესაზღვრება საშუალო გადამხდელის
კატეგორია.
3. გადასახადის გადამხდელისთვის მცირე გადამხდელის კატეგორიის გაუქმების
საფუძვლებია:
ა) გარდაცვალება;
ბ) რეორგანიზაციის დასრულება (მათ შორის, რეორგანიზაციის შედეგად რეგისტრაციის
გაუქმება);
გ) ლიკვიდაცია.
4. გარდა ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, გადასახადის
გადამხდელისთვის მცირე გადამხდელის კატეგორია ექვემდებარება გაუქმებას საშუალო ან
მსხვილი გადამხდელის კატეგორიის განსაზღვრისთანავე.
5. გადასახადის გადამხდელთათვის განსაზღვრული მცირე გადამხდელის კატეგორიების
აღრიცხვა წარმოებს ამ ინსტრუქციის მე-5 მუხლის შესაბამისად.

ვებგვერდი, 25/11/2021
სარეგისტრაციო კოდი
000000000.00.00.016652

შემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №35390
2021 წლის 12 ნოემბერი ქ. თბილისი
„ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების
განსაზღვრის მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“
შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708
ბრძანებაში (ნაწილი I) ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და „საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის – შემოსავლების სამსახურის დებულების დამტკიცების
შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 23 მაისის №303 ბრძანებით
დამტკიცებული დებულების მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე,
ვბრძანებ:
1. „ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის
მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის
უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708 ბრძანების (ნაწილი I) პირველ პუნქტს დაემატოს
შემდეგი შინაარსის „თ“ ქვეპუნქტი:
„თ) „კრედიტორული დავალიანების შესახებ“ №8 დანართის შესაბამისად.“.
2. „ცალკეულ შემთხვევებში პირის საგადასახადო ვალდებულებების განსაზღვრის
მიზნით მეთოდური მითითებების დამტკიცების თაობაზე“ შემოსავლების სამსახურის
უფროსის 2019 წლის 8 ივლისის №22708 ბრძანებას დაემატოს:
ა) დანართი №8 თანდართული რედაქციით.
3. ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე.
სამსახურის უფროსი

ლევან კაკავა
„დანართი №8

მეთოდური მითითება „კრედიტორული დავალიანების შესახებ“
კრედიტორული დავალიანების დაფარვა სააღრიცხვო დოკუმენტაციით
ფაქტობრივი გარემოება
საგადასახადო შემოწმების ფარგლებში გამოვლინდა, რომ იმპორტირებულ საქონელზე
გადასახადის გადამხდელს არა აქვს შესაბამისი საქონლის ღირებულების თანხის
არარეზიდენტი მომწოდებლისთვის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საგადახდო
დავალება, ჩეკი, ქვითარი და ა.შ.), თუმცა გადასახადის გადამხდელის მიერ აღნიშნული
საქონლის უსასყიდლოდ მიღების ან/და მისთვის დავალიანების პატიების ფაქტი დადგენილი
არ არის.
მოცემულ პირობებში, შემოწმებისთვის წარდგენილია:
▪ საბაჟო დეკლარაცია.
▪ ინვოისი.
▪ სალაროს გასავლის ორდერი.
▪ წერილობითი ახსნა-განმარტება შეძენილი საქონლის ღირებულების თანხის არარე
ზიდენტი მომწოდებლისთვის სრულად ან ნაწილობრივ გადახდის ნამდვილობის თაობაზე.
გარდა აღნიშნულისა, დამატებითი მტკიცებულების სახით შემოწმებისთვის
წარდგენილია:
ვარიანტი I – სამეურნეო ოპერაციის მხარეთა შორის გაფორმებული და დადასტურებული
შედარების აქტი არარეზიდენტი მომწოდებლისათვის საქონლის ღირებულების თანხის
სრულად გადახდის თაობაზე.
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ვარიანტი II – საბაჟო დეკლარაცია, რომლითაც დასტურდება საქართველოს საბაჟო
საზღვარზე ნაღდი ფულის გატანა.
ვარიანტი III – როგორც პირველი, ისე მეორე ვარიანტით გათვალისწინებული
დოკუმენტაცია (შედარების აქტი და საბაჟო დეკლარაცია, რომლითაც დასტურდება
საქართველოს საბაჟო საზღვარზე ნაღდი ფულის გატანა).
შეფასება და შედეგი
ვარიანტი I – იმის გათვალისწინებით, რომ სახეზეა ინვოისი და საბაჟო დეკლარაცია,
რითიც დადასტურებულია შესაბამისი საქონლის შეძენა-იმპორტი, აგრეთვე, ვინაიდან
დამატებითი მტკიცებულების სახით გადასახადის გადამხდელმა წარადგინა სამეურნეო
ოპერაციის მხარეთა შორის გაფორმებული და დადასტურებული შედარების აქტი
დავალიანების სრულად გადახდის თაობაზე, იმპორტირებულ საქონელზე არარეზიდენტი
მომწოდებლისთვის გადასახდელი თანხა, შედარების აქტის მონაცემის მიხედვით,
ჩაითვლება ანაზღაურებულად.
ვარიანტი II – იმის გათვალისწინებით, რომ სახეზეა ინვოისი და საბაჟო დეკლარაცია,
რითიც დადასტურებულია შესაბამისი საქონლის შეძენა-იმპორტი, აგრეთვე, ვინაიდან
დამატებითი მტკიცებულების სახით გადასახადის გადამხდელმა წარადგინა საბაჟო
დეკლარაცია, რომლითაც დასტურდება საქართველოს საბაჟო საზღვარზე ნაღდი ფულის
გატანა, შესაბამისად, იმპორტირებულ საქონელზე არარეზიდენტი მომწოდებლისთვის
გადასახდელი თანხა, ამავე საბაჟო დეკლარაციაში ასახული მონაცემის მიხედვით, ჩაითვლება
ანაზღაურებულად.
ვარიანტი III – იმის გათვალისწინებით, რომ სახეზეა ინვოისი და საბაჟო დეკლარაცია,
რითიც დადასტურებულია შესაბამისი საქონლის შეძენა-იმპორტი, აგრეთვე, დამატებით
წარდგენილია პირველ და მეორე ვარიანტში მითითებული დოკუმენტაცია, იმპორტირებულ
საქონელზე არარეზიდენტი მომწოდებლისთვის გადასახდელი თანხა ჩაითვლება
ანაზღაურებულად, შედარების აქტისა და საბაჟო დეკლარაციის (რომლითაც დასტურდება
საქართველოს საბაჟო საზღვარზე ნაღდი ფულის გატანა) მონაცემების მიხედვით.
ამასთან, შედარების აქტსა და საბაჟო დეკლარაციას (რომლითაც დასტურდება
საქართველოს საბაჟო საზღვარზე ნაღდი ფულის გატანა) შორის თანხობრივი სხვაობის
შემთხვევაში, მხედველობაში მიიღება შედარების აქტის მონაცემი.
შენიშვნა:
• საქონლის ღირებულების განსაზღვრისას მხედველობაში მიიღება საქონლის საბაზრო
ფასი ან/და კრედიტ-ნოტა (ფასდათმობა), ასეთის არსებობის შემთხვევაში.
• თუ საგადასახადო შემოწმების დასრულების შემდგომ, საგადასახადო ორგანოს მიერ
ჩატარებული ნებისმიერი ღონისძიების ფარგლებში, ცნობილი გახდება, რომ არარეზიდენტ
მომწოდებელზე გადასახდელი თანხა/თანხის ნაწილი (რომელიც ამ მეთოდური მითითების
შესაბამისად დაკვალიფიცირდა ანაზღაურებულად) აუნაზღაურებელია, ჩაითვლება
საწარმოს ანგარიშვალდებულ პირზე, ასეთი ფაქტის გამოვლენის მომენტში, გაცემულად.
• „იმპორტი“ – იგულისხმება, საქართველოს საბაჟო კოდექსის შესაბამისად საქონლის
თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვების პროცედურაში მოქცევა.
მაგალითი №1
ფაქტობრივი გარემოება
2021 წლის 1 თებერვალს დაინიშნა შპს „A“-ს 2020 წლის საანგარიშო პერიოდის
საგადასახადო შემოწმება. საწარმოს საქმიანობის საგანია საყოფაცხოვრებო საქონლით
საცალო ვაჭრობა (მაღაზია). ამასთან, პირის მიერ შემოსავლების მიღება და ხარჯების გაწევა
ხორციელდება როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ანგარიშსწორებით. დადგენილია, რომ შპს „A“მ შესამოწმებელ პერიოდში, იმპორტის სასაქონლო ოპერაციის ფარგლებში, არარეზიდენტი
მომწოდებელი B-სგან შეიძინა 100 000 ლარის თვითღირებულების საქონელი. ამასთან,
იმპორტირებულ საქონელზე გადასახადის გადამხდელს არა აქვს შესაბამისი საქონლის
ღირებულების თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საგადახდო დავალება,
ჩეკი, ქვითარი და ა.შ.). თუმცა, შემოწმებისთვის წარდგენილია საბაჟო დეკლარაცია, ინვოისი
და სალაროს გასავლის ორდერი.
მოცემულ პირობებში შპს „A“-ს მიერ დამატებით წარდგენილია ახსნა-განმარტება,
შეძენილი საქონლის ღირებულების თანხის არარეზიდენტი მომწოდებელი B-სთვის
სრულად გადახდის ნამდვილობის თაობაზე და სამეურნეო ოპერაციის მხარეთა შორის
გაფორმებული და დადასტურებული შედარების აქტი არარეზიდენტი მომწოდებლისათვის
საქონლის ღირებულების თანხის სრულად გადახდის (დაფარვის) თაობაზე.
შეფასება და შედეგი
იმის გათვალისწინებით, რომ სახეზეა ინვოისი და საბაჟო დეკლარაცია, რითიც
დადასტურებულია შპს „A“-ს მიერ საქონლის შეძენა-იმპორტი, აგრეთვე, ვინაიდან

დამატებითი მტკიცებულების სახით გადასახადის გადამხდელმა წარადგინა სამეურნეო
ოპერაციის მხარეთა შორის გაფორმებული და დადასტურებული შედარების აქტი
დავალიანების სრულად გადახდის თაობაზე, იმპორტირებულ საქონელზე არარეზიდენტი
მომწოდებელი B-სთვის გადასახდელი თანხა, შედარების აქტის მონაცემის მიხედვით (100
000 ლარის ოდენობით), ჩაითვლება ანაზღაურებულად.
მაგალითი №2
ფაქტობრივი გარემოება
პირობები იგივეა, რაც პირველ მაგალითში, იმ განსხვავებით, რომ დამატებითი
მტკიცებულების სახით გადასახადის გადამხდელმა წარადგინა საბაჟო დეკლარაცია,
რომლითაც დასტურდება საქართველოს საბაჟო საზღვარზე 80 000 ლარის ოდენობით ნაღდი
ფულის გატანა.
შეფასება და შედეგი
იმის გათვალისწინებით, რომ სახეზეა ინვოისი და საბაჟო დეკლარაცია, რითიც
დადასტურებულია შპს „A“-ს მიერ საქონლის შეძენა-იმპორტი, აგრეთვე, ვინაიდან
დამატებითი მტკიცებულების სახით გადასახადის გადამხდელმა წარადგინა საბაჟო
დეკლარაცია, (რომლითაც დასტურდება საქართველოს საბაჟო საზღვარზე ნაღდი ფულის
გატანა), იმპორტირებულ საქონელზე არარეზიდენტი მომწოდებელი B-სთვის გადასახდელი
თანხა, ამავე საბაჟო დეკლარაციაში ასახული მონაცემის მიხედვით (80 000 ლარის ოდენობით),
ჩაითვლება ანაზღაურებულად.
კრედიტორული დავალიანების დაფარვა არაპირდაპირი მეთოდით
ფაქტობრივი გარემოება
საგადასახადო შემოწმების ფარგლებში გამოვლინდა, რომ იმპორტირებულ საქონელზე
გადასახადის გადამხდელს არა აქვს შესაბამისი საქონლის ღირებულების თანხის
არარეზიდენტი მომწოდებლისთვის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საგადახდო
დავალება, ჩეკი, ქვითარი და ა.შ.), თუმცა გადასახადის გადამხდელის მიერ აღნიშნული
საქონლის უსასყიდლოდ მიღების ან/და დავალიანების პატიების ფაქტი დადგენილი არ
არის.
მოცემულ პირობებში, შემოწმებისთვის წარდგენილია მხოლოდ:
▪ საბაჟო დეკლარაცია.
▪ ინვოისი.
▪ სალაროს გასავლის ორდერი.
▪ წერილობითი ახსნა-განმარტება შეძენილი საქონლის ღირებულების თანხის
არარეზიდენტი მომწოდებლისთვის სრულად ან ნაწილობრივ გადახდის ნამდვილობის
თაობაზე.
შეფასება და შედეგი
იმის გათვალისწინებით, რომ სახეზეა ინვოისი და საბაჟო დეკლარაცია, რითიც
დადასტურებულია შესაბამისი საქონლის შეძენა-იმპორტი, ასევე, ვინაიდან აღნიშნულის
პარალელურად, როგორც მტკიცებულება, მოპოვებულია გადასახადის გადამხდელის
წერილობითი ახსნა-განმარტება შესაბამისი დავალიანების სრულად ან ნაწილობრივ
დაფარვის ნამდვილობის თაობაზე, იმპორტირებულ საქონელზე არარეზიდენტი
მომწოდებელისთვის საინვოისო ღირებულების შესაბამისად გადასახდელი თანხის (ან
თანხის ნაწილის) 75% ჩაითვლება ანაზღაურებულად, თუ არარეზიდენტისთვის გადახდილი
თანხის ან თანხის ნაწილის ოდენობის დადგენა სხვაგვარად შეუძლებელია.
მაგალითი №3
ფაქტობრივი გარემოება
2021 წლის 1 თებერვალს დაინიშნა შპს „A“-ს 2020 წლის საანგარიშო პერიოდის
საგადასახადო შემოწმება. საწარმოს საქმიანობის საგანია საყოფაცხოვრებო საქონლით
საცალო ვაჭრობა (მაღაზია). ამასთან, პირის მიერ შემოსავლების მიღება და ხარჯების გაწევა
ხორციელდება როგორც ნაღდი, ისე უნაღდო ანგარიშსწორებით. დადგენილია, რომ შპს „A“მ შესამოწმებელ პერიოდში, იმპორტის სასაქონლო ოპერაციის ფარგლებში, არარეზიდენტი
მომწოდებელი B-სგან შეიძინა 100 000 ლარის თვითღირებულების საქონელი. ამასთან,
იმპორტირებულ საქონელზე გადასახადის გადამხდელს არა აქვს შესაბამისი საქონლის
ღირებულების თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საგადახდო დავალება,
ჩეკი, ქვითარი და ა.შ.), თუმცა, შემოწმებისთვის წარდგენილია საბაჟო დეკლარაცია, ინვოისი
და სალაროს გასავლის ორდერი. ასევე, შპს „A“-ს მიერ დამატებით წარდგენილია ახსნაგანმარტება, გადახდის პირობით შეძენილი საქონლის ღირებულების თანხის არარეზიდენტი
მომწოდებელი B-სთვის სრულად გადახდის ნამდვილობის თაობაზე.
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მოცემულ პირობებში შპს „A“-ს მიერ საგადასახადო ორგანოსთვის მტკიცებულების
სახით, შეძენილი საქონლის ღირებულების თანხის გადახდის დასადასტურებლად სხვა რაიმე
დოკუმენტი (მაგალითად, შედარების აქტი, საბაჟო დეკლარაცია, რომლითაც დასტურდება
საქართველოს საბაჟო საზღვარზე ნაღდი ფულის გატანა) წარდგენილი არ არის.
შეფასება და შედეგი
იმის გათვალისწინებით, რომ სახეზეა ინვოისი და საბაჟო დეკლარაცია, რითიც
დადასტურებულია შპს „A“-ს მიერ შესაბამისი საქონლის შეძენა-იმპორტი, ასევე, ვინაიდან
აღნიშნულის პარალელურად, როგორც მტკიცებულება, მოპოვებულია გადასახადის
გადამხდელის წერილობითი განმარტება შესაბამისი დავალიანების სრულად დაფარვის
ნამდვილობის თაობაზე, შპს „A“-ს მიერ იმპორტირებულ საქონელზე არარეზიდენტი
მომწოდებელი B-სთვის საინვოისო ღირებულების შესაბამისად გადასახდელი თანხის 75%
(75 000 ლარის ოდენობით) ჩაითვლება ანაზღაურებულად.
კრედიტორული დავალიანების აღიარება-დაფარვა ექსპერტიზის დასკვნით
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ფაქტობრივი გარემოება
საგადასახადო შემოწმების ფარგლებში გამოვლინდა, რომ გადასახადის გადამხდელმა
განახორციელა კომერციული ფართის მშენებლობა, რომლის ფარგლებშიც, მისი განმარტებით,
შეძენილია სამშენებლო მასალა, თუმცა, აღნიშნულის თაობაზე შემოწმებისთვის
წარდგენილია მხოლოდ: სალაროს გასავლის ორდერი; ექსპერტიზის დასკვნა შესაბამისი
კომერციული ფართის ასაშენებლად საჭირო სამშენებლო მასალის რაოდენობისა და ამ
მასალის შესაბამისი პერიოდის ღირებულების შესახებ; წერილობითი ახსნა-განმარტება
შესაბამისი დავალიანების სრულად ან ნაწილობრივ დაფარვის ნამდვილობის თაობაზე.
შეფასება და შედეგი
იმის გათვალისწინებით, რომ სახეზეა სალაროს გასავლის ორდერი და ექსპერტიზის
დასკვნა კომერციული ფართის ასაშენებლად საჭირო სამშენებლო მასალის შესაბამისი
რაოდენობისა და ამ მასალის შესაბამისი პერიოდის ღირებულების შესახებ, ასევე, ვინაიდან
აღნიშნულის პარალელურად, როგორც მტკიცებულება, მოპოვებულია გადასახადის
გადამხდელის წერილობითი ახსნა-განმარტება შესაბამისი დავალიანების სრულად
ან ნაწილობრივ დაფარვის ნამდვილობის თაობაზე, გადასახადის გადამხდელის მიერ
სამშენებლო მასალაზე მომწოდებლისათვის გადასახდელი თანხის 75% ჩაითვლება
ანაზღაურებულად, თუ სამშენებლო მასალის მომწოდებელზე გადახდილი თანხის ან თანხის
ნაწილის ოდენობის დადგენა სხვაგვარად შეუძლებელია.
მაგალითი №4
ფაქტობრივი გარემოება
2021 წლის 1 თებერვალს დაინიშნა შპს „A“-ს 2020 წლის საანგარიშო პერიოდის
საგადასახადო შემოწმება. საწარმოს საქმიანობის საგანია სამშენებლო მომსახურება.
დადგენილია, რომ 2020 წლის საანგარიშო პერიოდში შპს „A“-მ შეასრულა ერთი სამშენებლო
პროექტი. კერძოდ, შპს „B“-ს აუშენა კომერციული ფართი და აღნიშნულთან დაკავშირებით
2020 წლის 1 დეკემბერს გაფორმდა მიღება-ჩაბარების აქტი. პროექტის ფარგლებში საწარმომ
გამოიყენა 10 ტონა (50 000 ლარის ღირებულების) სამშენებლო არმატურა, რომელიც შეიძინა
ფიზიკური პირისგან. კომპანიას გახარჯული 10 ტონა არმატურის შეძენის დამადასტურებელი
პირველადი საგადასახადო დოკუმენტი არ გააჩნია.
ამასთან, შეძენილ საქონელზე გადასახადის გადამხდელს ასევე არა აქვს შესაბამისი
საქონლის ღირებულების თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (საგადახდო
დავალება, ჩეკი, ქვითარი და ა.შ.). თუმცა, შემოწმებისთვის წარდგენილია სალაროს გასავლის
ორდერი და ექსპერტიზის დასკვნა შესაბამისი კომერციული ფართის ასაშენებლად საჭირო
არმატურის რაოდენობისა და ამ მასალის შესაბამისი პერიოდის ღირებულების შესახებ.
შეფასება და შედეგი
იმის გათვალისწინებით, რომ სახეზეა სალაროს გასავლის ორდერი და ექსპერტიზის
დასკვნა შესაბამისი კომერციული ფართის ასაშენებლად საჭირო სამშენებლო არმატურის
რაოდენობისა და ამ მასალის შესაბამისი პერიოდის ღირებულების შესახებ, ასევე, ვინაიდან
აღნიშნულის პარალელურად, როგორც მტკიცებულება, მოპოვებულია გადასახადის
გადამხდელის წერილობითი ახსნა-განმარტება შესაბამისი დავალიანების სრულად
დაფარვის ნამდვილობის თაობაზე, შპს „A“-ს მიერ შეძენილ 10 ტონა არმატურაზე
ფიზიკური პირისათვის გადასახდელი თანხის 75% (37 500 ლარის ოდენობით) ჩაითვლება
ანაზღაურებულად.“.

redaqciaSi Semosul kiTxvebze pasuxebi moamzada
bafis sagadasaxado komitetma

kiTxva:

momwodebelma droebiT sargeblobaSi gadmogvca ZiriTadi saSualeba da gamog
viwera zednadebi, romelsac SeniSvnaSi uweria „usasyidlod miwodeba“.
ramdenad sworia am operaciaze zednadebis atvirTva an droebiT sargeblobaSi
rogor miviRoT aqtivebi, rom sagadasaxadom swor operaciad CaTvalos da ar
dagvaricxos zedmeti gadasaxadebi?
pasuxi:

Tu saubaria Sida gadazidvis sasaqonlo zednadebze (da ara miwodebis zednadebze),
am operaciaze zednadebis gamowera marTebulia da aucilebelicaa. rac Seexeba
daniSnulebas, umjobesia, Tu igi raime formiT dakoreqtirdeba, radgan sagada
saxado problemebi, pirvel rigSi, momwodebels Seeqmneba - usasyidlo miwodeba
dRg-iT dasabegri operaciaa.
usasyidlod miRebuli qoneba (Tu mimRebi „estonuri modelis“ sawarmoa) mimRebma
unda aRricxos erTobliv SemosavalSi sabazro fasiT, gazardos mogeba da roca
igi am mogebas dividendad gaanawilebs, swored maSin mouwevs mogebis gadasaxadis
gadaxda. manamde mimRebs sagadasaxado valdebulebebi am operaciaze ar warmoeSo
ba. xolo zednadebis dakoreqtirebis SemTxvevaSi mas arc mogeba da, Sesabamisad,
arc mogebis gadasaxadis gadaxda aRar mouwevs.
kiTxva:

sawarmos Sida inventarizaciis Sedegad aRmoCnda saqonlis danaklisi. erTis
mxriv, dRg-s deklaraciis danaklisis grafaSi aRvricxavT Sesabamis Tanxebs, mag
ram imave periodSi mogebiTac vbegravT da Sesabamisad, mogebis deklaraciaSic
vaCvenebT.
gvainteresebs: ramdenad sworia Cveni moqmedeba, aseTi operaciisas sagadasaxado
inventarizaciis danaklisi mxolod mogebis gadasaxadis nawilSi aRiricxeba, Tu
orive erTad?
pasuxi:

Tqveni moqmedeba sworia - es operacia dRg-iTac daibegreba da mogebis gadasaxa
diTac. im SemTxvevaSi, Tu gamoikveTeba TanamSromlis mier saqonlis miTvisebis
faqti, Semosavlebis samsaxuris midgomiT, danaklisi SesaZloa daibegros dRg-iTa
da saSemosavlo gadasaxadiT.
kiTxva:

var mcire mewarme da davdeqi dRg-s gadamxdelad. rogor SeiZleba naSTebis CaTv
la da aqve, SemiZlia Tu ara Cemi xelsawyoebis da dazgebis dRg-s CaTvlac.
pasuxi:

sagadasaxado kodeqsis 92-e muxlis Tanaxmad, „2. mcire biznesis statusis mqone
mewarme fizikuri piri damatebuli Rirebulebis gadasaxadis gadamxdelad re
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gistraciis valdebulebis dadgomisas valdebulia aRricxos am momentisTvis
arsebuli sasaqonlo-materialuri maragebis naSTi.
3. mcire biznesis statusis mqone mewarme fizikur pirs damatebuli Rirebulebis
gadasaxadis gadamxdelad registraciis momentidan ufleba aqvs, am muxlis me-2
nawiliT gansazRvrul sasaqonlo-materialuri maragebis naSTze miiRos damatebu
li Rirebulebis gadasaxadis CaTvla am kodeqsiT gansazRvruli wesis Sesabamisad,
Tu arsebobs Sesabamisi dokumentacia“.
am muxlis mixedviT, Tqven dRg-is gadamxdelad registraciis momentSi valdebu
li xarT, aRricxoT sasaqonlo-materialuri maragebis naSTi da Tu am saqonelze
gaqvT CaTvlis dokumentebi (angariS-faqtura da a.S.), SegiZliaT am naSTis pro
porciulad CaiTvaloT dRg.
rac Seexeba ZiriTad saSualebebze dRg-is CaTvlas, unda ixelmZRvaneloT „gada
saxadebis administrirebis Sesaxeb“ saqarTvelos finansTa ministris 2010 wlis 31
dekembris #996 brZanebiT damtkicebuli instruqciis 731-e da 732-e muxlebiT.
kiTxva:

rezidenti sawarmo saqarTveloSi qmnis soft programebs da eleqtronuli sa
xiT yidis sazRvargareT. gTxovT dagvexmaroT dabegvris reJimis gansazRvraSi da
aseve, gvainteresebs ra gadasaxadebi warmoiSoba am dros?
pasuxi:

saSemosavlo/mogebis gadasaxadiTa da dRg-iT dabegvris reJimebi xSirad imazea
damokidebuli, Tu vin aris am programebis mimRebi - samewarmeo Tu arasamewarmeo
subieqti, agreTve imaze, Tu ra statusi aqvs mimwodebel sawarmos. Tu am niuan
sebs daazustebT, SegveZleba ufro mkafio pasuxis gacema. sagadasaxado kodeqsiT
dadgenili sagadasaxado SeRavaTebis gasacnobad, gTxovT, gaecnoT sagadasaxado
kodeqsiT gaTvaliswinebul virtualuri zonis pirisa da saerTaSoriso kompaniis
statusebs.
kiTxva:

fizikuri piri, romelic eweva sasoflo sameurneo saqmianobas, Tavisi moyvani
li yurZnisagan akeTebs Rvinos da yidis. Semosavali sakuTari yurZniT warmoebu
li Rvinis realizaciidan aWarbebs 200,000 lars. amasTanave, SeZenili yurZniTac
awarmoebs Rvinos da axdens realizacias. gTxovT gangvimartoT ra gadasaxade
biT daibegreba?
pasuxi:

es fizikuri piri daibegreba saSemosavlo gadasaxadiT da dRg-iT. agreTve, Se
sabamisi qonebis arsebobis SemTxvevaSi - qonebis gadasaxadiTac.
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kiTxva:

satransporto kompania axorcielebs CexeTidan TbilisSi samedicino tvirTis
gadmozidvas. tvirTi ganbaJda sarfSi. axali regulaciebiT daibegreba Tu ara
CexeTidan sarfamde satransporto momsaxureba dRg-iT?
pasuxi:

Tu am momsaxurebis Rirebuleba Seva saqonlis saimporto RirebulebaSi, maSin
igi calke dRg-iT aRar daibegreba.

kiTxva:

kompania eweva salizingo saqmianobas da aqvs ori tipis salizingo xelSekrule
bebi: lizingi gamosyidvis pirobiT da mis gareSe. 2021 wlis dRg-is cvlilebidan
gamomdinare, Seecvleba Tu ara dabegvris reJimebi kompanias?
pasuxi:

gamosyidvis pirobis arsebobis SemTxvevaSi salizingo saqoneli miwodebulad
iTvleba misi faqtobrivis gadacemis (anu lizingiT gacemis) momentSi da amave
momentSi daeqvemdebareba dRg-iT dabegvras. amasTan, dasabegr TanxaSi ar Seva
salizingo xelSekrulebiT gansazRvruli sargebeli, agreTve, jarimebisa Tu
pirgasamtexloebis Tanxebi. rac Seexeba qonebis lizingiT gacemas gamosyidvis
pirobis gareSe, Cveni azriT, mniSvnelovania moxdes konkretuli xelSekrulebis
Seswavla, raTa srulad gamoiricxos aseTi xelSekrulebiT gadacemuli qonebis
dabegvra, zemoT xsenebuli wesis Sesabamisad.
kiTxva:

moxda produqciis ukan dabruneba, romelic miwodebisas gawerili iyo sxvadasxva
zednadebiT xolo ukan dabruneba dawerilia erT zednadebad. gvainteresebs, ro
gor unda moxdes faqturaze ukan dabrunebis zednadebis mibma aseT SemTxvevaSi?
pasuxi:

kanonmdeblobiT amgvari moqmedeba (erTi zednadebiT dabruneba) akrZaluli ar
aris. es wmindad teqnikuri sakiTxia da unda moiqceT ise, ris SesaZleblobasac
iZleva Semosavlebis samsaxuris portali.
kiTxva:

gaviareT kameraluri Semowmeba (dasrulebulia da vasaCivrebT) 2018 wlidan 2021
wlis 25 ianvris CaTvliT. gvainteresebs: Tu gvaqvs 2021 wlis ianvris deklaraci
is dazustebis ufleba, radgan deklarirebis periodi moculia sarevizio Semow
mebis periodSi?
pasuxi:

miuxedavad imisa, rom sagadasaxado periodSi ianvris Tvis dReebi eqceva, unda
dazustdes, moxda Tu ara Semmowmeblebis mier 2021 wlis ianvris Tvis srulad
Semowmeba (xSirad, rodesac Tve Semowmebis periodSi moxvedrilia arasworad,
rogorc wesi, es Tve ar mowmdeba) da Sesabamisi gadasaxadebis daricxva/Semcire
ba. aqedan gamomdinare, Tu Tve Semowmebuli ar aris, ra Tqma unda, deklaraciis
dazusteba moxdeba yovelgvari damatebiTi Seswavlis gareSe. rac Seexeba im
SemTxvevas, rodesac Tve ukve Semowmebulia, dazustebis ufleba gaqvT, oRond
sagadasaxado organos aseve uCndeba ufleba, sasamarTlos gadawyvetilebis ga
reSe, xelaxla Seamowmos Sesworebuli periodis deklaracia.
kiTxva:

warmomadgenlobiT xarjebTan dakavSirebiT gvaqvs kiTxva, kerZod: veweviT alko
holiani sasmelebis imports saqarTveloSi. kompanias stumris rangSi ewvia de
legacia da Cveni produqciis ramodenime boTli vaCuqeT. gvinda es produqcia
gavataroT warmomadgenlobiT xarjad da gvainteresebs, sagadasaxado kuTxiT,
realizacia vaCvenoT, Tu pirdapir es produqcia waviRoT warmomadgenlobiT
xarjad da mogebis gadasaxadSi avsaxoT?
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pasuxi:

Tu zogadad, es produqcia eqvemdebareba dRg-iT dabegvras, maSin igi dRg-iT
am konkretul SemTxvevaSic daibegreba. rac Seexeba mogebis gadasaxads, Tu am
produqciis Rirebuleba srulad an nawilobriv akmayofilebs warmomadgenlobi
Ti xarjebisTvis dadgenil normebs, maSin dabegvras daeqvemdebareba mxolod am
normebze aRmatebuli Tanxa.
kiTxva:

arasamewarmeo arakomerciuli piri, saqarTveloSi momsaxurebis anazRaurebis
mizniT, Tanxas uricxavs dolarSi. mainteresebs, saSemosavlo gadasaxadis Tan
xa rom gamovTvalo, es mTliani Tanxa larSi unda gadaviyvano daricxvis dRes
arsebuli kursiT Tu Caricxvis dRis kursebiT gadavricxo dolaris Sesabamisi
Tanxebi. kursTa Soris sxvaoba rame vals xom ar datovebs da ra reagireba eqneba
sagadasaxados aseT operaciaze?
pasuxi:

ucxour valutaSi ganxorcielebuli operacia larSi aRiricxeba im dRis ofici
aluri kursiT, ra dResac ganxorcielda es operacia. am konkretul SemTxvevaSi
operaciis ganxorcielebis momentad CaiTvleba Tanxis gadaricxvis moment(eb)i.
kiTxva:

rogor ibegreba ararezidenti damfuZneblis Camosvlisas misTvis anazRaurebu
li bileTis da sastumros xarjebi, aseve saCuqrebi da sxva protokolis proce
durebiT gansazRvruli danaxarjebi?
pasuxi:

Tu ararezidenti damfuZnebeli imavdroulad sawarmos daqiravebuli piria, mas
SeiZleba aunazRaurdes saqarTveloSi mivlinebasTan dakavSirebuli danaxarjebi
(Tu es mivlineba sawarmos ekonomikur saqmianobasTan aris dakavSirebuli). sxva
SemTxvevaSi am xarjebis anazRaurebis Tanxa SeiZleba daeqvemdebaros saSemosavlo
gadasaxadiT dabegvras (Tu saSemosavloTi ar daibegreba, SesaZloa daibegros
mogebis gadasaxadiT, rogorc araekonomikuri xarji), xolo sxva detalebis ga
movlenis SemTxvevaSi (Tu imavdroulad dadgindeba momsaxurebis gawevis faqtic)
- ukudabegvris dRg-iTac.
kiTxva:
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qveynis gareT mivlineba gvaqvs, vici tarifebi, magram pirdapiri reisiT ar mif
rinavs TanamSromeli. regulaciebi rom dagvecva da 120 saaTSi Cateuliyo jer
mifrinavs budapeStSi, meore dRes - milanSi (saqme aqac aqvs), xolo bolos - meqsi
kaSi. anazRaurdeba Tu ara samive frenis da sastumros safasuri (sruli da aras
ruli dReebi) Tu mxolod meqsikis?
pasuxi:

Tu es danaxarjebi sawarmos ekonomikur saqmianobasTan aris dakavSirebuli, ma
Sin isini anazRaurdeba srulad - dadgenili normebis farglebSi. normis zeviT
gaweuli xarjebi CaiTvleba mivlinebuli piris xelfasad da daibegreba saSemo
savlo gadasaxadiT.

kiTxva:

saqarTveloSi registrirebul or kompanias hyavs erTi da igive damfuZnebeli.
damfuZnebel fizikur pirs surs erTi Sps-dan gaitanos moZravi qoneba, rogorc
kapitalis Semcireba da Seitanos meore Sps-Si, kapitalis gazrdis mizniT. gvain
teresebs, dRg-is miznebisTvis xom ar CaiTvleba miwodebad da ibegreba Tu ara es
operacia?
pasuxi:

1. kapitalis Semcirebis gziT sawarmodan qonebis gatana iTvleba am qonebis mi
wodebad, rac ibegreba dRg-iT sabazro fasebidan gamomdinare, Tu am qonebis
miwodeba ar aris gaTavisuflebuli dRg-isgan. aseve qonebis iseTi gatana, rac
aRemateba kapitalSi damfuZneblis Semonatans, ibegreba mogebis gadasaxadiT.
2. sawarmos kapitalSi qonebis Setana ar iTvleba dasabegr operaciad. amasTan,
Tu am qonebis (garda fulisa) Semtani dRg-is gadamxdelad registrirebuli pi
ria, sawarmo valdebulia, qonebis miRebidan 10 dRis vadaSi (magram ara ugvianes
saqonlis miwodebis dawyebis momentisa) savaldebulo wesiT gatardes registra
ciaSi dRg-is gadamxdelad. garda amisa, mimRebi sawarmo iTvleba damfuZneblis
(sawarmos an fizikuri piris - vinc gazarda kapitali) uflebamonacvled da masze
gadadis damfuZneblis dRg-is CaTvlasTan dakavSirebuli ufleba/movaleobebi.
kiTxva:

saqarTvelos sawarmos SromiTi xelSekrulebis farglebSi emsaxureba ukrainis
rezidenti fizikuri piri (momsaxurebis gaweva xdeba distanciurad). SromiT
xelSekrulebaSi mocemulia Semdegi pirobebi: mosamsaxuris Tanamdebobaa - ga
yidvebis menejeri ukrainis teritoriaze; momsaxurebis gawevis adgili: ukrai
nis teritoria (daqiravebuli warmoadgens ukrainis rezidents).
gTxovT, gagviziaroT Tqveni mosazreba xelfasis anazRaurebasTan dakavSirebiT,
rom SromiTi xelSekrulebis Tanaxmad gacemuli Tanxebi dasabegri iqneba saSe
mosavlo gadasaxadiT Tu ara?
aseve, gagviziareT Tqveni mosazreba saqarTvelos mTavrobasa da ukrainis mTav
robas Soris Semosavlebsa da qonebaze ormagi dabegvris Tavidan acilebisa da
gadasaxadis gadauxdelobis aRkveTis Sesaxeb me-15 muxlTan dakavSirebiT. ker
Zod, meTxuTmete muxli moicavs Tu ara me-16, me-18 da me-19 muxlebisgan gansxva
vebul SromiT xelSekrulebebs. aseve, zemoT xsenebuli SromiTi xelSekrulebiT
saqarTvelos sawarmo valdebulia Tu ara moaxdinos wyarosTan gadasaxadis da
kaveba?
(ssk-is 101-e muxlis Sesabamisad „xelfasis saxiT miRebul Semosavlebs ganekuT
vneba fizikuri piris mier daqiravebiT muSaobis Sedegad miRebuli nebismieri
sazRauri an sargebeli, maT Soris, wina samuSao adgilidan pensiis an sxva saxiT
miRebuli Semosavali, an Semosavali momavali samuSao adgilidan“.
ssk-is 154-e muxlis pirveli nawilis „a.“ qvepunqtis Sesabamisad, „gadaxdis wya
rosTan gadasaxadis dakaveba evaleba sagadasaxado agents, romelic aris iuri
diuli piri, sawarmo/organizacia an mewarme fizikuri piri, kerZod: a) piri,
romelic daqiravebuls uxdis xelfass, garda a.a) Tavisufali industriuli
zonis sawarmos mier saqarTvelos rezidenti daqiravebulisaTvis gadaxdili
xelfasisa.“
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ssk-is 134-e muxlis pirveli nawilis mixedviT:
„ararezidentis mier saqarTveloSi arsebuli wyarodan miRebuli Semosavali,
romelic ar miekuTvneba saqarTveloSi sagadasaxado aRricxvaze myof ararezi
dentis mudmiv dawesebulebas saqarTveloSi, ibegreba gadaxdis wyarosTan gamoq
viTvebis gareSe, Semdegi ganakveTebiT:
v) xelfasis saxiT miRebuli Semosavali - am kodeqsis 81-e muxliT gansazRvruli
ganakveTiT.“)
pasuxi:
1. SromiTi xelSekrulebis farglebSi daqiravebuli ararezidentis mier xelfasis
saxiT miRebuli Semosavali ibegreba saSemosavlo gadasaxadis standartuli
(20 %) ganakveTiT. rogorc aRiniSna, ssk-is 134-e muxlis mixedviT ararezi
dentisaTvis gadaxdili Tanxebis ibegreba gadaxdis wyarosTan im SemTxvevaSi,
Tu Semosavali CaiTvala saqarTveloSi arsebuli wyarodan miRebul Semosav
lad, rac vrceldeba ararezidenti fizikuri pirisTvis gadaxdili xelfasis
SemTxvevazec. ssk-is 104-e muxlis mixedviT saqarTveloSi arsebuli wyarodan
miRebul Semosavlad iTvleba saqarTveloSi daqiravebiT muSaobiT miRebuli
Semosavali, rac zogadad gulisxmobs saqarTveloSi daqiravebiT muSaobis Sem
Txvevas. gamomdinare iqidan, rom rogorc Tqveni kiTxvidan ikiTxeba, fizikuri
piri samuSaos Sesrulebisas faqtobrivad ar imyofeba saqarTveloSi, aRniS
nuli Semosavali ar ganixileba saqarTveloSi arsebuli wyarodan miRebulad
da sagadasaxado kodeqsis normebidan gamomdinare ar daibegreba gadaxdis
wyarosTan. garda amisa praqtikaSi arsebobs SemTxvevebi, ra drosac kompanias
daaricxes aseTi ararezidenti fizikuri pirisaTvis gadaxdil Tanxaze saSemo
savlo gadasaxadi (rac mianiSnebs imaze, rom es sakiTxi sagadasaxado Semowmebis
procesSi SesaZloa sadao gaxdes). Tumca, amave kompaniebis mier aRniSnuli
sakiTxis gasaCivrebis Semdeg Semosavlebis samsaxuris mier (an davebs sabWos
mier) moxda Semowmebisas daricxuli Tanxebis Semcireba.
2. Tqven mier xsenebuli saerTaSoriso SeTanxmebis me-15 muxlis pirveli nawilis
Tanaxmad, „winamdebare SeTanxmebis me-16, me-18 da me-19 muxlebis debulebebis
gaTvaliswinebiT, erTi monawile saxelmwifos rezidentis mier daqiravebuli
SromiT miRebuli jamagiri, xelfasi da sxva msgavsi anazRaurebani daibegreba
mxolod am saxelmwifoSi, Tu daqiravebuli Sroma an (savaraudod, aq unda iyos
„ar“, vinaidan „an“ sruliad amovardnilia konteqstidan) xorcieldeba meore
monawile saxelmwifoSi. Tu daqiravebuli Sroma xorcieldeba am saxiT, maSin
aseTi gziT miRebuli anazRaureba SeiZleba daibegros am meore xelmomwer
saxelmwifoSi“. aqedan gamomdinare, Tu SromiTi urTierToba xorcieldeba mxo
lod ukrainaSi, es xelfasi unda daibegros ukrainaSive (garda im SemTxvevisa,
roca daqiravebuli piri aris saqarTvelos rezidenti sawarmos xelmZRvaneli
organos wevri - ix. muxli 16), Tumca, vfiqrobT, saWiro gaxdeba imis dasabu
Teba, rom es urTierTobebi mxolod ukrainaSi xorcieldeba srulad da ara
sxvagan - saqarTveloSi an sazRvargareT.
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am muxlis meore nawili exeba SemTxvevebs, roca Tanxebi saqarTvelodan aris ga
daxdili, magram sxva ararezidentis saxeliT.
rac Seexeba me-18 da me-19 muxlebs, isini exeba saxelmwifo biujetidan gadaxdil
Tanxebsa da pensiebs.
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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 noemberSi

1

10

1

1

100

100

10

10

10

100

10

1

10

1

01.11.21 1,8838 4,9506 3,6828 4,3594 2,4585 3,1328 3,7806 7,9782 7,4411 1,0204 3,7054 3,4692 1,4347 3,1601
02.11.21 1,8737 4,9275 3,6659 4,3231 2,4439 3,1178 3,7545 7,9288 7,4073 1,0178 3,6945 3,4630 1,4325 3,1690
03.11.21 1,8784 4,9386 3,6740 4,3174 2,4366 3,1258 3,7447 7,9691 7,4231 1,0204 3,7103 3,4704 1,4378 3,1678
04.11.21 1,8712 4,9192 3,6597 4,3016 2,4332 3,1144 3,7150 7,9609 7,3938 1,0190 3,6921 3,4665 1,4316 3,1576
05.11.21 1,8687 4,9094 3,6512 4,3113 2,4311 3,1071 3,7012 7,9339 7,3777 1,0134 3,6880 3,4622 1,4305 3,1631
06.11.21 1,8688 4,9059 3,6490 4,2488 2,4289 3,1040 3,6844 7,9203 7,3730 1,0137 3,6812 3,4523 1,4389 3,1637
07.11.21 1,8688 4,9059 3,6490 4,2488 2,4289 3,1040 3,6844 7,9203 7,3730 1,0137 3,6812 3,4523 1,4389 3,1637
08.11.21 1,8688 4,9059 3,6490 4,2488 2,4289 3,1040 3,6844 7,9203 7,3730 1,0137 3,6812 3,4523 1,4389 3,1637
09.11.21 1,8701 4,9186 3,6583 4,2674 2,4325 3,1107 3,7019 7,9582 7,3926 1,0170 3,6745 3,4571 1,4491 3,1622
10.11.21 1,8709 4,9201 3,6597 4,2918 2,4300 3,1120 3,7189 7,9693 7,3959 1,0112 3,6902 3,4583 1,4533 3,1571
11.11.21 1,8666 4,9074 3,6500 4,2663 2,4269 3,1039 3,6962 7,9361 7,3735 1,0095 3,6664 3,4561 1,4485 3,1523
12.11.21 1,8465 4,8539 3,6099 4,2158 2,4009 3,0717 3,6247 7,7891 7,2945 0,9880 3,6130 3,4219 1,4281 3,1492
13.11.21 1,8421 4,8466 3,6044 4,2182 2,3965 3,0649 3,6278 7,7592 7,2850 0,9840 3,6016 3,4131 1,4270 3,1493
14.11.21 1,8421 4,8466 3,6044 4,2182 2,3965 3,0649 3,6278 7,7592 7,2850 0,9840 3,6016 3,4131 1,4270 3,1493
15.11.21 1,8421 4,8466 3,6044 4,2182 2,3965 3,0649 3,6278 7,7592 7,2850 0,9840 3,6016 3,4131 1,4270 3,1493
16.11.21 1,8481 4,8580 3,6131 4,2334 2,4023 3,0728 3,6498 7,7965 7,3007 0,9859 3,6062 3,4301 1,4313 3,1550
17.11.21 1,8291 4,8087 3,5762 4,2359 2,3801 3,0419 3,6155 7,6621 7,2262 0,9786 3,5623 3,3928 1,4190 3,1489
18.11.21 1,8181 4,7819 3,5562 4,2230 2,3739 3,0242 3,5945 7,6313 7,1847 0,9751 3,5501 3,3779 1,4103 3,1435
19.11.21 1,8140 4,7719 3,5485 4,2234 2,3848 3,0185 3,5776 7,6202 7,1704 0,9748 3,5289 3,3768 1,4071 3,1303
20.11.21 1,7987 4,7293 3,5169 4,1769 2,3790 2,9911 3,4978 7,5058 7,1057 0,9602 3,4800 3,3574 1,3849 3,1120
21.11.21 1,7987 4,7293 3,5169 4,1769 2,3790 2,9911 3,4978 7,5058 7,1057 0,9602 3,4800 3,3574 1,3849 3,1120
22.11.21 1,7987 4,7293 3,5169 4,1769 2,3790 2,9911 3,4978 7,5058 7,1057 0,9602 3,4800 3,3574 1,3849 3,1120
23.11.21 1,7966 4,7245 3,5135 4,1841 2,3774 2,9886 3,4907 7,4512 7,0988 0,9529 3,4697 3,3524 1,3817 3,1134
24.11.21 1,7966 4,7245 3,5135 4,1841 2,3774 2,9886 3,4907 7,4512 7,0988 0,9529 3,4697 3,3524 1,3817 3,1134
25.11.21 1,7867 4,6976 3,4935 4,1627 2,3700 2,9709 3,4906 7,4740 7,0579 0,9497 3,4268 3,3287 1,3701 3,1153
26.11.21 1,7856 4,6970 3,4927 4,1470 2,3726 2,9706 3,4730 7,4835 7,0566 0,9519 3,4278 3,3357 1,3716 3,1129
27.11.21 1,7853 4,6972 3,4931 4,1233 2,3690 2,9707 3,4258 7,4361 7,0569 0,9489 3,4072 3,3460 1,3623 3,0967
28.11.21 1,7853 4,6972 3,4931 4,1233 2,3690 2,9707 3,4258 7,4361 7,0569 0,9489 3,4072 3,3460 1,3623 3,0967
29.11.21 1,7853 4,6972 3,4931 4,1233 2,3690 2,9707 3,4258 7,4361 7,0569 0,9489 3,4072 3,3460 1,3623 3,0967
30.11.21 1,7805 4,6860 3,4849 4,1204 2,3706 2,9638 3,3992 7,4178 7,0410 0,9458 3,3799 3,3366 1,3561 3,0867
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კანადური
დოლარი

ავსტრალიური 
დოლარი

ეგვიპტური
გირვანქა

თურქული 
ლირა

იაპონური იენი

აგს დირჰამი

ირანული რიალი

ისრაელის შეკელი

სინგაპურული 
დოლარი

ქუვეითური დინარი

ჩინური იუანი

ჰონკონგური
დოლარი

ინდური რუპია

ახალზელანდიური
დოლარი

თარიღი

1

1

10

1

100

10

10000

10

1

1

10

10

100

1

01.11.21 2,5629 2,3830 2,0117 0,3290 2,7784 8,6036 0,7524 10,0219 2,3481 10,4778 4,9403 4,0637 4,2202 2,2677
02.11.21 2,5600 2,3774 2,0174 0,3324 2,7747 8,6278 0,7545 10,1123 2,3481 10,5003 4,9534 4,0720 4,2325 2,2747
03.11.21 2,5526 2,3632 2,0178 0,3324 2,7898 8,6246 0,7542 10,1243 2,3497 10,4998 4,9512 4,0705 4,2415 2,2586
04.11.21 2,5430 2,3505 2,0096 0,3265 2,7732 8,5968 0,7518 10,0705 2,3403 10,4660 4,9373 4,0575 4,2409 2,2555
05.11.21 2,5472 2,3486 2,0146 0,3257 2,7751 8,6118 0,7531 10,1278 2,3403 10,4843 4,9436 4,0642 4,2483 2,2556
06.11.21 2,5354 2,3323 2,0150 0,3258 2,7788 8,6134 0,7533 10,1619 2,3376 10,4828 4,9404 4,0641 4,2491 2,2386
07.11.21 2,5354 2,3323 2,0150 0,3258 2,7788 8,6134 0,7533 10,1619 2,3376 10,4828 4,9404 4,0641 4,2491 2,2386
08.11.21 2,5354 2,3323 2,0150 0,3258 2,7788 8,6134 0,7533 10,1619 2,3376 10,4828 4,9404 4,0641 4,2491 2,2386
09.11.21 2,5403 2,3419 2,0135 0,3254 2,7883 8,6093 0,7529 10,1888 2,3443 10,4813 4,9436 4,0601 4,2719 2,2616
10.11.21 2,5387 2,3435 2,0104 0,3251 2,7981 8,5957 0,7517 10,1822 2,3450 10,4678 4,9400 4,0530 4,2645 2,2595
11.11.21 2,5383 2,3226 2,0021 0,3212 2,7847 8,5824 0,7505 10,1500 2,3388 10,4485 4,9329 4,0469 4,2379 2,2400
12.11.21 2,5073 2,2958 2,0008 0,3166 2,7615 8,5739 0,7498 10,0939 2,3243 10,4209 4,9202 4,0417 4,2261 2,2088
13.11.21 2,5016 2,2980 2,0049 0,3173 2,7616 8,5742 0,7498 10,1189 2,3264 10,4212 4,9350 4,0415 4,2305 2,2086
14.11.21 2,5016 2,2980 2,0049 0,3173 2,7616 8,5742 0,7498 10,1189 2,3264 10,4212 4,9350 4,0415 4,2305 2,2086
15.11.21 2,5016 2,2980 2,0049 0,3173 2,7616 8,5742 0,7498 10,1189 2,3264 10,4212 4,9350 4,0415 4,2305 2,2086
16.11.21 2,5188 2,3237 2,0092 0,3157 2,7705 8,5897 0,7512 10,1640 2,3353 10,4436 4,9413 4,0498 4,2358 2,2296
17.11.21 2,5129 2,3097 2,0056 0,3085 2,7569 8,5731 0,7497 10,1525 2,3251 10,4130 4,9309 4,0433 4,2340 2,2115
18.11.21 2,5006 2,2863 1,9967 0,3001 2,7392 8,5584 0,7485 10,2218 2,3134 10,3883 4,9265 4,0363 4,2325 2,1995
19.11.21 2,4842 2,2801 1,9926 0,2964 2,7418 8,5225 0,7453 10,1623 2,3039 10,3515 4,9037 4,0192 4,2166 2,2065
20.11.21 2,4605 2,2534 1,9822 0,2794 2,7305 8,4726 0,7410 10,0546 2,2859 10,2842 4,8708 3,9938 4,1920 2,1800
21.11.21 2,4605 2,2534 1,9822 0,2794 2,7305 8,4726 0,7410 10,0546 2,2859 10,2842 4,8708 3,9938 4,1920 2,1800
22.11.21 2,4605 2,2534 1,9822 0,2794 2,7305 8,4726 0,7410 10,0546 2,2859 10,2842 4,8708 3,9938 4,1920 2,1800
23.11.21 2,4637 2,2594 1,9768 0,2783 2,7270 8,4764 0,7413 10,0767 2,2857 10,2888 4,8800 3,9958 4,1845 2,1809
24.11.21 2,4637 2,2594 1,9768 0,2783 2,7270 8,4764 0,7413 10,0767 2,2857 10,2888 4,8800 3,9958 4,1845 2,1809
25.11.21 2,4553 2,2477 1,9780 0,2491 2,7075 8,4825 0,7417 9,8423 2,2786 10,2849 4,8768 3,9953 4,1875 2,1514
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26.11.21 2,4575 2,2372 1,9815 0,2590 2,6984 8,4751 0,7412 9,8584 2,2762 10,2736 4,8740 3,9921 4,1778 2,1330
27.11.21 2,4267 2,2089 1,9681 0,2555 2,7157 8,4310 0,7373 9,7222 2,2592 10,2303 4,8471 3,9717 4,1361 2,1107
28.11.21 2,4267 2,2089 1,9681 0,2555 2,7157 8,4310 0,7373 9,7222 2,2592 10,2303 4,8471 3,9717 4,1361 2,1107
29.11.21 2,4267 2,2089 1,9681 0,2555 2,7157 8,4310 0,7373 9,7222 2,2592 10,2303 4,8471 3,9717 4,1361 2,1107
30.11.21 2,4227 2,2076 1,9646 0,2441 2,7222 8,4038 0,7349 9,7832 2,2564 10,2006 4,8367 3,9575 4,1105 2,1091

რუსული რუბლი

აზერბაიჯანული
მანათი

ბელორუსული
რუბლი

თურქმენული მანათი

მოლდავური ლეი

სომხური დრამი

ტაჯიკური სომონი

უზბეკური სუმი

უკრაინული გრივნა

ყაზახური თენგე

ყირგიზული სომი

სამხრეთ აფრიკული
რანდი

ბრაზილიური რიალი

თარიღი
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1

01.11.21

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

02.11.21

4,4718 1,8632 1,2990 9,0543 1,8145 6,6332 2,8197 0,2969 1,2055 0,7410 3,7381 2,0665 0,5622

03.11.21

4,4115 1,8616 1,2904 9,0509 1,8078 6,6368 2,8218 0,2961 1,2049 0,7404 3,7394 2,0493 0,5572

04.11.21

4,3905 1,8595 1,2823 9,0217 1,8031 6,6267 2,8079 0,2947 1,2036 0,7364 3,7254 2,0529 0,5554

05.11.21

4,4140 1,8625 1,2849 9,0374 1,8059 6,6389 2,8100 0,2959 1,2083 0,7362 3,7334 2,0715 0,5695

06.11.21

4,4178 1,8630 1,2867 9,0391 1,8056 6,6562 2,8075 0,2959 1,2119 0,7369 3,7310 2,0725 0,5646

07.11.21

4,4178 1,8630 1,2867 9,0391 1,8056 6,6562 2,8075 0,2959 1,2119 0,7369 3,7310 2,0725 0,5646

08.11.21

4,4178 1,8630 1,2867 9,0391 1,8056 6,6562 2,8075 0,2959 1,2119 0,7369 3,7310 2,0725 0,5646

09.11.21

4,4276 1,8603 1,2916 9,0349 1,8018 6,6420 2,8083 0,2957 1,2125 0,7364 3,7300 2,0987 0,5705

10.11.21

4,4468 1,8572 1,2947 9,0203 1,7971 6,6306 2,8038 0,2953 1,2102 0,7357 3,7263 2,1143 0,5696

11.11.21

4,4539 1,8558 1,2967 9,0066 1,7934 6,6155 2,7958 0,2947 1,2099 0,7351 3,7192 2,0869 0,5747

12.11.21

4,4241 1,8507 1,2943 8,9977 1,7908 6,6193 2,7943 0,2937 1,2069 0,7334 3,7156 2,0513 0,5728

13.11.21

4,3610 1,8508 1,2843 8,9980 1,7861 6,6231 2,7953 0,2937 1,2063 0,7313 3,7204 2,0573 0,5827

14.11.21

4,3610 1,8508 1,2843 8,9980 1,7861 6,6231 2,7953 0,2937 1,2063 0,7313 3,7204 2,0573 0,5827

15.11.21

4,3610 1,8508 1,2843 8,9980 1,7861 6,6231 2,7953 0,2937 1,2063 0,7313 3,7204 2,0573 0,5827

16.11.21

4,3653 1,8554 1,2836 9,0143 1,7898 6,6339 2,8037 0,2938 1,1976 0,7323 3,7220 2,0783 0,5782

17.11.21

4,3306 1,8514 1,2752 8,9969 1,7848 6,6198 2,7948 0,2937 1,1931 0,7314 3,7201 2,0658 0,5771

18.11.21

4,3184 1,8482 1,2633 8,9814 1,7785 6,6032 2,7900 0,2926 1,1852 0,7295 3,7090 2,0236 0,5718

19.11.21

4,2973 1,8422 1,2591 8,9437 1,7698 6,5685 2,7736 0,2909 1,1844 0,7251 3,6937 2,0127 0,5667

20.11.21

4,2404 1,8322 1,2491 8,8914 1,7582 6,5318 2,7573 0,2891 1,1711 0,7225 3,6716 1,9775 0,5591

21.11.21

4,2404 1,8322 1,2491 8,8914 1,7582 6,5318 2,7573 0,2891 1,1711 0,7225 3,6716 1,9775 0,5591

22.11.21

4,2404 1,8322 1,2491 8,8914 1,7582 6,5318 2,7573 0,2891 1,1711 0,7225 3,6716 1,9775 0,5591

23.11.21

4,1938 1,8304 1,2450 8,8954 1,7580 6,5318 2,7666 0,2899 1,1689 0,7177 3,6728 1,9779 0,5550

24.11.21

4,1938 1,8304 1,2450 8,8954 1,7580 6,5318 2,7666 0,2899 1,1689 0,7177 3,6728 1,9779 0,5550

25.11.21

4,1752 1,8307 1,2291 8,9009 1,7553 6,5029 2,7648 0,2896 1,1572 0,7248 3,6758 1,9659 0,5572

26.11.21

4,1732 1,8328 1,2278 8,8940 1,7523 6,4650 2,7639 0,2897 1,1531 0,7241 3,6727 1,9644 0,5557

27.11.21

4,1048 1,8201 1,2082 8,8477 1,7449 6,3875 2,7490 0,2877 1,1428 0,7118 3,6584 1,9104 0,5566

28.11.21

4,1048 1,8201 1,2082 8,8477 1,7449 6,3875 2,7490 0,2877 1,1428 0,7118 3,6584 1,9104 0,5566

29.11.21

4,1048 1,8201 1,2082 8,8477 1,7449 6,3875 2,7490 0,2877 1,1428 0,7118 3,6584 1,9104 0,5566

30.11.21

4,1200 1,8153 1,2088 8,8191 1,7397 6,3578 2,7426 0,2866 1,1372 0,7096 3,6420 1,9142 0,5509
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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.

gfpaa.ge/

