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ბაფის მოსალოდნელი შემოსავლები
Звернення წლისათვის
და ხარჯები 2022

Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів України
Федерація професійних бухгалтерів та аудиторів Грузії (GFPAA)

Друзі та колеги, ми стурбовані рішенням Росії, країни-агресора, визнати незалежність неподільних територій
України та ввести на територію України окупаційні військові формування.

შემოსავლები
1
2
3

ლარში

Ми знову стали свідками грубого порушення основоположних принципів міжнародного права. Ніхто не має права
забороняти суверенним,
незалежним країнам вибирати власні альянси з безпеки та ставити
під сумнів їх
прагнення
231,200
(შენიშვნა
საწევრო
შენატანებიდან
бути повноправними членами європейської та євроатлантичної сім'ї.

1)

423,600
(შენიშვნა 2)
განათლებისა
და სერტიფიცირების პროგრამებიდან
Грузія пережила російську агресію 2008 року, за якою послідувала окупація значної частини Грузії. Як наслідок,
переміщення тисяч людей на Батьківщині. Сьогодні наш братський український народ знаходиться в такій же

სხვა
შემოსავლები
складній
ситуації.

199,100

(შენიშვნა 3)

Я заявляю
про нашу солідарність і міцну підтримку в боротьбі, яка неодмінно закінчиться
перемогою українського
სულ
შემოსავლები
853,900
народу. Ми завжди на стороні братніх українців, віримо, що Україна завжди буде єдиною, сильною і вільною, бо
добро завжди перемагає зло.

ხარჯები

Слава Україні, Героям слава!

1

წევრების მომსახურებასთან დაკავშირებული

230,127

(შენიშვნა 4)

2

განათლებასა და სერტიფიცირებასთან
Русудан Жоржоліані-Нікабадзе (голова)
დაკავშირებული

Мурад Нарсія

467,008

შენიშვნა 5)

3.

Нодар Ебаноїдзе - (заступник голови)
სხვა
შემოსავლებთან დაკავშირებული

Михайло Абаіадзе

235,674

(შენიშვნა 6)

Ніколоз Бакашвілі - (заступник голови)
სულ
ხარჯები:

Костянтин Датіашвілі

Теймураз Парцхаладзе
დეფიციტი:

Мзевінар Гурабанідзе

Давид Папіашвілі

Георгій Квінікадзе

Від імені Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів Грузії:

932,809

(78,909)

Георгій Хмаладзе
Тамарშემოსავლებსა
Цухішвілі
განმარტება:
1. პროექტით წარმოდგენილ სხვა
და ხარჯებში პუნქტი
„სერტიფიცირების ლიტერატურის განახლება“ შესრულდება იმ შემთხვევაში, თუ
დაფინანსდება ბაფის მიერ „მსოფლიო ბანკისა და ევროკავშირის წარმომადგენლობა
Тбілісі,
საქართველოში“
წინაშე წარდგენილი გრანტის პროექტი (51,000 ლარი) რომელზედაც
25 лютого 2022 року
შედგა მოლაპარაკებები და არსებობს დონორის მიერ გამოხატული მხარდაჭერის
სურვილი. გრანტის ვერმიღების შემთხვევაში, ლიტერატურის განახლების პროცესი
გადაიწევს 2023 წლისათვის და წლიურ ფინანსურ შედეგზე გავლლენა არ ექნება;

პროექტში განხილული არ არის გრანტებიდან სხვა, შესაძლო შემოსავლების მიღება,
აგრეთვე ხარჯები, რომელიც შეიძლება დამატებით წარმოიქმნას კომიტეტების
სამოქმედო გეგმებით გათვალისინებული ზოგიერთი საქმიანობის დასაფინანსებლად.
გაუთვალისინებლობის საფუძველი:
y

ბიუჯეტის შედგენის დღისათვის საგრანტო პროექტზე ინფორმაციის არ არსებობა;

y

მიმდინარე ეტაპზე კომიტეტების სამოქმედო გეგმები დამტკიცებული არ არის და
დამატებით დასაფინანსებელ მუხლებზე ინფორმაციის არ ქონა.
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განმარტება: 2. დეფიციტის გამომწვევი არსებითი ფაქტორები:
დეფიციტთან დაკავშირებული მუხლების
ცვლილება გასულ წელთან შედარებით

შემოსავალი
ხარჯი
შემცირდა/ხარჯი შემცირდა
გაიზარდა

მცირდება შემოსავლები - განათლება და
სერტიფიცირებიდან

95,000

მცირდება სხვა შემოსავლები (პროცენტი, დივიდენდი)

10,000

იზრდება ოფისის იჯარა

8,000

სხვა მუხლებში (არაარსებითი) ცვლილებები

2,000

მცირდება განათლებისა და სერტიფიცირების ხარჯები

36,000

ჯამი:

- 115,000

დეფიციტი

-- 79,000

36,000

განმარტება: 3. COVID-19-ის პანდემიით შექმნილი ბუნდოვანობის გათვალისწინებით,
შესაძლებელია საჭირო გახდეს საანგარიშო პერიოდში დაგეგმილი შემოსავლებისა და
ხარჯების მუხლების გადასინჯვა და კორექტირება, გამგეობასთან შეთანხმებით.
განმარტება: 4. ბიუჯეტით გათვალისწინებული შემოსავლებზე გადამეტებული ხარჯები
დაიფარება გასული წლების რეზერვებიდან.
1. შემოსავლები საწევრო შენატანებიდან 231,200 ლარი

(1-ლი შენიშვნა)

ნამდვილი წევრების საწევრო
56,700 ლარი
შენატანები, მ.შ:
1.
წევრი აუდიტორების - 36,000 (300
წევრი x 10 ლ. x 12 თვე);
პროფესიონალი ბუღალტრების - 20,700
(345 წევრი x 5ლ. x 12თვე)
2. ასოცირებული წევრების შენატანები

66,000 (5,500 წევრი x 1 ლ. x
12 თვე) ლარი

3. 2022 წელს მიღებული წევრები

5,500 (500 ახალი წევრი x 11ლ.)
ლარი*

სულ შემოსავლები ფიზიკური პირებიდან
4. კორპორაციული საწევრო შენატანები

4

სულ საწევრო შემოსავლები

128,200 ლარი
103,000 (3კ. x 12,000) +
(2კ. x 10,000) ) + (47კ. x
1,000ლ) ლარი**
231,200 ლარი

* საბიუჯეტო პერიოდში ივარაუდება 500-მდე ახალი წევრის მიღება, რომლებიც გადაიხდიან
გაწევრიანების ერთჯერად გადასახადს - 5 ლარს და საწევროს - 6 ლარს (გაწევრიანების
პერიოდების განსხვავების გამო, ახალი წევრების მიერ საანგარიშო წლის საწევრო შენატანები
საშუალოდ გათვლილია 6 თვეზე).
** კორპორაციული საწევრო წლიური შესატანი დადგენილია ბაფის წევრი კომპანიების
შემოსავლების (საბიუჯეტო წლის წინა საანგარიშგებო წლის) მიხედვით.

2. შემოსავლები განათლებისა და სერტიფიცირების პროგრამებიდან
(მე-2 შენიშვნა)
423,600 ლარი
ა) სასწავლო პროგრამებიდან 155,000 ლარი
1.

განგრძობითი სწავლება

143,000 (300 წევრი x 300ლ) + (265 წევრი x
200ლ) ლარი *

2.

სხვადასხვა ტრენინგები

12,000 ლარი**

სულ შემოსავლები

155,000 ლარი

*

განგრძობითი პროგრამის სემინარში მონაწილეობის ღირებულებაა აუდიტორებისათვის
300 ლარი დღგ-ის გარეშე, ხოლო სხვა ნამდვილი წევრებისათვის 200 ლარი.
** 2022 წელს წევრებისათვის დაგეგმილია სემინარები (30 საათი). ერთ სემინარში
(საშუალოდ 3 საათი) მონაწილეობისათვის წევრი გადაიხდის 12 ლარს (დღგ-ს გარეშე).
ივარაუდება, რომ ყველა სემინარში (ჯამურად) მონაწილეობას მიიღებს 1000 პირი და
მიღებული შემოსავალი იქნება 12,000 (1000მს. X12ლ.) ლარი.

ბ) სერტიფიცირების პროგრამებიდან 268,600 ლარი
1.

სერტიფიცირების
გამოცდები

185,600 (900 კანდ. x 176ლ.)+ (80 კანდ. x
340ლ.) ლარი*

2.

გამოცდების ჩათვლა

10,000 (100 კანდ. x 90ლ.)**

სერტიფიცირების
ლიტერატურა

73,000 (550 ეგზ. x 50ლ) + (350ეგ. x 70ლ.)
ლ; (140ეგ. x 150ლ.) ლარი ***

სულ შემოსავლები

268,600 ლარი

*

ივარაუდება, რომ 2022 წელს ზამთრისა და ზაფხულის გამოცდებზე მონაწილეობას მიიღებს
980 კანდიდატი. მათ შორის, პირველ ორ ეტაპზე 900 ხოლო მესამე ეტაპზე 80 კანდიდატი.
** ბიზნესის ადმინისტრირების პროფილით სერტიფიცირების კანდიდატებს უფლება აქვთ
მიიღონ პირველი ეტაპის მოდულებში გამოცდების ჩათვლა. ჩათვლებიდან მოსალოდნელი
შემოსავლები დაგეგმილია 2020-2021 წლების ანალოგიით
*** სერტიფიცირების ლიტერატურის ღირებულება განსხვავდება სერტიფიცირების დონეების
მიხედვით.

3. სხვა შემოსავლები 199,100 ლარი

(მე-3 შენიშვნა)

1.

შემოსავალი დისტრიბუციიდან

90,000 ლარი*

2.

საიჯარო შემოსავლები

10,100 ლარი**

3.

პროცენტიდან შემოსავალი

48,000 ლარი ***

4.

დონორი ორგანიზაციებისგან დაფინანსება

51,000 ლარი

*

სულ სხვა შემოსავლები

199,100 ლარი

*

დისტრიბუციიდან შემოსავლები გათვლილია “ბრუტო” პრინციპით, საიდანაც პროგრამების
ღირებულების 60% ერიცხება პროგრამის მესაკუთრეს.
** შემოსავალი მიიღება საოფისე ფართობის ნაწილის ქვეიჯარიდან.
*** საბანკო დეპოზიტზე განთავსებულ თანხებზე დარიცხული პროცენტი.
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ხარჯები
1. საწევრო შემოსავლებთან დაკავშირებული ხარჯები - 225,127 ლარი

(მე-4 შენიშვნა)

ფიზიკური პირი წევრების მომსახურების ხარჯები -- 129,315 ლარი, მათ შორის:
1.

საწევრო გადასახადი ბუღალტერთა
საერთაშორისო ფედერაციაში

7,750 (2,500 აშშ დოლარი x 3,1)
ლარი *

2.

კონსულტანტების ხელფასი

15,000 (1,250 x 12თვე) ლარი

3.

წევრებთან ურთიერთობის მენეჯერი
ხელფასი

7,500 (625 x12თვე) ლარი

4.

სემინარები წევრებისათვის (პროგრამა 7,000 ლარი**
Zoom და ლექტორების ხელფასი)

5.

საეჭვო მოთხოვნების კორექტირება

25,000 ლარი***

7.

ადმინისტრაციული ხარჯები

67,065 (447,100 x 15%) ლარი

სულ ფიზიკური პირების
მომსახურების ხარჯები

129,315 ლარი

კორპორაციული წევრების მომსახურების ხარჯები - 95,812 ლარი,
მათ შორის:
1.

საწევრო გადასახადი

7,750 (2,500 აშშ დოლარი x 3,1)
ლარი *

2.

დიაგნოსტიკური ანგარიშების
მომზადება კორპორაციული
წევრებისათვის

4,000 (4კომპ. x1000ლ.) ლარი

3.

დისციპლინარული მოკვლევა

3,000 (2მოკვ. x1,500ლ.) ლარი

4.

სემინარები წევრებისათვის (პროგრამა 3,000 ლარი**
Zoom და ლექტორების ხელფასი

5.

კონსულტანტის ხელფასი

12,000 (1,000 x 12თვე) ლარი

6.

წევრებთან ურთიერთობის მენეჯერი

7,500 (625 x12თვე) ლარი
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საეჭვო მოთხოვნების კორექტირება

5,000

8.

ადმინისტრაციული ხარჯები

53,652(447,100 x 12%) ლარი

სულ კორპორაციული წევრების
მომსახურების ხარჯები

95,812 ლარი

*
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ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციაში წლიური საწევრო გადასახადი არის 5000 აშშ
დოლარი. გადასახადის 50% გადახდილი იქნება ფიზიკური პირი წევრების შემოსავლე
ბიდან, ხოლო 50% კორპორაციული საწევრო შემოსავლებიდან.
** საანგარიშო წელს დაგეგმილია 30 საათიანი ონლაინ სემინარები წევრებისათვის. სემინარების
ჩატარებისათვის შეძენილია პროგრამა Zoom, რომლის ხარჯები თანაბრადაა (6,000/2)
მიკუთვნებული ფიზიკური პირებისა და კორპორაციული წევრების მომსახურების ხარჯებს.
სემინარების ლექციების ჩატარების მოსალოდნელი ხარჯია: წევრი ფიზიკური პირების 4,000
(20სთ. X 200ლ.), ხოლო კორპორაციული წევრების 2,000 (10სთ. X 200ლ.) ლარი.
*** გასული წლების პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ასოცირებული წევრების მნიშვნელოვანი და
კორორაცციული წევრების გარკვეული ნაწილი არ/ვერ ასრულებს ვალდებულებებს და საჭირო
ხდება მათზე დარიცხული მოთხოვნების კორექტირება. საბიუჯეტო წელს გათვალისწინებული
კორექტირების თანხის გაანგარიშება ეფუძნება გასული წლების პრაქტიკას.

2. განათლებისა და სერტიფიცირების ხარჯები - 467,008 ლარი

(მე-5 შენიშვნა)

ა)

განათლების ხარჯები: 154,722 ლარი;
განათლება

1.

განგრძობითის სემინარების
ტრენინგი/მასალები

33,750 (9 ჯგ. x 3,750ლ.) ლარი

2.

განათლების კომიტეტის
თავმჯდომარის ხელფასი

21,600 (1,800 ლ x 12თვე) ლარი

3.

განათლების მეთოდისტის ხელფასი

12,000 (2,000 ლ x 12/2 თვე) ლარი

4.

სხვა სასწავლო პროგრამები

6,000 (30 სთ x 200 ლ.)

5.

ადმინისტრაციული ხარჯები

81,372 ლარი (447,100 x 18,2%)
ლარი

სულ სასწავლო პროგრამების
ხარჯები

154,722 ლარი

ბ) სერტიფიცირების ლიტერატურისა და საგამოცდო პროცესის ხარჯები 312,286 ლარი
1.

საგამოცდო ტესტების/ამოცანების
მომზადება

20,800 (13 გამ. x 2 ჯერ x 800ლ)
ლარი

2.

საგამოცდო მასალის გამრავლება

2,200 (1,000 პრეტ..x 2ლ.) ლარი

3.

გამოცდაზე ზედამხედველობა

11,000 (14დღე x 18ზედამ. x 45ლ)
ლარი

4.

ნაშრომების შეფასება

8,000 (500 ნ. x 8 ლ.)+(400ნ. x
10ლ.) ლარი

5.

გასწორებული ნაშრომების აუდიტი

1,200 (1,200 ნაშრ.. x2% x 50ლ.)
ლარი

6.

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

7.

განათლების მეთოდისტის ხელფასი

12,000 (2,000 ლ x 12/2 თვე) ლარი

8.

განათლების კოორდინატორის
ხელფასი

30,000 (2,500 ლ x 12 თვე) ლარი

9.

საგამოცდო აუდიტორიების იჯარა

14,000 (16 დღე x875 ლ.) ლარი
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საგამოცდო კომისიის
თავმჯდომარის ხელფასი

24,000 (2000 ლx 12 თვე) ლარი
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სერტიფიცირების წიგნებზე
საავტორო უფლება

18,000 (225ეგზ.x80ლ/20ფუნტი)
ლარი

12.

დამხმარე სახელმძღანელო
ლიტერატურის მასალების
თარგმნა

6,250 (250გვ.x25ლ.) ლარი

13.

ადმინისტრაციული ხარჯი

140,836 ლარი (447,100 x 31,5%)
ლარი

სულ სერტიფიცირების ხარჯები

312,286 ლარი
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3. სხვა შემოსავლებთან დაკავშირებული ხარჯები - 235,674 ლარი
(მე-6 შენიშვნა)
1.

საბუღალტრო პროგრამების ღირებულება

54,000 (95,000 x 60%)
ლარი

2.

პროგრამის დისტრიბუტორის ხელფასი

18,000 (36,000/2ლ) ლარი

3.

ქველმოქმედება

1.000 ლარი

4.

ქონების გადასახდი

1,500 ლარი

5.

2021 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი

6.000 ლარი

6.

დონორებისგან მიღებული დაფინანსების ხარჯი 51,000 ლარი

7.

ადმინისტრაციული ხარჯი

104,174 (447,100 x
23,3%) ლარი

სულ სხვა ხარჯები

235,674 ლარი

4. განაწილებული ადმინისტრაციული ხარჯები - 447,100 ლარი *
ა) სათავო ოფისი - 408,300 ლარი
1.

ხელფასი

294,000 (24,500ლ.x12თვე)
ლარი

2.

ოფისის იჯარა

68,000 (5,000 x
2თვე+5,800ლx10თვე) ლარი

3.

კომუნიკაციის ხარჯები

8,000 ლარი

4.

საკანცელარიო ხარჯები

8,400 (700ლ.x12თვე) ლარი

6.

ტექნიკური აღჭურვილობის რემონტი

1,000 ლარი

8.

ა/მანქანის საწვავი, რემონტი, დაზღვევა

7,800 (650 ლარი x12თვე)

9.

ცვეთისა და ამორტიზაციის ხარჯი

13,000 ლარი

11. ადმინისტრაციული ხარჯების ჯამი

406,800 ლარი

12.

8,100 (406,800 x0,02%)

სხვა, გაუთვალისწინებელი ხარჯი

სულ: სათავო ოფისის ხარჯები

408,300 ლარი

ბ) ფილიალები - 38,800 ლარი
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1.

ხელფასი

25,500 ლარი

2.

ოფისის იჯარა

9,000 ლარი

3.

კომუნალური ხარჯები (ტელ. ფაქსი)

3,500 ლარი

4.

საკანცელარიო ხარჯები

300 ლარი

7.

სხვა გაუთვალისწინებელი ხარჯები

5.00 ლარი

სულ ხარჯები

38,800ლარი

*

ადმინისტრაციული ხარჯები განაწილებულია მომსახურების სფეროების მიხედვით, დაგეგმილი
შემოსავლების პროპორციულად.

ლავრენტი ჭუმბურიძე
აღმასრულებელი დირექტორი

rubrikas uZRveba
babi alaverdaSvili

ფასდადგენა _ თეორიული ასპექტები
მოდული _ „საქმიანობის შედეგების მართვ
 ა“

„საქმიანობის შედეგების მართვის“ მოდულის სასწავლო პროგრამის გ (4) ნაწილი
ეხება ფასების დადგენასთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებებს და ეს თემა მოხერხე
ბულად შეიძლება დაიყოს ორ ნაწილად:
•

თეორიული მიდგომები, რომლებიც მოიცავს ზოგიერთ შედარებით მარტივ მათემატი
კურ საკითხს და საკითხებს მიკროეკონომიკიდან. ამ მეთოდების გამოყენებისთვის
აუცილებელია ზუსტი ეკონომიკური ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ მოქმედებს
პროდუქტის გაყიდვების მოცულობაზე მისი გასაყიდი ფასი.

•

პრაქტიკული მიდგომები, რომლებიც, სავარაუდოდ, უფრო მეტად გამოსადეგი იქ
ნება მრავალი კომპანიისთვის, რომელსაც არ გააჩნია ზემოხსენებული დეტალური
ეკონომიკური ინფორმაცია.

ეს სტატია ანუ სტატიის პირველი ნაწილი ეხება ფასდადგენის გადაწყვეტილებების თე
ორიულ ასპექტებს, ხოლო მეორე სტატიაში განვიხილავთ ამ გადაწყვეტილებებთან
დაკავშირებულ ძირითად პრაქტიკულ საკითხებს.

მოთხოვნის მრუდები
მოთხოვნის მრუდი გვიჩვენებს პროდუქტის ერთეულის ფასსა (P) და გაყიდული ერთეულე
ბის რაოდენობას (Q) შორის ურთიერთკ ავშირს. თქვენ საგამოცდო მასალაში შეგხვდებათ
ისეთი მოთხოვნის მრუდები, რომლებიც გამარტივებულია, მისი გრაფიკულად წარმოდგენა
შესაძლებელი იქნება წრფის მეშვეობით და არ დაგჭირდებათ მრუდის დახაზვა.
გრაფიკში Q (გაყიდული ერთეულების რაოდენობა) ყოველთვის იქნება ჰორიზონტა
ლურ ღერძზე, ხოლო P (ფასი) _ ვერტიკალურ ღერძზე. მაგალითად, აქ ჩვენ გვაქვს
ცხრილი, რომელიც მოიცავს მონაცემებს პროდუქტის ერთეულის ფასისა და გაყიდული
რაოდენობის შესახებ და ასევე შესაბამისი მოთხოვნის მრუდი:
P
ერთეულის
ფასი, $
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მოთხოვნის მრუდს დაღმავალი დახრა აქვს, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ ფასის შემ
ცირებასთან ერთად იზრდება გაყიდული ერთეულების რაოდენობა. ცხრილიდანაც
და გრაფიკიდანაც ხედავთ, რომ ყოველი $20-ით ფასის შემცირებისას, გაყიდული
ერთეულების რაოდენობა იზრდება 1000 ერთეულით.
$180-ის ფასის შემთხვევაში ყველა მოთხოვნა ლიკვიდირდება (იფარება), ხოლო
$0-ის ფასის დროს მაქსიმუმ 9,000 ერთეულის „გაყიდვა“ იქნება შესაძლებელი.
შეგვიძლია ვნახოთ, რომ $180-ის ფასის დროს შემოსავალი იქნება ნული, რადგან
არცერთი ერთეული არ იყიდება. $0-ის ფასის დროსაც შემოსავალი ნული იქნება,
რადგან პროდუქტებზე გადასახდელი ფასი არ არის დადგენილი.
ასევე შესაძლებელია შემოსავლის გრაფიკის დახაზვაც, თითოეული დონის ფასის
გამრავლებით ერთეულების რაოდენობაზე:
Q
P
შემო
რაოდეერთეუ- სავალი
ნობა
ლის ფასი $000

450
400
350

0

180

0

1,000

160

160

300

2,000

140

280

250

3,000

120

360

4,000

100

400

5,000

80

400

6,000

60

360

100

7,000

40

280

50

8,000

20

160

9,000

0

0

200
150

0
0

2000
4000
ერთეულის ფასი, P

6000
8000
შემოსავალი, $000

1000

ამგვარად, შემოსავალი იზრდება, შემდეგ მცირდება, მაქსიმუმს აღწევს 4,000-დან
5,000-მდე ერთეულების გაყიდვის შემთხვევაში.
შემოსავლების მრუდის მარცხენა მხარეს, ვინაიდან გასაყიდი ფასები ეცემა 160-დან
140-მდე, 120-მდე და ა.შ. და გაყიდული ერთეულების რაოდენობა იზრდება 1,000დან 2,000-მდე და 3,000-მდე, შემოსავალი იზრდება: გაყიდული ერთეულების
რაოდენობის ზრდა აღემატება ფასის შემცირებას. ასეთ შემთხვევაში, ამბობენ რომ
მოთხოვნა ელასტიურია, რადგან ფასის შედარებით მცირე პროპორციული შემცირება
იწვევს გაყიდული ერთეულების მოცულობის შედარებით დიდ პროპორციულ ზრდას და,
მაშასადამე, შემოსავალი იზრდება.
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შემოსავლების მრუდის მარჯვენა მხარეს, ვინაიდან გასაყიდი ფასები ეცემა 80-დან
60-მდე, 40-მდე და ა.შ., ხოლო გაყიდული ერთეულების რაოდენობა იზრდება 5,000დან 6,000-მდე და 7,000-მდე, შემოსავალი მცირდება: გაყიდული ერთეულების
რაოდენობის ზრდა აღემატება ფასის შემცირებას, ყველა ერთეულისთვის. ასეთ
შემთხვევაში ამბობენ, რომ მოთხოვნა არ არის ელასტიური, რადგან ფასის შემცირება
იწვევს გაყიდული ერთეულების მოცულობის შედარებით მცირე ზრდას და, შესაბამისად,
შემოსავალი მცირდება.

მოთხოვნის ფასის ელასტიურობა ასე განმარტება:
მოთხოვნის ფასის ელასტიურობა =

პროცენტული ცვლილება რაოდენობის
პროცენტული ცვლილება ფასის

ამგვარად, თუ ფასი იცვლება $140-დან $120-მდე, ხოლო რაოდენობა 2,000-დან
3,000-მდე, მოთხოვნის ფასის ელასტიურობა იქნება:
-0,5
(2,000 _ 3,000)/2,000
=
= -3,5
_
(140 120)/120
0.143
თუ ფასი იცვლება $40-დან $20-მდე, რაოდენობა გაიზრდება 7,000-დან 8,000მდე და მოთხოვნის ფასის ელასტიურობა იქნება:
-0.143
(7,000 _ 8,000)/7,000
=
= -0.3
_
(40 20)/40
0.5
ჩვეულებრივ, ყურადღებას არ ვაქცევთ მინუსის ნიშნებს, ამიტომ ორი ელასტიურ
 ობა
იქნება 3.5 და 0.3.
თუ მოთხოვნის ფასის ელასტიურობა 1-ზე მეტია, მაშინ მოთხოვნა ელასტიურ
 ია. ეს ასეა
შემოსავლების მრუდის მარცხენა მხარეს. თუ მოთხოვნის ფასის ელასტიურ
 ობა 1-ზე
მეტია, მაშინ ფასის ვარდნა ანაზღაურდება გაყიდული ერთეულ
 ების მოცულობისა და
შემოსავლის ზრდით.
თუ მოთხოვნის ფასის ელასტიურობა 1-ზე ნაკლებია, მაშინ მოთხოვნა არ არის ელასტი
ური. ეს ასეა შემოსავლების მრუდის მარჯვენა ნაწილში. თუ მოთხოვნის ფასის ელასტი
ურობა 1-ზე ნაკლებია, მაშინ ფასის ვარდნა არ კომპენსირდება გაყიდული ერთეულების
მოცულობის ზრდით და შემოსავლების შემცირებით.
თუ მოთხოვნის ელასტიურობა ზუსტად 1-ია, მაშინ ფასის ნებისმიერი ცვლილება ზუს
ტად კომპენსირდება გაყიდული ერთეულების მოცულობის ზრდით, ხოლო შემოსავალი
უცვლელი რჩება. ეს ის არის, რაც ხდება გრაფიკის მცირე მონაკვეთზე, შემოსავლების
მრუდის სულ ზედა ნაწილში, სადაც მრუდის ზრდადი მდგომარეობ ა იცვლება კლების
ტენდენციით.

ზღვრული შემოსავალი
მოთხოვნის ელასტიურობასთან დაკავშირებულია ზღვრული შემოსავლის ცნება, რო
მელიც არის შემოსავლის ცვლილება იმ შემთხვევაში, როდესაც ერთი დამატებითი
ერთეული გაიყიდება. თუ ერთი დამატებითი ერთეულ
 ის შესახებ მონაცემები ხელმისაწ
ვდომ იარ არის, მაშინ ამის ნაცვლ
 ად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ზღვრული შემოსავალი
(ვთქვათ) 10, 100 ან 1,000 დამატებითი ერთეულის შესაბამისი.
თუ კიდევ ერთხელ გადახედავთ შემოსავლების მრუდს, ნახავთ, რომ მის მარცხენა
მხარეს შემოსავალი მით უფრო იზრდ
 ება, რაც უფრო მეტი ერთეული იყიდება. ზღვრუ
ლი შემოსავალი აქ დადებითი იქნება. უფრო ადრე, მრუდის დასაწყისში, მის ციცაბო
ნაწილში, შემოსავალი სწრაფად იზრდება ყოველი დამატებითი 1,000 ერთეულ
 ის
გაყიდვის შესაბამისად: აქ ზღვრული შემოსავალი მაღალი იქნება. მრუდის გასწვრივ
გადაადგილებისას „ციცაბოობა“ (ძლიერი დაქანებულობა) კლებულობს მანამ, სანამ
ზედა ნაწილში ზღვრული შემოსავალი არ გახდება ნული (შემოსავლის ცვლილების გა
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რეშე), შემდეგ შემოსავლის ხაზი იწყებს დაცემას, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველ 1,000
ერთეულზე შემოსავალი მცირდება, ხოლო ზღვრული შემოსავალი უარყოფითი ხდება.
მაღალი დადებითი ზღვრული შემოსავალი გულისხმ ობს მოთხოვნის ფასის მაღალ
ელასტიურობას (>1). უარყოფითი ზღვრული შემოსავალი გულისხმობს მოთხოვნის
დაბალ ელასტიურობას (<1).
ზღვრულ ი შემ ოს ავლ ებ ის გამ ოთვ ლ ა შეგვ იძლ ია ცხრილ იდ ან
რაოდენობა
Q
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

ერთეულის ფასი
P
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

შემოსავალი
$000
0
160
280
360
400
400
360
280
160
0

შემდ ეგნ აი რ ად:
ზღვრული
შემოსავალი
$000
160
120
80
40
0
-40
-80
-120
-160

ზღვრული შემოსავლის სიდიდეს გავიგებთ შემოსავლის ზრდის გაანგარიშებით ყოველი
დამატებითი გაყიდული მოცულობისთვის.
ამგვარად, 4,000 გაყიდული ერთეულისთვის ზღვრული შემოსავალი = 400 – 360 = 40.
თქვენ ნახავთ, რომ ზღვრული შემოსავალი დასაწყისში არის დიდი და დადებითი, შემდეგ
მცირდება, ხოლო ბოლოს უარყოფითი ხდება. ეს იმაზე მიუთითებს, რომ რაც უფრო
მეტი ერთეული იყიდება, შემოსავალი, ფაქტობრივად, მით უფრო მცირდება, რადგან
ფასის ვარდნა, რომელიც საჭიროა უფრო დიდი რაოდენობის ერთეულის გასაყიდად,
აღემატება დამატებით გაყიდულ ერთეულებს.

მოგების მაქსიმიზაცია
მოგების გამოსათვლელად მხედველობაში უნდა მივიღოთ დანახარჯები და შემოსა
ვლები. ჩვეულებრივ, თქვენ საქმე გექნებათ დანახარჯების მარტივ ფუნქციასთან:
მთლიანი დანახარჯები = მუდმივი დანახარჯები + (ცვლადი დანახარჯი პროდუქტის
ერთეულზე x გაყიდული ერთეულების რაოდენობა)

12

დავუშვათ, რომ ამ მაგალითისთვის მუდმივი დანახარჯები არის $50,000, ხოლო ცვლადი
დანახარჯი ერთეულზე _ $65,
მაშინ დანახარჯები = 50,000 + (65 x გაყიდული ერთეულების რაოდენობა).
ცხრილში შეგვიძლია დანახარჯების მონაცემების დამატება, ასევე მოგების,
რომელიც არის მთლიან შემოსავალსა და მთლიან დანახარჯებს შორის სხვაობა.

ზღვრული
რაოდენობა ერთეულის შემოსავალი შემოსავალი დანახარჯები მოგება
Q
ფასი P
$000
$000
$000
$000
0

180

0

50

-50

1,000

160

160

160

115

45

2,000

140

280

120

180

100

3,000

120

360

80

245

115

4,000

100

400

40

310

90

5,000

80

400

0

375

25

6,000

60

360

-40

440

-80

7,000

40

280

-80

505

-225

8,000

20

160

-120

570

-410

9,000

0

0

-160

635

-635

თქვენ ხედავთ, რომ მოგება მაშინ არის მაქსიმალური, როდესაც გასაყიდი ფასი $120ია, გაყიდვები - $3,000, შემოსავალი _ $360,000 და დანახარჯები _ $245,000.
ცხრილის ამგვარად გამოყენებას და მოგების გამოთვლას თითოეუ ლი გაყიდული რა
ოდენობისთვის უწოდებენ ბუღალტრის მიდგომას. ეკონომისტების (ეკონომიკური თე
ორიის) მიდგომა განსხვ ავებულია.
ეკონომისტები ამტკიცებენ, რომ ვინაიდან თითოეუ ლი დამატებითი ერთეული მაშინ იყი
დება, თუ დამატებითი შემოსავალი (ზღვრული შემოსავალი (MR) აღემატება გაწეულ
დამატებით დანახარჯებს (ზღვრული დანახარჯები (MC)), მაშინ აზრი აქვს ამ საქონლის
წარმოებ ას. თუმცა, თუ ოდესმე აღმოჩნდება, რომ ზღვრული დანახარჯები > ზღვრულ
შემოსავალზე, ეს ნიშნავს, რომ დამატებითი ერთეულის გაყიდვა ზარალს გამოიწვევს,
რადგან დამატებითი დანახარჯები უფრო მეტია, ვიდრე დამატებითი შემოსავალი.
სანამ ზღვრული დანახარჯები > ზღვრულ შემოსავალზე, აწარმოვეთ და გაყიდეთ ეს
პროდუქტი;
თუ ზღვრული დანახარჯები < ზღვრულ შემოსავალზე, არ აწარმოოთ და არ გაყიდოთ
ეს პროდუქტი.
ამგვარად, მოგება მაქსიმალურია მაშინ, როდესაც:
MR = MC
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შემდეგ ცხრილში დამატებულია ზღვრული დანახარჯების მონაცემებიც:
რაოდ
 ე
ერთეუ
ზღვრული შე
ნობა
ლის ფასი შემოსავალი
მოსავალი
Q
P
$000
$000

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

0
160
280
360
400
400
360
280
160
0

160
120
80
40
0
-40
-80
-120
-160

დანახარ
ჯები
$000

50
115
180
245
310
375
440
505
570
635

მოგება
$000

-50
45
100
115
90
25
-80
-225
-410
-635

ზღვრული
დანახარჯი

50
65
65
65
65
65
65
65
65
65

თქვენ ხედავთ, რომ ზღვრული დანახარჯები მუდმივია და შეადგენს $65,000-ს ყოველ
დამატებით 1,000 ერთეულზე და ეს არის უბრალოდ $65-ის ოდენობის დამატებითი
ცვლადი დანახარჯები ერთეულზე.
1,000 ერთეულიდან 2,000 ერთეულზე გადასვლა წარმოქმნის $120,000 დამატებით
შემოსავალს, $65,000-ის ოდენობის დამატებითი დანახარჯების პირობებში. ასე რომ,
აზრი აქვს წარმოებას.
2,000 ერთეულიდან 3,000 ერთეულზე გადასვლა წარმოქმნის $80,000 დამატებით
შემოსავალს $65,000-ის ოდენობის დამატებითი დანახარჯების პირობებში. ასე რომ,
აზრი აქვს წარმოებას.
3000 ერთეულიდან 4,000 ერთეულზე გადასვლა წარმოქმნის $40,000 დამატებით შე
მოსავალს, $65,000-ის ოდენობის დამატებითი დანახარჯების პირობებში. მაშასადამე,
აზრი არ აქვს წარმოებ ას ამ დონეზე და არც წარმოებული ერთეულების რაოდ
 ენობის
კიდევ უფრო გაზრდ
 ას.
როდესაც MR > MC, გაყიდეთ მეტი. როდესაც MR < MC გაყიდეთ ნაკლები. მოგება
მაქსიმალურია, როდესაც MC = MR.
ამგვარად, როგორც ადრე, როდესაც უშუალოდ მოგებას ვიხილავდით, ჩვენ დავადგი
ნეთ, რომ 3,000 ერთეულის რეალიზაცია განხორციელდება მაშინ, როდესაც მოგება
არის მაქსიმალური და ამ რაოდენობის ერთეულ
 ების რეალიზაციას კომპანია მაშინ
მიიღებს, თუ პროდუქტის ერთეულის გასაყიდ ფასს დაადგენდა $120-ს.
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ალგებრული მიდგომა
ჩვენ მიერ გამოყენებული „ცხრილური“ მიდგომის პრობლემა ის არის, რომ მონაცემე
ბი განიხილებოდა მხოლოდ 1,000 ერთეულის მატების ინტერვალით. ამან საშუალება
მოგვცა დაგვესკვ ნა, რომ მოგება მაქსიმალური იყო მაშინ, როდესაც გაიყიდა 3,000
ერთეული. მაგრამ ხომ შეიძლება მოგება უკეთესი იყოს, თუ, ვთქვათ, გაიყიდება 2,900,
3,010 ან 3,100 ერთეული? ჩვენ ცხრილში არ გვაქვს ისეთი ინფორმაცია, რომელიც
რეკომენდაციების დაზუსტების საშუალებას მოგვცემდა.

უფრო მეტი სიზუსტის მისაღწევად, იმის მაგივრად, რომ ცხრილებს დავეყრდნოთ, რა
ოდენობასა და ფასს შორის ურთიერთკ ავშირი უნდა გამოისახოს განტოლებით. განტო
ლებას ასეთი სახე ექნება:
P = a – bQ,
სადაც P = ერთეულის ფასი და
Q = გაყიდული ერთეულების რაოდენობა.
a და b არის მუდმივი სიდიდეები, რომლებიც უნდა მოიძებნოს მოთხოვნის მრუდის
მონაცემების გამოყენებით. ეს ფორმულა შეტანილი იქნება „საქმიანობის შედეგების
მართვის“ მოდულის საგამოცდო მასალაზე დართულ ფორმულებში.

ცხრილიდან ვიცით, რომ (ვთქვათ) როდესაც ერთეულის ფასი $140-ია, 2,000 ერთეულია
მოთხოვნილი.
მაშასადამე:
140 = a – b x 2000.
თუ გადავალთ გაყიდული ერთეულების რაოდენობის წინა დონეზე, Q = 1,000, P = 160.
მაშასადამე: 160 = a – b x 1,000
შემდეგ a-ს და b-ს მნიშვნელობებს ვპოულობთ განტოლებიდან. ორი განტოლების გა
მოკლებით მივიღებთ:
-20 = -b х 1,000
ამგვარად, b = 20/1,000 = 0.02.
ჩავსვ ათ ეს მონაცემები რომელიმე საწყის განტოლებაში, რათა ვიპოვოთ „a“-ს მნიშვ
ნელობა. მაშასადამე, პირველი განტოლება მიიღებს ასეთ სახეს:
140 = а – 0.02 х 2,000 = а – 40;
а = 180.
ამგვარად , მოთხოვნის მრუდი არის:
Р = 180 – 0.02Q
მიაქციეთ ყურადღება, რომ ფორმულა იძლევა a-ს და b-ს მნიშვნელობების მარტივად
პოვნის საშუალებას, თუ გვაქვს აუცილებელი ინფორმაცია:
a = ფასი, როდესაც Q = 0. ცხრილიდან ეს არის 180.
b = ფასის ცვლილება/რაოდენობის ცვლილება. ცხრილში გაყიდული ერთეულების
რაოდენობის მატების თითოეულ ეტაპზე ფასი იცვლება 20-ით, ხოლო რაოდენობა
1,000-ით, ამიტომ
b = 20/1000 = 0.02.
ფორმულა ანალოგიურად გვიჩვენებს, როგორ უნდა გარდავქმნათ მოთხოვნის მრუდის
განტოლება ზღვრული შემოსავლის გამოსათვლელ ფორმულად.
მოთხოვნის მრუდი: P = a – bQ;
МR= а – 2bQ;

МR = 180 – 0.04Q.

P = 180 – 0.02Q;
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ჩვენ ვიცით, რომ პროდუქტის ერთეულის ზღვრული დანახარჯი შეადგენს $65-ს, ანუ
პროდუქტის ერთეულის ცვლადი დანახარჯი. მოგება მაქსიმალურია მაშინ, როდესაც:
MC = MR
65 = 180 – 0.04Q
ვიპოვოთ Q:
-115 = - 0.04Q
115 = 0.04Q
Q = 115/0.04 = 2,875
როგორც ხედავთ, ეს ციფრი სულ ცოტათია ნაკლები, ვიდრე ჩვენი ადრინდელი პასუხი _
3,000. ასე მოხდა, რომ თუ წარმოებ ული ერთეულების რაოდენობა იზრდ
 ება 2,000-დან
3,000-მდე, აზრი ექნება, რომ ვაწარმოოთ პირველი დამატებითი ერთეულები (2,001,
2,002…და ა.შ.), მაგრამ აზრი არ ექნება/არ ეღირება ბოლო ერთეულების წარმოე
ბა (2,997, 2998, 2,999, 3,000). თუმცა, ყველა ეს დეტალი იკარგება და საბოლოო
ჯამში, ღირს, რომ გადავიდეთ 2,000-დან 3,000 ერთეულის წარმოებაზე. 2,000-დან
2,875-ზე გადასვლა კიდევ უფრო უკეთესია.
ახლა ეს რაოდენობა ჩავსვათ მოთხოვნის მრუდის საწყის განტოლებაში, რათა გამო
ვითვალოთ სარეალიზაციო ფასი.
P = 180 – (0.02 x 2,875)
P = 122.5
მაშასადამე, როგორც ალგებრული მიდგომის გამოყენების შედეგად გამოვლინდა,
მოგება მაქსიმალური მაშინ იქნება, როდესაც გაიყიდება 2,750 ერთეული და რეალი
ზაციის ასეთ დონეს მივაღწევთ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის ერთეულ
 ის ფასი იქნება
$122.50.
ამ სტატიის მეორე ნაწილში განვიხილავთ ფასდადგენის გადაწყვეტილებებთან დაკავ
შირებულ პრაქტიკულ ასპექტებს.

სტატია მოამზადა „საქმიანობის შედეგების მართვის“
მოდულის საგამოცდო კომისიის წევრმა.
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სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა 
და ბიოლოგიური აქტივების აღრიცხვა
მოდული „ფინანსური ანგარიშგება“
ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტი ბასს 41 – „სოფლის მეურნე
ობა“ - პირველი სტანდარტია, რომელიც კონკრეტულად არეგულირებს ამ ნედლეუ
ლის სექტორს.
ბასს 41-მა სასოფლო-სამეურნეო საწარმოთა ბუღალტრულ აღრიცხვაში შემოიღ
 ო
სამართლიანი ღირებულების მოდელი. ამაში მდგომარეობს თვითღირებულებით აღ
რიცხვის ტრადიციული მოდელისგან ძირითადი გადახვევა, რომელიც ფართოდ გამო
იყენება ნედლეულის დარგებში.
ბასს 41 გავლენას ახდენს ისეთი ტიპის სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაზე, სადაც
შემოსავლის მომტანი ბიოლოგიური აქტივები ცოცხალი ცხოველები ან ცოცხალი მცენა
რეებია და ეხება ამ აქტივებიდან მიღებულ პროდუქტებს. მაგალითად, თუ ბიოლოგიურ
 ი
აქტივი არის მეწველი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, სოფლის მეურნეობის პროდუქტი
არის რძე. ანალოგიურად შეგვიძლია გავმიჯნოთ ხეებ ი ტყის პლანტაციებში და მოჭრი
ლი ხეებ ი, ან შაქრის ლერწმის პლანტაციები და მოჭრილი ლერწამი/ლერწმის ნაყოფი.
ბიოლოგიური აქტივები არ მოიცავს ნაყოფის მომცემ კულტურებს.
ბასს 41-ში მოცემული განმარტების თანახმად, ნაყოფის მომცემი კულტურა არის
ცოცხალი მცენარე:
ა) რომელიც გამოიყენება სოფლის მეურნეობ ის პროდუქციის საწარმოებლად, ან მი
საღებად (მისაწოდებლად);
ბ) მოსალოდნელია, რომ ერთზე მეტი პერიოდ
 ის განმავლობაში მოიწევს ნაყოფს; და
გ) მცირეა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის სახით მისი გაყიდვის ალბათობა, ნარ
ჩენების სახით თანმდევი გაყიდვების გარდა.
ნაყოფის მომცემ კულტურებს განეკუთვნება ცოცხალი ხეები - ხეები ტყის პლანტაციაში,
ბამბის ბუჩქები, ჩაის ბუჩქები, შაქრის ლერწამი, ვაზი, მცენარე თამბაქო, ხეხილი, კაუ
ჩუკის ხეები და ზეთის პალმა.
ეს კულტურები აღირიცხება ბასს 16-ის შესაბამისად _ თვითღირებულებით, ნაყო

ფის მიღების მომენტამდე, ხოლო შემდეგ დაერიცხება ცვეთა და ამორტიზაცია.
ასევე შესაძლებელია გადაფასების მოდელის გამოყენება, ხოლო ამ კულტურები
დან მიღებული პროდუქცია აღირიცხება ბასს 41-ისა და ბასს 2-ის შესაბამისად.
ამის საპირისპიროდ, ერთწ ლიანი კულტურების შემთხვევაში, როგორიცაა ხორბალი
და სიმინდი, როდესაც მოყვანილი მცენარის სასარგებლო მომსახურების ვადა, რო
გორც წესი, არ სცილდება მომდევნო წლის საანგარიშგებო თარიღის ფარგლ
 ებს, სა
მართლიანი ღირებულების მოდელის დანერგვ ა მსგავს გავლენას არ ახდენს.

სტანდარტის მოქმედების სფერო
ბასს 41 გამოიყ
 ენება:
1. ბიოლოგიური აქტივების მიმართ (ცოცხალი მცენარეები ან ცხოველები, მაგ., ხეები
ტყის პლანტაციაში ან ბაღში, კულტურული მცენარეები, ცხვარი, მსხვილფეხა რქო
სანი პირუტყვი), რომლებიც დაკავშირებულია სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის
მართვასთან (მაგ., მეცხოველეობა, სატყეო მეურნეობა, ერთწლიანი ან მრავალწ
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ლიანი კულტურები, თევზის მოშენება). სასოფლო-სამეურნეო საქმიან
 ობა არის
საწარმოს მიერ ბიოლოგიური აქტივების ტრანსფორმაციისა და ნაყოფის მიღების
მართვა (ზრდის, დეგენერაციის, წარმოებ ისა და გამრავლების მეშვეობით, რაც
იწვევს ბიოლოგიური აქტივის ხარისხობრივ ან რაოდენობრივ ცვლილებებს) გა
ყიდვის მიზნით, ან სოფლის მეურნეობის პროდუქციად ან დამატებით ბიოლ
 ოგიურ
აქტივებად გარდაქმნის მიზნით.
2. სოფლის მეურნეობ ის პროდუქციის მიმართ ნაყოფის მიღების მომენტშ ი;
3. სასოფლო-სამეურნეო აქტივებთან დაკავშირებული სახელმწიფო გრანტების მიმართ.
ბასს 41 არ გამოიყ
 ენება:
1. სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული მიწის მიმართ/მიწა, სადაც
ბიოლოგიურ
 ი აქტივები იზრდება, რეგენერაციას ან/და დეგენერაციას განიცდის
(გამოიყენება ბასს 16 „ძირითადი საშუალებები“, ფასს 16 – „იჯარა“ და ბასს 40
- „საინვესტიციო ქონება“, შესაბამისად)
2. სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული ნაყოფის მომცემი კულტუ
რების მიმართ (იხ. ბასს 16). თუმცა, ეს სტანდარტი გამოიყენება ნაყოფის მომცემი
კულტურების ნაყოფთან მიმართებით;
3. პროდუქციის მიმართ, რომელიც მიიღება მოსავლის აღების შემდეგ ნაყოფის გა
დამუშავების შედეგად, მაგალითად, ძაფი/ხალიჩა, გადამუშავებული ხორცი, რო
გორიცაა დამუშავებული ლორი, ჩაი, ღვინო, რეზინის ნაწარმი, ძაფი/ტანსაცმელი
(გამოიყენება ბასს 2 – „მარაგები“);
4. სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული არამატერიალური აქტი
ვების მიმართ, როგორიცაა ლიცენზიები და უფლებები (გამოიყენება ბასს 38 –
„არამატერიალური აქტივები“);
5. სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში, რომელიც არ იმართება, როგორიცაა თევზ
ჭერა ოკეანეში;
6. სასარგებლო წიაღისეულის, ნავთობის, ბუნებრივი აირის და მსგავსი არაგანახლე
ბადი რესურსების მიმართ;
7. ნაყოფის მომცემ კულტურებთან დაკავშირებული სახელმწიფო გრანტების მიმართ
(იხ. ბასს 20 – „სახელმწიფო გრანტების ბუღალტრული აღრიცხვა და სახელმწიფო
დახმარების განმარტებითი შენიშვნები“) .
შემდეგი ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები არ გამოიყენება ისეთ
ბიოლოგიურ აქტივებთან მიმართებით, რომლებიც დაკავშირებულია სასოფლო-სამეურ
ნეო საქმიან ობის მართვ ასთან, ვინაიდან ამგვარი აქტივების აღრიცხვა რეგულირდება
ცალკე, ბასს 41-ის შესაბამისად.
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y

ბასს 2 - სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მოსავლის აღებამდე/ნაყოფის მიღე
ბამდე;

y

ბასს 16, ფასს 16 და ბასს 40;

y

ფასს 15 – „ამონაგები მომხმარებლებთან გაფორმებული ხელშეკრულებები
დან“ – ამონაგებთან მიმართებით, რომელიც წარმოიქმნება სოფლის მეურნეობის
პროდუქტების თავდაპირველი აღიარების შედეგად, ასევე ბიოლ
 ოგიური აქტივე
ბის სამართლიანი ღირებულების თავდაპირველი აღიარებისა და ცვლილების
შედეგად;

y

ბასს 20 – „სახელმწიფო გრანტების აღრიცხვა და სახელმწიფო დახმარების გან
მარტებითი შენიშვნები;

y

ბასს 36 – „აქტივების გაუფ
 ასურება“, როდესაც ბიოლოგიურ
 ი აქტივები ფასდება
სამართლიანი ღირებულებით.

ბასს 41-ში განხილულია შემდეგი ძირითადი საკითხები:
y

როდის უნდა აღიარდეს ბიოლოგიურ
 ი აქტივი ან სოფლის მეურნეობ ის პროდუქცია
ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში?

y

რა ღირებულებით უნდა შეფასდეს აღიარებული ბიოლოგიური აქტივი ან სოფლის
მეურნეობის პროდუქცია?

y

როგორ უნდა აისახოს აღიარებული ბიოლოგიური აქტივის ან სასოფლო-სამეურ
ნეო პროდუქტის ღირებულებების განსხვავება ორ საანგარიშგებო თარიღს შორის?

აღიარება
ბასს 41 ბიოლოგიური აქტივის ან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ფინანსური მდგო
მარეობის ანგარიშგებაში აღიარებისთვის ადგენს ტესტებს/კრიტერიუმებს, კერძოდ,
ასეთი სახით:
y

კონტროლი: საწარმოს, წარსული მოვლენების შედეგად, უნდა ჰქონდეს საკუთრების
უფლება ან საკუთრების უფლების ანალოგიურ
 ი კონტროლი;

y

სარგებელი: მოსალოდნელი უნდა იყოს აქტივის საკუთრების ან კონტროლით განპი
რობებული ეკონომიკური სარგებლის საწარმოში შემოსვლა ან საწარმოდან გასვლა;

y

შეფასება: შესაძლებელი უნდა იყოს აქტივის თვითღირებულების ან სამართლიანი
ღირებულების საიმედოდ შეფასება.

შეფასება
ბიოლოგიური აქტივები უნდა შეფასდეს თავდაპირველი აღიარებისას და ყოველი სა
ანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს სამართლიანი ღირებულებით, გაყიდვის სავარაუდო
(შეფასებული) დანახარჯების გამოკლებით.
მიღებული სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტი უნდა შეფასდეს მოსავლის აღების დროს
(ნაყოფის მიღების მომენტში) განსაზღვრული სამართლიანი ღირებულებით, გაყიდ
ვისთვის საჭირო სავარაუდ
 ო/შეფასებული დანახარჯების გამოკლებით. მოსავლის
აღების (ნაყოფის მიღების) მომენტი წარმოადგენს ბასს 41-ის მიხედვით სასოფლო-
სამეურნეო აქტივების აღრიცხვიდან ბასს 2-ის შესაბამისად აღრიცხვაზე გადასვლის
მომენტს. გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული სამართლიანი ღირებულება წარ
მოადგენს „საწყის ღირებულებას“ ბასს 2-ის მიხედვით აღრიცხვის მიზნებისთვის.
გაყიდვისთვის საჭირო დანახარჯები წარმოადგენს დამატებით დანახარჯებს, რომლებიც
პირდაპირ კავშირშია აქტივის გადაცემასთან, ფინანსური დანახარჯებისა და მოგებიდან
გადასახადის ხარჯის გამოკლებით და მოიცავს ბროკერებისა და დილერების საკომისი
ოს, მარეგულირებლებისა და სასაქონლო ბირჟების მიერ დაწესებულ მოსაკრებლებს,
ასევე ქონების გადაცემის გადასახადს და საიმპორტო საბაჟო გადასახადს. არ მოიცავს
ტრანსპორტირების დანახარჯებსა და სხვა ხარჯებს, რომლებიც აუცილებელია აქტივების
ბაზარზე გასატანად (ეს დანახარჯები მხედველობაში მიიღ
 ება სამართლიანი ღირებუ
ლების განსაზღვრ
 ისას).
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ბასს 41 შეიცავს უარყოფად ვარაუდს იმის თაობ აზე, რომ შესაძლებელია ყველა ბიო
ლოგიური აქტივისა და სოფლის მეურნეობ ის პროდუქტის სამართლიანი ღირებულების
საიმედოდ შეფასება. ამ ვარაუდის გაბათილება შეიძლება, მაგრამ მხოლოდ ისეთი
ბიოლოგიური აქტივის თავდაპირველი აღიარებისას, რომლისთვისაც:
y

არ არსებობს კოტირებული საბაზრო ფასები; და

y

სამართლ
 იანი ღირებულების ალტერნატიული შეფასებები უდავოდ არ არის საიმედო.

როდესაც უარყოფილია ვარაუდი იმის თაობ აზე, რომ სამართლიანი ღირებულების საი
მედოდ განსაზღვრ
 ა შესაძლებელია, აქტივი ფინანსური მდგომარეობ ის ანგარიშგებაში
აისახება თვითღირებულებით, დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების
ზარალის გამოკლებით მანამ, სანამ შესაძლებელი არ გახდება სამართლიანი ღირე
ბულების საიმედოდ შეფასება. ბასს 41 შეიცავს დამატებით მოთხოვნებს, რომლებიც
ეხება ასეთ სიტუაციაში გასამჟღავნებელ ინფორმაციას.
სამართლიან ი ღირებულების შეფასება განისაზღვრება ფასს 13-ის - „სამართლიანი
ღირებულების შეფასება“ - მოთხოვნების გამოყენებით. ბასს 41-ში მოცემული განმარ
ტების თანახმად, სამართლ
 იანი ღირებულება არის ფასი, რომელიც მიღებული იქნებო
და აქტივის (ბიოლოგიური აქტივის ან სოფლის მეურნეობ ის პროდუქციის) გაყიდვიდან
შეფასების თარიღისთვის ბაზრის მონაწილეებს შორის ნებაყოფლობით განხორციელე
ბული ოპერაციის დროს.
ბასს 41-ში აღიარებულია, რომ ბიოლოგიურ
 ი აქტივის ან სოფლის მეურნეობ ის პრო
დუქციის სამართლ
 იანი ღირებულების შეფასება შესაძლოა გაადვილდეს ბიოლ
 ოგიური
აქტივების ან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის დაჯგუფებით მნიშვნელოვანი მახასია
თებლების მიხედვით, მაგალითად ასაკის ან ხარისხის მიხედვით. საწარმო პროდუქციის
მახასიათებლებს აირჩევს იმ მახასიათებლებიდან, რომლებიც შესაბამის ბაზარზე გამო
იყენება ფასის განსაზღვრის საფუძვლად. მაგალითად, პირუტყვი შეიძლება დაჯგუფდეს
ჯიშის, ასაკის, წონისა და პროდუქტიულობის მიხედვით, ანუ იმგვ არად, როგორც მათ
შეაფასებენ ბაზარზე ბაზრის მონაწილეები.
კონკრეტულად, სტანდარტი მოითხოვს, რომ სამართლ
 იანი ღირებულება არ განისაზღ
ვროს სამომავლო ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების მონაცემების მიხედვით. სახელშეკ
რულებო ფასები შესაძლოა სულაც არ იყოს რელევანტური სამართლიანი ღირებულე
ბის შესაფასებლად, რადგან სამართლიანი ღირებულება ასახავს ბაზრის ამჟამინდელ
მდგომარეობას, რა პირობებშიც მსურველი მყიდველი და გამყიდველი გააფორმებდნენ
ყიდვა-გაყიდვის გარიგებას. აქედან გამომდინარე, რაიმე ხელშეკრულების არსებობა
არ იწვევს ბიოლ
 ოგიური აქტივის ან სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის სამართლიანი
ღირებულების კორექტირების საჭიროებას.
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სტანდარტშ ი ასევე განხილულია სიტუაცია, როდესაც ბიოლოგიური აქტივები ფიზიკურად
არის მიმაგრებული მიწაზე (მაგალითად, ხეები ტყის მასივებში). შეიძლება არ არსებობდეს
ასეთი ბიოლოგიური აქტივისთვის ცალკე ბაზარი მიწის ღირებულების გარეშე, მაგრამ აქ
ტიური ბაზარი შეიძლება არსებობდეს აქტივების გაერთიან ებული ურთიერთდაკავშირებუ
ლი ნაკრებისთვის, ე.ი. ბიოლ
 ოგიური აქტივები, დაუმუშავებელი მიწა და გაუმჯობესებული
მიწა. სტანდარტი ასეთი შემთხვევისთვის, ბიოლოგიური აქტივების სამართლიანი ღირებუ
ლების განსაზღვრისთვის გვთავაზობს ასეთ მიდგომას: უნდა განისაზღვროს ზემოაღნიშნუ
ლი აქტივების გაერთიანებული ნაკრების სამართლიანი ღირებულება და შემდეგ გამოაკ
ლდეს დაუმუშავებელი მიწის ან/და გაუმჯობესებული მიწის სამართლიანი ღირებულება.
სტანდარტში ასევე აღიარებულია, რომ თვითღირებულება შესაძლოა ზოგჯერ უახ
ლოვდებოდეს სამართლ
 იან ღირებულებას, კერძოდ, იმ შემთხვევაში, როდესაც თავ

დაპირველი ხარჯების გაწევიდან (მაგალითად, უშუალოდ საანგარიშგებო პერიოდის
დამთავრების წინ დარგული ნერგები, ან ახლად შეძენილი შინაური პირუტყვი) მცირეო
დენ ბიოლოგიურ ტრანსფორმაციას ჰქონდა ადგილი, ვინაიდ
 ან ღირებულების საწყისი
ზრდა (ახლად შეძენილი პირუტყვი) ან ბიოლოგიურ
 ი ტრანსფორმაციის გავლენა ფასზე
არ არის არსებითი (ხეების საწყისი ზრდის ეტაპზე ტყის პლანტაციაში).

მაგალითი
სამართლიანი ღირებულების განსაზღვრა იმ შემთხვევაში, როდესაც საბაზრო ფასები
ან ღირებულებები შეიძლება ხელმისაწვდომი არ იყოს ცალკეული ბიოლ
 ოგიური აქტი
ვისთვის მის ამჟამინდელ მდგომარეობაში:
y

20X1 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, ტყის პლანტაცია შედგება 100,000
ჰიმალაიური ფიჭვის ხისგან, რომლებიც დარგეს 10 წლის წინ. ჰიმალაიური ფიჭ
ვის სიმწიფის მდგომარეობის მიღწევას 40 წელი სჭირდება და საბოლოოდ ფიჭვი
გადამუშავდება სახლების სამშენებლო ან ავეჯის წარმოების მასალად. აქტიური
ბაზრის კოტირებული ფასის საფუძველზე დადგენილი სამართლიანი ღირებულება
აქვს მხოლოდ ტყის პლანტაციას, რომელიც აერთიანებს მიწის ნაკვეთს, მიწის გა
უმჯობესებას და ხეებს.
20X2 წლის
31 დეკემბერი
$’000

20X1 წლის
31 დეკემბერი
$’000

ტყის პლანტაციის სამართლიანი ღირებულება

17,100

16,500

მიწის ნაკვეთის სამართლიანი ღირებულება

12,000

12,200

მიწის გაუმჯობესების სამართლიანი
ღირებულება

600

600

ხეები - სამართლიანი ღირებულება
(ბიოლოგიური აქტივი)

4,500

3,700

მოგება და ზარალი
თავდაპირველი აღიარ
 ებისას ბიოლოგიური აქტივის გაყიდვის სავარაუდო (შეფასებული)
დანახარჯებით შემცირებული სამართლ
 იანი ღირებულება აღიარდება მოგებისა და
ზარალის ანგარიშგებაში, როგორც მოგება ან ზარალი. თავდაპირველი აღიარებისას
ზარალი შეიძლება წარმოიშვას იმ შემთხვევაში, როდესაც გაყიდვის სავარაუდო და
ნახარჯები აღემატება არსებულ მდგომარეობაში აქტივის სამართლიან ღირებულებას,
ან მოგებას თავდაპირველი აღიარებისას, მაგალითად, როდესაც იბადება შინაური
პირუტყვი.
საანგარიშგებო თარიღებს შორის ბიოლ
 ოგიური აქტივის გაყიდვის დანახარჯებით შემცი
რებულ სამართლ
 იან ღირებულებაში დაფიქსირებული ცვლილება აღიარდება მოგებისა
და ზარალის ანგარიშგებაში, როგორც მოგება ან ზარალი.
მოგება ან ზარალი, რომელიც წარმოიქმნება სოფლის მეურნეობის პროდუქტის თავ
დაპირველი აღიარებისას გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული სამართლიანი ღი
რებულებით, აისახება იმ პერიოდ
 ის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც წარმოიქმნება.
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სატყეო მეურნეობის შესახებ ზემოთ მოყვანილ მაგალითში ტყის პლანტაციის სამართ
ლიან ღირებულებებს შორის განსხვავება ორ საანგარიშგებო თარიღს შორის შეადგენს
$800,000-ს ($4,500 – $3,700), რომელიც აღიარდება როგორც მოგება, მოგებისა
და ზარალის ანგარიშგებაში (მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ არის რეალიზებული).
$800,000 კუმულაციური ზრდა განპირობებულია ორი ფაქტორით:

1.

საბაზრო ფასის ცვლილებების გავლენა; და

2. ხეების ფიზიკური ცვლილება (ზრდა) ტყის პლანტაციაშ ი.
ბასს 41 მოითხოვს კუმულაციური მოგების ან ზარალის გამჟღავნებას, რომელიც წარ
მოიქმნ ება მიმდინარე პერიოდში ბიოლოგიური აქტივებისა და სოფლის მეურნეობ ის
პროდუქციის თავდაპირველი აღიარებისას, ასევე ბიოლ
 ოგიურ
 ი აქტივების გაყიდვის
დანახარჯებით შემცირებული სამართლიანი ღირებულების ცვლილების შედეგად. ვინაი
დან ყველა გარემოებაში შესაძლებელია მიზანშეწონილი არ იყოს მოგების ან ზარალის
მთლიანი თანხის წარდგ
 ენა მისი განსხვავებული ხასიათის შესაბამისად, სტანდარტი არ
მოითხოვს ანგარიშგებაში მოგების ან ზარალის დაყოფას შემადგენელ ელემენტებად
(ანუ მოგების ან/დ
 ა ზარალის ანალიზს ფასების ცვლილებისა და ფიზიკური ფაქტორების
შესაბამისად), მაგრამ საწარმოებს ამგვარი მონაცემების გამჟღავნების რეკომენდაციას
აძლევს, რადგან ეს ინფორმაცია სასარგებლოა საწარმოს მიმდინარე პერიოდ
 ის შედე
გებისა და სამომავლო პერსპექტივების შესაფასებლად, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში,
როდესაც წარმოების ციკლი ერთ წელს აღემატება. თუმცა, ამგვარი ინფორმაცია, რო
გორც წესი, ნაკლებად სასარგებლოა მაშინ, როდესაც წარმოების ციკლი ერთ წელზე
ნაკლებია (მაგალითად, წიწილების გამოზრდა ან მარცვლეული კულტურის მოყვანა).

წარდგენა
ბიოლოგიური აქტივები და სოფლის მეურნეობ ის პროდუქცია ცალ-ცალკე პოზიციებ ის
სახით უნდა იყოს წარდგენილი შემდეგი სათაურებით:

გრძელვადიანი აქტივები
y

ძირითადი საშუალებები – მოიცავს ნაყოფის მომცემ კულტურებს;

y

ბიოლოგიური აქტივები - მოიცავს სოფლის მეურნეობის ყველა პროდუქტს, რომლის
მოსავალი მიიღება საანგარიშგებო თარიღიდან 12 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში,
შინაურ პირუტყვს, რომელიც შენარჩუნებული იქნება 12 თვეზე მეტი ხნის განმავლო
ბაში და ხეებს, რომლებიც გაშენებულია ხის მასალად გამოსაყენებლად.

მოკლევადიანი აქტივები
y

ბიოლოგიური აქტივები – მოიცავს პროდუქციას, რომლის მოსავალი მიიღება სა
ანგარიშო თარიღიდან 12 თვის განმავლობაში, 12 თვის განმავლობაში დასაკლავ
პირუტყვს და ერთწ ლიან კულტურებს, როგორიცაა ხორბალი, სიმინდი.

y

მარაგი – მოიცავს სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციისგან წარმოებ ულ მარაგს, რო
გორიცაა, მაგალითად ჩაის ფოთლებისგან დამზადებული გასაყიდი ჩაი.
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განმარტებითი შენიშვნ
 ები
ბასს 41 მოითხოვს საკმაოდ დეტალური ინფორმაციის გამჟღავნებას ფინანსური ანგა
რიშგების განმარტებით შენიშვნ ებში, მათ შორის:
y

მიმდინარე პერიოდის აგრეგირებული შემოსულობა ან ზარალი, რომელიც წარ
მოიქმნა:
o ბიოლოგიური აქტივების თავდაპირველი აღიარებისას;
o სოფლის მეურნეობის პროდუქციის თავდაპირველი აღიარებისას;
o ბიოლოგიური აქტივის გაყიდვის სავარაუდო (შეფასებული) დანახარჯებით შემ
ცირებული სამართლიანი ღირებულების ცვლილების შედეგად;

y

ბიოლოგიურ
 ი აქტივების თითოეულ ჯგუფთან დაკავშირებული საქმიანობის ხასია
თის აღწერა;

y

ფიზიკური რაოდენობის არაფინანსური მაჩვენებლები ან შეფასებები პერიოდ
 ის
განმავლობაში გამოშვებული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ა და პერიოდ
 ის
ბოლოს არსებული საწარმოს ბიოლ
 ოგიური აქტივების თითოეუ ლი ჯგუფის;

y

იმ ბიოლოგიური აქტივების არსებობა და საბალანსო ღირებულება, რომელზეც
ქონებრივი უფლება შეზღუდულია და ვალდებულებების უზრუნველსაყოფად დაგი
რავებული ბიოლოგიური აქტივების საბალანსო ღირებულება;

y

ბიოლოგიური აქტივების საბალანსო ღირებულების ცვლილებების შეჯერება, რომე
ლიც დაფიქსირდა მიმდინარე პერიოდის დასაწყისიდან დასრულებამდე პერიოდში.
შეჯერება უნდა მოიცავდეს თანხებს, რომლებიც ასახავს გაყიდვისთვის საჭირო შეფა
სებული დანახარჯებით შემცირებული სამართლიანი ღირებულების, შესყიდვებისა და
გაყიდვების ცვლილებით გამოწვეულ შემოსულობას ან ზარალს, ასევე შემცირებას,
რომელიც დაკავშირებულია გაყიდვებთან ან ბიოლოგიურ აქტივებთან, რომლებიც
ფასს 5-ის შესაბამისად კლასიფიცირებულია, როგორც გასაყიდად გამიზნული (ან
ჩართულია გამსვლელ ჯგუფში, რომელიც კლასიფიცირებულია როგორც გასაყიდად
გამიზნული) და სხვა ცვლილებებს.

ისეთი ბიოლოგიურ
 ი აქტივების შესახებ, რომლებიც შეფასებულია თვითღირებულებით,
დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლებით, სტანდარ
ტი დამატებით მოითხოვს შემდეგი ინფორმაციის გამჟღავნებას:
y

ამგვარი ბიოლოგიურ
 ი აქტივების აღწერა;

y

იმ მიზეზების ახსნ ა, რატომ არ არის შესაძლებელი სამართლიანი ღირებულების
საიმედოდ შეფასება;

y

თუ შესაძლებელია, წინასწარი შეფასებების დიაპაზონი, რომლის ფარგლებშიც სა
მართლიანი ღირებულების მოხვედრის დიდი ალბათობაა;

y

გამოყენებული ცვეთის მეთოდი;

y

სასარგებლო მომსახურების ვადა ან გამოყენებული ცვეთის განაკვეთები; და

y

მთლიანი საბალანსო ღირებულება და დაგროვილი ცვეთის ოდენობა (რომელიც
გაერთიანებულია დაგროვილ გაუფასურების ზარალთან) პერიოდის დასაწყისის
თვის და ბოლოს.
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გარდა ამისა, თუ შემდგომში შესაძლებელი გახდება იმ ბიოლ
 ოგიური აქტივების სა
მართლიანი ღირებულების საიმედოდ შეფასება, რომლებიც წინათ შეფასებული იყო
თვითღირებულებით, დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის
გამოკლებით, მაშინ საწარმომ უნდა გაამჟღ
 ავნოს შემდეგი ინფორმაცია:
ა) ბიოლოგიურ
 ი აქტივების აღწერა;
ბ) განმარტება, თუ რატომ გახდა სამართლიანი ღირებულება საიმედოდ შეფასება
შესაძლებელი; და
გ) ცვლილების შედეგები.
დასასრულ, სტანდარტით ასევე მოითხოვება ინფორმაციის გამჟღავნება სასოფლო-სა
მეურნეო საქმიანობასთან დაკავშირებული სახელმწიფო გრანტების შესახებ.
სახელმწიფო გრანტები – აქტივები, რომლებიც შეფასებულია გაყიდვის დანახარ
ჯებით შემცირებული სამართლიანი ღირებულებით
ისეთ ბიოლოგიურ აქტივთან დაკავშირებული უპირობო სახელმწიფო გრანტი, რომელიც
შეფასებულია გაყიდვის დანახარჯებით შემცირებული სამართლ
 იანი ღირებულებით,
უნდა აღიარდეს იმ პერიოდ
 ის მოგებაში ან ზარალში, როდესაც სახელმწიფო გრანტი
დაექვემდებარება მიღებას.
თუ სახელმწიფო გრანტი გაცემულია გარკვ ეული პირობებით, მათ შორის, როდესაც
გრანტის პირობები მოითხოვს, რომ საწარმომ არ უნდა განახორციელოს ესა თუ ის
კონკრეტულ სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა, საწარმომ სახელმწიფო გრანტი იმ პერი
ოდის მოგებაში ან ზარალში უნდა აღიაროს, როდესაც ეს პირობები დაკმაყოფილდება.
ასეთი გრანტების მაგალითია ევროკავშირის გრანტების სქემით გათვალისწინებული
გრანტები, რომელიც ეხება სახნავი მიწების გამოუყ ენებლობას.
სახელმწ
 იფო გრანტები - აქტივები, რომლებიც შეფასებულია თვითღირებულე
ბით, დაგროვილი ცვეთისა და დაგროვილი გაუფასურების ზარალის გამოკლებით
გამოიყენება ბასს 20 – „სახელმწიფო გრანტების ბუღალტრ
 ული აღრიცხვა და სახელ
მწიფო დახმარების განმარტებითი შენიშვნები“.

		
თავდაპირველი სტატიის განახლებული ვერსია მოამზადა
„ფინანსური ანგარიშგების“ მოდულის საგამოცდო კომისიის წევრმა
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რეკომენდებული მიდგომა
„საწარმოს სტრატეგიული ანგარიშგების“

მოდულის გამოცდის „ბ“ განყოფილებისთვ
 ის
ამ სტატიის მიზანია, კანდიდატებს მივაწოდოთ ინფორმაცია „საწარმოს სტრატე
გიული ანგარიშგების“ მოდულის საგამოცდო კომისიის მოსაზრებები საგამოცდო
მასალის „ბ“ განყოფილების შესახებ.
კერძოდ, სტატიაში განვიხილავთ საწარმოს სტრატეგიული ანგარიშგების მოდულის
გამოცდის მე-3 და მე-4 კითხვებს და შემდეგ შევეხებით იმ კონკრეტულ უნარებსა და
თვისებებს, რომელსაც უნდა ფლობდნენ ბუღალტრ
 ები სამუშაო ადგილზე. ეს უნარე
ბი სცილდება ტექნიკურ ცოდნის ფარგლ
 ებს და მოიცავს ისეთ თვისებებს, როგორიცაა
პროფესიული სკეპტიციზმი, „ციფრული ხედვის“ გააზრება და რიცხვების სანდოობის
უზრუნველყოფა. ეს იმას ნიშნავს, რომ კანდიდატები მთლიანად, მთელი გულისყურით
უნდა ჩაერთონ მასალაში, რათა გამომცდელს აჩვენონ, როგორ იმსჯელეს და რა დას
კვნები გამოიტანეს ანგარიშგებასთან დაკავშირებულ რთულ სცენარებში.
მნიშვნელოვანია, რომ ACCA-ის საკვალიფიკაციო პროგრამაში ამოწმებენ კანდიდა
ტების პიროვნებათაშორისი ურთიერთობის, კრიტიკული აზროვნებისა და კონკრ
 ეტულ
სიტუაციებთან ადაპტირების უნარებს და, მაშასადამე, შეგვიძლია დავინახოთ, რომ კვა
ლიფიკაციის ბუნება იცვლება. ეს სავსებით მიზანშეწონილია, რადგან იცვლება სამუშაო
ადგილზე ბუღალტრების ფუნქციებ იც/როლებიც, მონაცემთა ანალიზის სფეროში ახალი
შესაძლებლობების საპასუხოდ და ბუღალტრებს ეძლევათ შესაძლებლობა, უფრო სტრა
ტეგიული, მომავალზე ორიენტირებული როლი ითამაშონ ორგანიზაციებში. „საწარმოს
სტრატეგიული ანგარიშგების“ მოდულის პროგრამის შესწავლა სტუდენტებს ამგვ არი
აუცილებელი უნარების განვითარების საშუალებას მისცემს.

მე-3 კითხვა
ეს კითხვა დაფუძნებული იქნება თანამედროვე ბიზნესსცენარზე და კანდიდატებს მოეთხო
ვებათ ბუღალტრული აღრიცხვის სტანდარტების გამოყენება ამ სცენართან მიმართებით.
ზემოაღნიშნულის საილუსტრაციოდ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ერთ-ერთი ტიპური მაგა
ლითი _ 3ა კითხვა 2018 წლის მარტი/ივნისის (P2) „კორპორაციული ანგარიშგების“
მოდულის საგამოცდო მასალიდან.
„Medsupply მუშაობს სამედიცინო ტექნიკის მომარაგების/მიწოდების დარგში
და მისი ფინანსური წელი მთავრდ
 ება 2018 წლის 31 მაისს. Medsupply ყიდის
ტექნოლოგიას, რომელიც აუცილებელია უაღრესად რთული ოპერაციებ
 ის ჩასატა
რებლად. როდესაც საავადმყოფო Medsupply-ისგან ყიდულობს მოწყობილობას,
იგი უსასყიდლოდ სთავაზობს ძალიან სპეციალიზებულ ინსტრუმენტებს, რომელიც
ქირურგიული პროცესის განუყოფელი ნაწილია.
ინსტ
 რუმენტების იურიდიული საკუთრების უფლება რჩება Medsupply-ს. ინსტრუმენ
ტები Medsupply-ს უბრუნდება უკან ინსტრუმენტების დაზიანების შემთხვევაში ან მათი
სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს, რაც ჩვეულებრივ 1-5 წელია. ამ დროს,
Medsupply ცვლის მათ ახალი ინსტრუმენტებით, მაგრამ ინარჩუნებს ანაზღაურების
უფლებას, თუ ინსტრუმენტები არ დაუბრუნდება. Medsupply-ს ინსტრუმენტები თითქმის
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ყოველთვის უბრუნდება მათი სასარგებლო მომსახურების ვადის ბოლოს. Medsupply
ჩამოწერს მათ, როგორც სამედიცინო ნარჩენებს.
Medsupply-ის დირექტორებს სურთ კონსულტაციის გავლა იმის თაობაზე, როგორ უნდა
აღრიცხონ საავადმყოფოებისთვის სესხად გადაცემული ინსტრუმენტები.
(8 ქულა)
პასუხი კანდიდატებისგან მოითხოვდა იმის დემონსტრ
 ირებას, თუ როგორ გამოიყენეს
მათ პროფესიული განსჯა. ასეთ ვითარებაში, მსჯელობისთვის კარგი ამოსავალი წერ
ტილია ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს (საბჭო) ფი
ნანსური ანგარიშგების კონცეპტუალური საფუძვლების (კონცეპტუალური საფუძვლები)
პრინციპების გამოყენება. კანდიდატებს უნდა ეხსენებინათ როგორც „შინაარსის ფორმაზე
აღმატებულობა“, ისე აქტივის განმარტება, რადგან მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, ვის
აქვს ამ მოწყობილობის გამოყენების შედეგად წარმოქმნილი, პრაქტიკულად ყველა ეკო
ნომიკური სარგებლის მიღების უფლება: მომხმარებელს თუ Medsupply-ს. გარდა ამისა,
მნიშვნელოვანია იმის დადგენაც, თუ ვინ აკონტროლებს აქტივს და რომელ მხარესთან
არის მის საკუთრებასთან დაკავშირებული რისკები და სარგებელი. ამგვ არად, პასუხის
საწყისი ნაწილი არ საჭიროებს ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების
(IFRS®) ტექნიკურ ცოდნას, არამედ მოითხოვს ზოგიერთი ძირითადი კონცეპტუალური
პრინციპის გამოყენებას. საკვანძო სიტყვა აქ არის „გამოყენება“, რადგან კანდიდატები
ქულებს არ მიიღებდნენ კონცეპტუალური საფუძვლების პრინციპების პირდაპირი ციტი
რებისთვის, თუ ამ პრინციპებს არ გამოიყენებდნენ სცენართან მიმართებით.
მსჯელობის/განსჯის შემდეგი ეტაპია რომელიმე შესაფერისი ფასს სტანდარტების გამო
ყენება სცენართან მიმართებით. ამ შემთხვევაში, ფასს 15 „ამონაგები მომხმ არებლებთან
გაფორმებული ხელშეკრულებებიდან“ _ იქნება შესაფერისი ფასს სტანდარტი, რომელსაც
გამოვიყენებთ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანაზღაურების გასანაწილებლად.
თუმცა, კანდიდატები მცირე ქულებს მიიღებდნენ (ან საერთოდ ვერ მიიღებდნენ), თუ
ისინი უბრალოდ გადმოწერდნენ/გაიმეორებდნენ ფასს 15-ში გამოყენებულ „5 საფე
ხურის მეთოდს“. გარდა ამისა, კანდიდატებს ისიც უნდა განეხილათ, ამ სიტუაციას ხომ
არ მიესადაგებოდა კიდევ რომელიმე სხვა ფასს სტანდარტებიც.
ამ შემთხვევაში, ინსტრუმენტები წარმოადგენს უბრალოდ რეალიზებული საქონლის
თვითღირებულებას და უნდა აისახოს მათი შეძენის ან/და საწარმოო თვითღირებულე
ბით ბასს (IAS®) 2 „მარაგები“ შესაბამისად.
საზოგადოდ, ამ ტიპის კითხვებზე კანდიდატს ერთი ქულა ენიჭება თითო სწორ მოსაზრე
ბაზე. გარდა ამისა, შეფასების სქემაში გათვალისწინებული იქნება ქულათა მაქსიმალური
რაოდენობა (შესაძლოა 1 ან 2) ისეთი პასუხისთვის, რომელშიც კანდიდატი უბრალოდ
იმეორებს ფასს სტანდარტების წესებს ან კონცეპტუალური საფუძვლების განმარტებებს
და მსჯელობისას არ გამოიყენებს მათ სცენართან მიმართებით.
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პასუხის საუკეთესო მიდგომაა, კანდიდატმა ჯერ ჩამოაყალიბოს პრინციპი, მომდევნო
წინადადებაში კი ეს პრინციპი გამოიყენოს სცენართან მიმართებით. კანდიდატებმა
მარტივად არ უნდა მიიჩნიონ, რომ მხოლოდ ერთი ფასს სტანდარტი შეესაბამება მათ
პასუხს. პრაქტიკაში იშვიათად არსებობს საკითხის/პრობლემის მარტივი გადაჭრის გზა.
შესაბამისად, საგამოცდო სცენარებიც რეალურ სიტუაციებს ასახავს და პრობლემის გა
დაჭრისთვის საჭიროებს უფრო კომპლექსური მიდგომის გამოყენებას. მე-3 კითხვაში,
სავარაუდოდ, 2 სცენარი იქნება.

„საწარმოს სტრატეგიული ანგარიშგების“ მოდულის სასწავლო პროგრამა, ცხადია,
ვერ უგულებელყოფს და გვერდს ვერ აუვლის ციფრული ტექნოლოგიების მიღწევებს.
ამიტომ მე-3 კითხვის ჩამოყალიბება შესაძლებელია ფართო სპექტრის კომპანიების
კონტექსტშ ი, რომელიც შეიძლება ეხებოდეს ტრადიციულ მწარმოებელ კომპანიას ან
ციფრულ კომპანიას. ტრადიციულ მწარმოებელ კომპანიებთან შედარებით, ციფრუ
ლი კომპანიების საქმიანობა შეიძლება ოდნავ უფრო უჩვეულო იყოს, როგორიცაა,
მაგალითად კვლევა და განვითარება, ბრენდები, მომხმარებლებთან ურთიერთობა
და სოციალ
 ური ურთიერთობები, კომპიუტერიზებული მონაცემები, პროგრამული უზ
რუნველყოფა და ადამიან ური კაპიტალი. თუმცა, ეს არ არის ციფრული კომპანიების
საქმიანობის სპექტრის ამომწურავი სია. მაგალითად, ციფრული კომპანიები უფრო
მეტად მუშაობენ დიდ მონაცემებთან/მონაცემთა მასივებთან ან კრიპტოვალუტასთან
და, შესაბამისად, ისეთ სცენარებში/სიტუაციებში „იმუშავებენ“, რომლისთვ ისაც არ
არსებობს ამჟამად მოქმედი ფასს სტანდარტი, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელი
იქნებოდა ბუღალტრული აღრიცხვის სწორი მიდგომის განსასაზღვრად.
თუ გამოცდაზე ასეთი კითხვა იქნება გამოტანილი, მაშინ კანდიდატებს ქულები მიენი
ჭებათ კონცეპტუალურ საფუძვლებში მოცემული პრინციპების ზოგადი განხილვისა და
შემდეგ ამ პრინციპების სცენართან მიმართებით გამოყენებისთვის. ქულები არ მიე
ნიჭება მაგალითად ასეთ პასუხს: „არ არსებობს ფასს სტანდარტი, რომელიც ეხება/
არეგულირებს ამ საკითხს“. ციფრული კომპანიებისა და მათი საქმიანობის განსაკუთ
რებული, ცვალებადი, დინამიკური ბუნების გამო, ინვესტორები, სავარაუდოდ, უფრო
სხვაგვარად რეაგირებენ ციფრულ კომპანიაზე, რომელსაც ფინანსურ ანგარიშგებაში
ნაჩვენები აქვს ზარალი, ვიდრე იმ სამრეწველო კომპანიაზე, რომელსაც ანალოგიური
ზარალი აქვს. კანდიდატებმა უნდა გაითვალისწინონ სხვადასხვა ტიპის კომპანიების
დაინტერესებული მხარეების განსხვავებული ინტერესები.
მაშასადამე, მე-3 კითხვა შეიძლება ორიენტირებული იყოს ინვესტორის საჭიროებებ
ზე ან შეიძლება გამომცდელი ამოწმებდეს, რამდენად არიან კანდიდატები ინფორ
მირებული ბუღალტრული აღრიცხვის სფეროს თანამედროვე პრობლემების შესახებ.
ინვესტორებზე ფოკუსირებული კითხვები შეიძლება არ შეგხვდეთ ყველა გამოცდაზე,
მაგრამ თუ გამოცდაზე გამოტანილი იქნება ამგვარი კითხვა, კანდიდატებმა უნდა გა
აცნობიერონ, რომ ინვესტორები საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღებისას არ
უყურებენ მხოლოდ ანგარიშგებაში წარდგენილ მოგებას და ფინანსური მდგომარეობის
ანგარიშგებას. შესაძლებელია, რომ მათი გადაწყვეტილებები დაეყრდნოს კომპანიის
ბიზნესმოდელს ან მის არამატერიალ
 ურ აქტივებს/ქონებას, რომელთაგან ზოგიერთი
შეიძლება არ იყოს ასახულ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში. ამჟამად, კომ
პანიები უფრო მეტ არაფინანსურ ინფორმაციას აწვდიან საზოგადოებას, მათ შორის
გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ და სოციალურ საკითხებზე. აღსანიშნავია, რომ
ტექნოლოგიების განვითარების მიუხ ედავად, დღესაც ფინანსური ანგარიშგება წარ
მოადგენს სასიცოცხლოდ მნიშვნ ელოვან საინფორმაციო წყაროს ინვესტორებისთვის,
რომლებიც კომპანიას აფასებენ, თუმცაღა ფინანსური ანგარიშგება არ არის მათთვის
ერთადერთი საინფორმაციო წყარო.
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ტიპური 3ბ კითხვა
ძირითად ფინანსურ ანგარიშგებაში აისახება აქტივები, ვალდებულებები, ამონა
გები და ხარჯები, რომლებიც განსაზღვრულია ფასს სტანდარტების შესაბამისად.
ბასს 1 „ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა“ გარკვეულ მოქნილობას ითვალის
წინებს ამ თანხების ფინანსურ ანგარიშგებაში წარდგენასთან დაკავშირებით.
სხვა თანხების წარდგ
 ენის საკითხი, რომლებსაც არ ეხება ბასს 1-ის მოთხოვნები,
სასწრაფოდ უნდა განიხილოს ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტან
დარტების საბჭომ.
მოგეთხოვებათ:
იმის გათვალისწინებით, რა ინფორმაციის წარდგენა არის შესაძლებელი ფინანსურ
ანგარიშგებაში ბასს 1-ის შესაბამისად, განიხილეთ, რატომ მიიჩნევა ინვესტორების
პრობლემად ფინანსურ ანგარიშგებაში დამატებითი ინფორმაციის მიწოდების საკითხი.
(6 ქულა)
პასუხი
არსებობს აზრთა სხვადასხვაობ
 ა იმის თაობაზე, ბასს 1-დან ცხადად ჩანს თუ არა,
რომ შესაძლებელია დამატებითი ინფორმაციის წარდგენა, ხოლო ბუღალტრული
აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების საბჭოს ნათლად არასოდეს განუმარ
ტავს, რა მოცულობის დამატებითი ინფორმაციის შეტანა არის ნებადართული
ფინანსურ ანგარიშგებაში.
(მიენიჭა 2 ქულა)
ფინანსური ანგარიშგების კონცეპტუალურ საფუძვლებში მოცემულია აქტივების,
ვალდებულებების, ამონაგებისა და ხარჯების განმარტებები და მითითებულია,
რომ როდესაც რომელიმე მუხლი არ არის არც ერთი მათგანი, ის არ უნდა აისა
ხოს ფინანსურ ანგარიშგებაში. ეს პრინციპი გადმოტანილია ბასს 1-ში, თუმცაღა
კომპანიები ამჟამად თავიანთ ფინანსურ ანგარიშგებებში მნიშვნელოვანი რაო
დენობას „სხვა“ ინფორმაციას ასახავენ.
(მიენიჭა 2 ქულა)
ბასს 1-ში არაფერია ნათქვამი ისეთი, რაც გამორიცხავს დამატებითი ანგარიშ
გებების წარდგენის შესაძლებლობას, მაგრამ საყოველთაოდ გავრცელებული
მოსაზრებაა, რომ საწარმოებს არ შეუძლიათ დამატებითი ანგარიშგებების წარდ
გენა ფინანსური ანგარიშგების პაკეტში. ბასს 1 წარდგენის საკითხში უშვებს მოქ
ნილობის შესაძლებლობას, მაგრამ ეს მოქნილობა ეხება მხოლოდ იმ თანხების
წარდგენას, რომლებიც განსაზღვრულია ფასს სტანდარტების გამოყენებით.
(მიენიჭა 2 ქულა)
აუცილებელია განისაზღვროს, რისი წარდგენაა მიზანშეწონილი/მისაღები უშუალოდ
ფინანსურ ანგარიშგებაში და განმარტებით შენიშვნებში იმ დამატებით ინფორმა
ციასთან მიმართებით, რომელიც ამჟამად არ მოითხოვება ფასს სტანდარტებით.
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(მიენიჭა 1 ქულა)
არსებობს აზრთა სხვადასხვაობა საოპერაციო შემოსავლისა და ასეთი მაჩვენებ
ლის ჩართვასთან დაკავშირებით, რადგან არ არსებობს საერთო განმარტება ან
შეთანხმება იმის შესახებ, თუ რა უნდა იყოს (ან არ უნდა იყოს) შეტანილი ასეთ
მაჩვენებელში.
(მიენიჭა 1 ქულა)

როგორც ხედავთ, ეს კითხვა ეხება აქტუალურ საკითხს, ახლანდელ პრობლემას, მაგრამ
ამავე დროს მიმართულია ინვესტორებზე. ზემოაღნიშნულ პასუხში დაფიქსირებულია
რამდენიმე განცალკევებული მოსაზრება და სცენარის ცალკეული ნაწილის შეფასებისას
კანდიდატი თითოეუ ლ მოსაზრებაზე თითო ქულას მიიღ
 ებს.
საერთო ჯამში, ამ პასუხისთვ ის სულ 8 ქულაა განკუთვნილი, მაგრამ რადგან ეს კითხ
ვა 6 ქულით არის შეფასებული გამომცდელთა გუნდის მიერ, საბოლოოდ, კანდიდატს
მიენიჭება მაქსიმალური (6) ქულა.
მე-4 კითხვა
მე-4 კითხვა შეიძლება მოიცავდეს სასწავლო პროგრამის ნებისმიერ ელემენტს,
მაგრამ, სავარაუდოდ, ეს იქნება სცენარზე დაფუძნებული და ძირითადად
ორიენტირებული იქნება თანამედროვე აქტუალ
 ურ საკითხებზე, ინვესტორების
პრობლემებზე/საჭიროებებზე ან/და ინტერპრეტაციაზე. მე-4 კითხვის კონტექსტში
ინტერპრეტაცია არ არის უბრალოდ კოეფ
 იციენტების სტანდარტული ნაკრების
გამოთვლა და მათზე კომენტარების დაწერა, არამედ განსახილველი იქნება ამ
ოპერაციების გავლენა საქმიანობის/ეფექტიანობის ძირითად მაჩვენებლებზე
(KPI), რომელიც შეიძლება მოიცავდეს არასტანდარტულ მაჩვენებლებს. კან
დიდატებს მოსთხოვენ არა მხოლოდ ზემოაღნიშნული გავლენის გამოთვლ
 ას,
არამედ სთხოვენ იმის განხილვასაც, რა გავლენას იქონიებს ეს ინვესტორების
შეხედულებებზე. გარდა ამისა, კანდიდატებს შეიძლება სთხოვონ საქმიან
 ობის
ძირითადი მაჩვენებლებიდან კონკრეტულად რომელიმე მაჩვენებლების მნიშვნე
ლობის განხილვა ბუღალტრულ აღრიცხვაში დაშვებული შეცდომის ან უზუსტობის
გასწორებამდე ან მის შემდეგ.
ამ მიდგომის საილუსტრაციოდ კარგი მაგალითია 2017 წლის სექტემბერ/დეკემ
ბრის P2 გამოცდის მე-4 კითხვა.
4ა კითხვის მოთხოვნა ჩამოყალიბებული იყო შემდეგნაირად:
„იმსჯელეთ, რატომ არის ინვესტორებისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია კომ
პანიის კაპიტალის შესახებ. ასევე ახსენით კომპანიის კაპიტალის შესახებ ინვეს
ტორებისთვის ხელმისაწვდომი საჯარო ინფორმაციის არსი.
შენიშვნა: პასუხში მოკლედ უნდა აღწეროთ ინტეგრირებულ ანგარიშებში ასახული
ფინანსური კაპიტალის არსი.
ზემოაღნიშნული კითხვა არის ამ ტიპის კითხვების საუკეთესო საილუსტრ
 აციო ნიმუში,
რადგან ეხება ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგების ელემენტს, რომელიც მნიშ
ვნელოვანია ინვესტორებისთვ ის და ამავე დროს კითხვის მოთხოვნას აკავშირებს
ინტეგრირებულ ანგარიშებთან, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანი ნაწილია სასწავლო
პროგრამის.
ამ კითხვისთვის განკუთვნ ებული იყო 8 ქულა და ამიტომ კანდიდატებს ამ ქულების მი
საღებად უნდა მოეფიქრებინათ 8 სათანადო მოსაზრება. პასუხის მოდელი საკმაოდ
დეტალური იყო, მაგრამ 8 ქულის მოსაპოვებლად, კანდიდატებს შეეძლოთ ქვემოთ
ჩამოთვლილთაგან ნებისმიერ
 ი 8 მოსაზრების წარმოდგენა (საწარმოს სტრატეგიული
ანგარიშგების მოდულის გამოცდაზე გამსვ ლელმა კანდიდატებმა პასუხის ფორმატისთ
ვის არ უნდა გამოიყენონ ბულეტები):
y

ეს ინფორმაცია აუცილებელია კომპანიის ფინანსური მოქნილობისა და ღირებულე
ბის ცვლილებების პერსპ ექტივის შესაფასებლად;

y

ეს ინფორმაცია აუცილებელია საწარმოს რისკის მახასიათ
 ებლების შესაფასებლად;
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y

ეს ინფორმაცია აუცილებელია საწარმოს ფინანსური მდგომარეობის ნებისმიერი
პოტენციური ცვლილების შესაფასებლად;

y

ინვესტორებს განსხვ ავებული მოთხოვნილებები აქვთ კაპიტალის შესახებ ინფორ
მაციის მიმართ;

y

თუ ROCE გამოიყენებენ, ინვესტორებს უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია წარსულში გა
მოყენებული კაპიტალის არსისა და რაოდენობის შესახებ;

y

ბასსს-მა ეს განმარტებები/გასამაჟღავნებელი ინფორმაცია შეიტანა ბასს 1-ში
„ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა“;

y

ფასს სტანდარტები ამჟღ
 ავნებს ისეთ ინფორმაციას, რომელიც მომხმარებლებს
საშუალებას მისცემს, შეაფასონ კაპიტალის მართვის სფეროში საწარმოს მიზნები,
პოლიტიკა და პროცესები;

y

ფინანსური ანგარიშგების მიზანი მიიღწევა როგორც ხარისხობრივი, ისე რაოდ
 ე
ნობრივი მონაცემების გამჟღ
 ავნებით;

y

ფასს სტანდარტების პრაქტიკის დებულება - „ხელმძღვანელობის კომენტარები“
- მოიცავს რეკომენდაციას იმის თაობაზე, რომ ხელმძღვანელობამ წარმოადგინოს
საპროგნოზო ინფორმაციაც;

y

მეორე მხრივ, საწარმოს კაპიტალის სტრუქტურის შესახებ ინფორმაცია ინვესტორ
მა შეიძლება მოიძიოს იმ ოპერაციიდანაც, რომელშიც საწარმო მონაწილეობს;

y

ფინანსური კაპიტალის, საწარმოო კაპიტალის, ინტელექტუალური კაპიტალის, ადა
მიანური კაპიტალის, სოციალური და მომხმარებლებთან ურთიერთობის კაპიტალის
და ბუნებრივი კაპიტალის განხილვა;

ამგვ არად, პასუხი ეყრდ
 ნობა არა სახელმძღვანელოს მასალას, არამედ კანდიდატის
ფართო აზროვნებას/ერუდიციას და ინვესტორის საჭიროებ ების გლობალურ აღქმას.
ამგვარი ფართო ერუდიცია აუცილებელია „საწარმოს სტრატეგიული ანგარიშგების
მოდულის“ გამოცდაზე წარმატების მისაღწევად. გარდა ამისა, კანდიდატებს შეუძლიათ
1-ზე მეტი ქულის მიღება თითო მოსაზრებაზე, თუ ისინი საკითხს განავრცობენ და უფრო
სრულყოფილად/დეტალურად განიხილავენ/ახსნიან. ქულა მიეკუთვნება კანდიდატების
ნებისმიერ მართებულ დამატებით მოსაზრებასაც, რომელიც გათვალისწინებული არ
არის შემოთავაზებულ სანიმუშო პასუხში. ზემოაღნიშნული განხილვიდან აშკარად ჩანს,
რომ „საწარმოს სტრატეგიული ანგარიშგების მოდულის“ გამოცდის ჩასაბარებლად
აუცილებელია პასუხის შინაარსის გარკვეულ
 ი მინიმალური დონე და ამიტომ ერთი ან
ორი პუნქტი/მოსაზრება საკმარისი არ იქნება.
კითხვის „გ“ ნაწილის მოთხოვნა ჩამოყალიბებული იყო შემდეგნაირად:
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იმსჯელეთ, ზემოაღნიშნული ოპერაციებ
 ის სააღრიცხვო მიდგომა მისაღებია თუ
არა ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შე
საბამისად, მათ შორის, განიხილეთ ნებისმიერ
 ი კორექტირება, რომელიც საჭი
როა კაპიტალიზაციის ცხრილისთვის, ასევე შეცდომების გავლენა ლევერიჯისა
და გამოყენებული კაპიტალის უკუგების კოეფიციენტებზე.
(9 ქულა)
პასუხში კანდიდატებს უნდა ემსჯელათ იმის თაობაზე, ბუღალტრული აღრიცხვის სხვადას
ხვა მეთოდი რატომ იყო მიუღებელი ფასს სტანდარტების მიხედვით, უნდა განეხილათ
სწორი სააღრიცხვო მიდგომა და შემდეგ სააღრიცხვო კოეფიციენტებზე მათი გავლენა.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კითხვაში მითითებული კოეფიციენტები შეიძლება არასტან

დარტული კოეფ
 იციენტები იყოს, რომლებსაც საწარმო იყენებს საკუთარი საქმიანობის
შესაფასებლად, მაგრამ კითხვაში ნათლად იქნება მითითებული, როგორ არის გამოთ
ვლილი ეს კოეფიციენტები.
ფინანსური ანგარიშგების კორექტირების შემდეგ ლევერიჯის კოეფიციენტი უფრო და
ბალი აღმოჩნდა ვალდებულებების შემცირების გამო, მაგრამ ROCE იგივე დარჩა. კან
დიდატებს უნდა გაეკ ორექტირებინათ კაპიტალიზაციის ცხრილი საწარმოს კაპიტალის
ცვლილების გასათვალისწინებლად, რაც გამოიწვია ფასს 2-ის მიხედვით არასწორმა
კლასიფიკაციამ და შეცდომებმა. კანდიდატებს, როგორც ჩანს, საკმაოდ რთული მოეჩ
ვენათ კაპიტალიზაციის ცხრილის კორექტირება, თუმცა ისეთი შთაბეჭდილება რჩებოდა,
რომ მათ ესმით შეცდომების ბუნება. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სააღრიცხვო შეცდო
მების გავლენას ძირითად ინფორმაციაზე რეგულარულად შეამ ოწმებს გამომცდელი
„საწარმოს სტრატეგიული ანგარიშგების“ მოდულის გამოცდაზე.
ამ კითხვაში, ქულების ნახევარზე მეტი მიკუთვნებული აქვს სწორი სააღრიცხვო მიდგომის
განხილვას, ცხრილის კორექტირების ნაშთს და კოეფიციენტებზე შეტანილი კორექ
ტირების გავლენას. ამგვარად, კანდიდატები ვერ „ჩააბარებენ“ ამ კითხვას, თუ ისინი
მხოლოდ ყურადღებას გაამახვილებენ გამოთვლებზე ან უბრალოდ განიხილავენ სწორ
სააღრიცხვო მეთოდს. „საწარმოს სტრატეგიულ
 ი ანგარიშგების მოდულის“ გამოცდის
მნიშვნელოვანი თავისებურება ისაა, რომ არ არსებობს არჩევითი კითხვები და ამიტომ
კანდიდატებმა პასუხის გაცემა უნდა სცადონ ყველა კითხვის ყველა ნაწილზე.
დასკვნის სახით
ამ სტატიის მიზანი იყო, კანდიდატებისთვის გვეჩვენებინა, თუ როგორ უნდა გამოიყენონ
კონცეპტუალური საფუძვლების პრინციპებისა და ფასს სტანდარტების მოთხოვნების
ცოდნა კითხვის სცენარებთან მიმართებით, ვინაიდ
 ან ეს ისეთი უნარია, რომლისთვი
საც ქულებს იღებენ კანდიდატები „საწარმოს სტრატეგიულ
 ი ანგარიშგების მოდულის“
გამოცდაზე. ამ სტატიის წაკითხვის შემდეგ, კანდიდატებმა უკვე უნდა სცადონ პასუხის
გაცემა შემდეგ საგამოცდო კითხვებზე გამოცდის პირობებში:
y

3ა კითხვა 2018 წლის მარტი/ივნისი P2 წიგნის „კორპორაციული ანგარიშგების“
გამოცდიდან; და

y

მე-4 კითხვა 2017 წლის სექტემბერი/დეკემბერი P2 წიგნის გამოცდიდან.

კარგად გაიაზრეთ ჩვენი რჩევები და შეეცადეთ, თქვენი თეორიული ცოდნა გამოიყენოთ
ჩვენ მიერ შემოთავაზებული მიდგომის გამოყენებით. თქვენი პასუხი შეუდ
 არეთ გამომც
დელთა გუნდის მიერ შემოთავაზებულ სანიმუშო პასუხებს. შემფასებლის პოზიციიდან
იფიქრეთ იმაზე, სად შეიძლება მიიღ
 ოთ ქულები. ეს სტრატეგია გამოიყ ენეთ მაშინაც,
როდესაც ივარჯიშებთ გასული პერიოდ
 ების საგამოცდო კითხვებზე და ნახავთ, როგორ
გახდება თქვენი პასუხები უფრო ღრმა, ხოლო კომპანიისთვის მიცემული თქვენი რჩევე
ბი უფრო სასარგებლო და საიმ ედო, რომლებიც ეფუძნება საყოველთაოდ აღიარებულ
ბუღალტრული აღრიცხვის პრინციპებს.
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ACCA გლობალური ბიზნესსერვისების 
სერტიფიკატს გაუშვებს

სერტიფიცირებულ ბუღალტერთა ასოცია
ცია (ACCA) 2022 წლის აპრილში გაუშვებს
გლობალური ბიზნესსერვისების (GBS)
სერტიფიკატს. გლობალური ბიზნესსერვი
სები, საერთო სერვისები და აუთსორსინგის
ინდუსტრია ერთერთი ყველაზე მზარდი
ფინანსური ტრანსფორმაციის მრავალი
პროგრამის ძირითად კომპონენტს წარმო
ადგენს, მსოფლიოს მასშტაბით.
ACCA-ს სერტ იფ იკ ატ ი მსოფლ იო ს 50
დიდ დამსაქმებელთან კონსულტაციების
შედეგად შეიქმნა და გამიზნულია ტექ
ნიკური უნარების, ინდუსტრ
 იის ცოდნის,
ბიზნესალღოსა და ანალიტიკური შესაძ
ლებლობების ზრდისკენ, რაც აუცილე
ბელია ბიზნესის ფინანსური ფუნქციების
მნიშვნელობის გასაზრდელად.
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ACCA-ს დირ ექტ ორ ი პროფ ეს იუ ლ ი
განათლების საკითხებში, რეზა ალი,
აცხადებს: „ACCA მნიშვნელოვან სამუ
შაოს ასრულებს ბიზნესებისთვის. ჩვენ
ვიკვლევთ მუდმივად ცვლად ინდუსტრიას
და მის საჭიროებებს, ჩვენ ვქმნით ინდუს
ტრიისთვის რელევანტურ კურსებსა და
სერტიფიკატებს და შემდეგ ვთავაზობთ
მათ ჩვენს პარტნიორ ინსტიტუტებს. ეს
ყველ აფ ერ ი მიმ ართ ულ ია იქით, რომ
ჩვენს პარტნიორებს მივცეთ სწავლის საუ
კეთესო გამოცდილება, რაც მათ ცოდნისა
და განვითარების საჭიროებებზე იქნება
მორგებული.

ჩვენი ახალი GBS სერტიფიკატი გლო
ბალური საერთო სერვისების სექტორში
მომუშავე ფინანსების პროფესიონალებს
მისცემს იმ უნარებსა და ექსპერტიზას,
რაც საჭიროა ასეთი ორგანიზაციის ფარ
გლებში წარმატების მისაღწევად. აღნიშ
ნული პროგრამის ფარგლებში, სტუდენ
ტები გაეცნობიან საერთო სერვისებისა და
აუთსორსინგის ბიზნესმოდელს, შეიძენენ
ტექნიკურ უნარებს, ინდუსტრიის ცოდნას,
ბიზნესალღოსა და ანალიტიკურ შესაძ
ლებობებს, რაც აუცილებელია აღნიშნულ
ბიზნესში ღირებულების შესაქმნ ელად.
მისი მიწოდება მოხდება ACCA-ს სასწავ
ლო ონლაინპლატფორმის საშუალებით,
რომელიც ფინანსების პროფესიონ ალებს
მომავალზე ორიენტირებული განგრძო
ბითი სწავლების გადაწყვეტილებებს სთა
ვაზობს.“
სერტიფიცირების პროგრამა ხუთი ძირი
თადი მოდულისგან შედგება და მოიცავს
30-საათიან ინტერაქტიულ ონლაინკურსს,
რომლის ფარგლებშიც სტუდენტები:
y

გაეცნობიან იმ პრინციპებსა და პრაქ
ტიკ ებს, რომ ელთ ა საფ უძვ ელზ ეც
ფუნქციონირებენ საერთო სერვისების
საუკეთესო გუნდები;

y

შეიძენენ უკეთესი პროცესების შესაქმ
ნელად და ცვლილებების სამართავად
საჭირო უნარებსა და გამოცდილებას;

y

ისწავლიან, როგორ დაიმორჩილონ
და მოა რგ ონ საკ უთ არ ინტ ერ ეს ებს
ინოვაციური ტექნოლოგიები;

y

შეიძენენ ძირითად ბიზნესუნარებს, რომ
ლებიც საჭიროა GBS გარემოსთვის.

y

კურსის წარმატებით დასრულების შემ
დეგ, სტუდენტები მიიღებენ გლობალუ
რი ბიზნესსერვისების სერტიფიკატს.

აუდიტი 10 წელიწადში
დროთ ა განმ ავლ ობ აშ ი, ყველ ა პრო
ფესია იცვლება, თუმცა რევოლუციურ
 ი
ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარება
და სფერ ოს გაფ ართ ოე ბ ა ფინ ანს ურ ი
ინფორმაციის მიღმა გულისხმობს, რომ
აუდიტორთა პროფესიაში უფრო მკვეთრი
ცვლილებებია მოსალოდნელი.
10 წელიწადში აუდიტორებს ახალი უნა
რები, კომპეტენციები და შესაძლებლო
ბები დასჭირდებათ, რომელზე მუშაობ აც
დღეს უნდა დაიწყონ მიუხედავად იმისა,
უკვე არიან პროფესიაში თუ ახლა იწყებენ
კარიერ
 ას.
შეგვიძლია დარწმუნებული ვიყოთ იმაში,
თუ რა არ შეიცვლ
 ება: აუდიტორებს მო
მავალშიც მოეთხოვებათ პროფესიული
სკეპტიციზმი, ტექნიკური ცოდნა და დამო
უკიდებლობა.
EY-ს ამერიკის მარწმუნებელი მიმართუ
ლების ვიცე-თავმჯდომარე, ჯონ კინგი,
აცხადებს:
„მე ამ ყველ აფ ერს ჩემ ი ქალ იშვ ილ ის
თვალ ით ვუყ ურ ებ და ვხედ ავ, რომ ის
ძირითადი „გარიგება“ პროფესიას ა და
ამ კარიერის მოსურვე ადამიანებს შო
რის, კვლავ იგივეა - შენ იძენ შესანიშნავ
უნარებს, შესანიშნავ გამოცდილებებს და
მხოლოდ ის მოგეთხოვება, რომ ბევრი
იმუშაო და გინდოდეს ამ გამოცდილებების
მიღება. მე ვთვლი, რომ ახლა უკეთესი
მდგომარეობაა, ვიდრე გასული 30 წლის
განმავლობაში, რაც მე ამ საქმეს ვაკეთებ.
როცა ვუყურებთ იმას, თუ სად ვართ ახ
ლა - მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რომ
პროფესიას ახასიათებს სიცოცხლისუნა
რიან ობა და იმედი მაქვს, ადამიანები ამას
ხედავენ.“
რა თქმა უნდა, სიცოცხლისუნარიანობის
ერთერთი მახასიათებელია ზრდა, რაც
აუდიტორებისთვ ის ნიშნავს ზრდას არსე
ბული განსაზღვრების მიღმა.

ჯონ კინგი
EY-ს ამერიკის მარწმუნებელი მი
მართულების ვიცე-თავმჯდომარე

„როცა ვფიქრობ მომავლის აუდიტორ
ზე, მე წარმ ოვ იდგ ენ ნაწ ილ ობრ ივ ბუ
ღალტ ერს, ნაწ ილ ობრ ივ ტექნ ოლ ოგს,
ნაწ ილ ობრ ივ დატ ა- ან ალ იტ იკ ოსს და,
ამ ყველაფერთან ერთად, ექსპერტიზას
რომ ელ იმ ე სფერ ოშ ი (იქნება ის რო
მელ იმ ე ინდ უსტ რ ია , თუ ღრმა ტექნ ო
ლოგიური სფერო),“ - განმარტავს სიუ
კოფ ი, AICPA-ს საჯ არ ო ანგ არ იშგ ებ ის
დირექტორი. „ჩვენ ვერ ვიქნებით ყვე
ლაფერი ყველასთვის, თუმცა ჩვენ დაგ
ვჭირდება ძირეულ
 ი ცოდნა და გამოც
დილება საკვანძო სფეროებში. ბიზნესის
გართ ულებასთ ან ერთ ად, წარმოიშ ობა
სხვადასხვ ა სპეციალიზების საჭიროება
და ახალგაზრდა აუდიტორებს მოუწევთ
ამაზე დაფიქრება.“
იმისათვის, რომ ახალგაზრდ
 ა აუდიტო
რებს ამ საკითხზე ფიქრისკენ ვუბიძგოთ,
აუდიტის რამდენიმე ექსპ ერტს ვთხოვეთ,
აღეწერათ, თუ რა უნდა იცოდნენ ამ პრო
ფესიის ადამიანებმა 10 წლის შემდეგ:
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ტექ-საზრიანი
შეი ძლ ებ ა მოგვ ეჩვ ენ ოს, რომ ისედ აც
ცხად ია , მომ ავლ ის აუდიტ ორ ებს დას
ჭირდებათ იყვნენ უფრო კომფორტულად
ტექნ ოლ ოგ იე ბთ ან, თუმც ა აღნ იშნ ულ ი
საკითხი იმდენად კრიტიკულია აუდიტის
სფეროსთვის, რომ ამის მხოლოდ აღნიშ
ვნა არასოდესაა საკმარისი.
„ისინი განსაკუთრებით ძლიერები უნდა
იყვნენ ტექნოლოგიებში. მათ ხელოვნური
ინტელექტის შექმნა არ მოეთხოვებათ,
თუმცა უნდა ჰქონდეთ აღნიშნული ტექნო
ლოგიების ღრმა გაგება.“
ანალიტიკოსები, არა უბრალოდ
შემგროვებლები
აუდიტის „შავი“ საქმის უდიდესი ნაწილი
ავტომატიზებული გახდება და ეს ნიშნავს,
რომ საჭირო იქნება, ინფორმაციას სხვა
ნაირად მივუდგეთ.
გამომდინარე იქიდან, რომ ტექნოლოგია
მრავ ალ ი წყარ ოდ ან შეგრ ოვ ებ ულ ინ
ფორმაციას შეკრებს, აუდიტორის ფოკუსი
ამ ინფორმაციის კომპილაციაზე კი არა,
არამედ - მის ანალიზზე იქნება.
„გქონდეს უნარი, იმუშაო ინფორმაციას
თან და შექმნა რეალ
 ურად მნიშვნელოვანი
ინფორმაცია კლიენტთან და ინდუსტრი
ასთან დაკავშირებით, პროფესიის ნორმა
გახდება.“
უფრო ჭკვიანი, უფრო სწრაფად
აჩქარდება არა მხოლოდ მათი მუშაობა
ინფორმაციის ანალიზში: მომავლის აუდი
ტორები აღმოაჩენენ, რომ უფრო მეტი
მაღალი დონის სამუშაოს შესრულება მოუ
წევთ კარიერის ადრეული პერიოდიდანვე.
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ლიდერები და გუნდის მენეჯერები
აუდიტის გუნდები პროფესიის საყრდენს
წარმოადგენს, თუმცა მათი კომპოზიცია
მნიშვ ნ ელ ოვნ ად შეი ცვ ლ ებ ა. გუნდ ებს
უფრო და უფრო ხშირად დაემატება არა
ბუღალტრული როლები, რათა შეივსოს
ტექნ ოლ ოგ იუ რ ი და დატ ა- ან ალ იტ იკ ის
უნარების, ასევე კლიენტის ინდუსტრიის
ღრმა ცოდნის საჭიროებები. ეს აუდიტო
რებ ისგ ან მოი თხოვს ლიდ ერ ობ ის ა და
მართვის ახალ უნარებს.
სპეციალიზებული
ათი წლის შემდეგ, აუდიტის გუნდის ძირი
თადი დანიშნულება აღარ იქნება საკმა
რისი რაოდენობის ადამიანების ჩართვა
სამუშაოს მოცულობის შესასრულებლად,
არამედ - ყველა საჭირო ექსპერტული
ცოდნის მობილიზება მაღალი ხარისხის
აუდიტის ჩასატარებლად. შესაბამისად,
აუდიტ ორ ებს მოე თხოვ ებ ათ, ჰქონდ ეთ
საკუთარი უნიკალური უნარებისა და გა
მოცდილებების არსენალი.
წყარო: accountingtoday.com

ვებგვერდი, 09/03/2022
სარეგისტრაციო კოდი
200090000.22.033.017561

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №67
2022 წლის 7 მარტი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010
წლის 31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, სარეგისტრაციო კოდი:
200090000.22.033.016112) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. დანართი №IV-01-ის „განაყოფი V“ და „განაყოფი VI“ ჩამოყალიბდეს თანდართული
რედაქციით.
2. 78-ე მუხლის მე-6 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 61 პუნქტი:
„61. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის
3824 99 960 01 (3824 90 980 01) კოდში მითითებული საქონლის იმპორტის შემთხვევაში,
აქციზური საქონლის აქციზური მარკებით სავალდებულო ნიშანდებას ახორციელებს საქონ
ლის იმპორტიორი, ამ საქონლის შესაბამისი საბაჟო კონტროლის ზონიდან ტრანსპ ორტირე
ბის დასრულების ადგილზე მიტანის შემდეგ, მაგრამ არაუგვიანეს ამ ადგილიდან გატანისა.
შენიშვნა:
აკრძალულია საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლ
 ატუ
რის 3824 99 960 01 (3824 90 980 01) კოდში მითითებული საქონლის თავისუფალ მიმოქცევაში
გაშვების შემდეგ ქვეყნის შიგნით აქციზური მარკით ნიშანდების გარეშე მიწოდება.“.
3. 79-ე მუხლის მე-4 პუნქტ
 ის:
ა) „ზ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ზ) საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლ
 ატურის 2401,
2403 11 000 00, 2403 19 000 00 და 2403 91 000 00 კოდებში მითითებული თამბაქოს ნაწარმისათ
ვის განკუთვნილ 1 000 ცალ აქციზურ მარკაზე – 8.0 ევროს ეკვივალენტი ლარებში;“;
ბ) „ზ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „თ“ და „თ1“ ქვეპუნქტები:
„თ) ადგილობრივი საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენ
კლატურის 3824 99 960 01 (3824 90 980 01) კოდში მითითებული საქონლისთვის განკუთვნილ
1 000 ცალ აქციზურ მარკაზე – 8.0 ევროს ეკვივალენტი ლარებში;
თ1) იმპორტირებული საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნო
მენკლატურის 3824 99 960 01 (3824 90 980 01) კოდში მითითებული საქონლისთვის განკუთვ
ნილ 1 000 ცალ აქციზურ მარკაზე – 11 ევროს ეკვივალენტი ლარებში.“.
4. 792 მუხლის:
ა) მე-2 პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „რ“ და „ს“ ქვეპუნ
ქტები:
„რ) იმპორტირებული სითხეები განკუთვნ ილი ელექტრ
 ონული სიგარეტით მოხმარე
ბისთვის 1 000-ცალიანი რულონი (თვითწებადი);
ს) იმპორტირებული სითხეები განკუთვნილი ელექტრონული სიგარეტით მოხმარების
თვის 10 000-ცალიანი რულონი (თვითწებადი).“;
ბ) მე-8 პუნქტ
 ი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„8. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის 2401,
2403 11 000 00, 2403 19 000 00 და 2403 91 000 00 კოდებში მითითებული საქონლისთვის გან
კუთვნილი აქციზური მარკების ფონური ფერი განისაზღვრება ადგილობრივი უფილტრ
 ო
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თამბაქოს ნაწარმისთვის განკუთვნილი აქციზური მარკების შესაბამისად, ხოლო აქციზური
მარკების შეფუთვის ფორმები განისაზღვრება ადგილობრივი დანარჩენი თამბაქოსთვის გან
კუთვნილი აქციზური მარკების შესაბამისად.“;
გ) მე-8 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-9 პუნქტი:
„9. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლ
 ატურის 3824 99
960 01 (3824 90 980 01) კოდში მითითებული საქონლისთვის განკუთვნ ილი აქციზური მარ
კების ფონური ფერი განისაზღვრება ადგილობრივი მოსაწევი სითხეებ
 ისთვ ის – ადგილობ
რივი უფილტრო თამბაქოს ნაწარმისთვის განკუთვნ ილი აქციზური მარკების შესაბამისად,
ხოლო იმპორტული მოსაწევი სითხეებ
 ისთვის – იმპორტული უფილტრო თამბაქოს ნაწარ
მისთვ ის განკუთვნილი აქციზური მარკების შესაბამისად. აქციზური მარკების შეფუთვის
ფორმები განისაზღვრება მოსაწევი სითხეებ
 ისათვის განკუთვნ ილი აქციზური მარკების შე
საბამისად.“.
5. 801 მუხლის:
ა) მე-5 და 51 პუნქტ
 ები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. შემოსავლების სამსახური განიხილავს პირის მიერ წარმოდგენილ განაცხადს და 2 სა
მუშაო დღის განმავლობაში იღებს გადაწყვეტილებას მატერიალური ფორმის მარკების შეძე
ნის შესახებ განაცხადის დადასტურების თაობაზე.
51. შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია, მატერიალური ფორმის მარკების შეძე
ნის შესახებ განაცხადის დადასტურების მიზნით, პირს მოსთხოვოს დამატებით ინფორმაცი
ა/დოკუმენტაცია, რომელიც დაკავშირებულია მარკების გაცემასთან.“;
ბ) 51 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 52–54 პუნქტები:
„52. აღიარებული საგადასახადო დავალიანების არსებობა (გარდა იმ შემთხვევებისა, რო
დესაც გადასახადის გადამხდ
 ელთან გაფორმებულია საგადასახადო დავალიანების გადახ
დევინების გადავადების შესახებ ხელშეკრულება) წარმოადგენს განაცხადის დადასტურება
ზე უარის თქმის საფუძველს.
53. აღიარ
 ებული საგადასახადო დავალიანების არსებობის ან/და დამატებითი ინფორ
მაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენის საჭიროების შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახური
პირს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას, რომელიც არ უნდა აღე
მატებოდეს 10 კალენდარულ დღეს. თუ აღნიშნულ ვადაში ხარვეზი არ იქნა აღმოფხვრილი
(განაცხადის დადასტურების მომენტისთვის პირს გააჩნია აღიარებული საგადასახადო დავა
ლიანება ან/და არ იქნა წარმოდგენილი საჭირო ინფორმაცია/დოკუმენტაცია), შემოსავლების
სამსახური იღებს გადაწყვეტილებას განაცხადის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ.
54. მატერიალური ფორმის მარკების შეძენაზე განაცხადის დადასტურებიდან 1 სამუშაო
დღეში, შერჩეული პირი განმცხადებელს უგზავნის შეტყობინებას მატერიალური ფორმის
მარკების მიწოდების თარიღის თაობაზე და ინვოისს გადასახდელი ნომინალური ღირებუ
ლების თანხისა და ანგარიშის რეკვიზიტების მითითებით. ინვოისით გათვალისწინებული
თანხის გადახდა უნდა განხორციელდეს 4 კალენდარულ დღეში. აღნიშნული პერიოდის გას
ვლის შემდგ
 ომ შერჩეული პირი უფლებამოსილია გააუქმოს განაცხადი და უარი თქვას მატე
რიალური ფორმის მარკების გაცემაზე.“.
6. 802 მუხლის:
ა) მე-5 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„5. შემოსავლების სამსახური განიხილავს პირის მიერ წარმოდგენილ განაცხადს და 2 სა
მუშაო დღის განმავლობაში იღებს გადაწყვეტილებას არამატერიალური ფორმის მარკების
შეძენის შესახებ განაცხადის დადასტურების თაობაზე“;
ბ) მე-5 პუნქტ
 ის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 51–54 პუნქტები:
1
„5 . შემოსავლების სამსახური უფლებამოსილია, არამატერიალური ფორმის მარკების შე
ძენის შესახებ განაცხადის დადასტურების მიზნით, პირს მოსთხოვოს დამატებით ინფორმა
ცია/დოკუმენტაცია, რომელიც დაკავშირებულია მარკების გაცემასთან.
52. აღიარებული საგადასახადო დავალიანების არსებობა (გარდა იმ შემთხვევებისა, რო
დესაც გადასახადის გადამხდელთან გაფორმებულია აღიარებული საგადასახადო დავალია
ნების გადახდევინების გადავადების შესახებ ხელშეკრულება) წარმოადგენს განაცხადის და
დასტურებაზე უარის თქმის საფუძველს.
53. აღიარ
 ებული საგადასახადო დავალიანების არსებობის ან/და დამატებითი ინფორ
მაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენის საჭიროების შემთხვევაში, შემოსავლების სამსახური
პირს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად განუსაზღვრავს გონივრულ ვადას, რომელიც არ უნდა აღე
მატებოდეს 10 კალენდარულ დღეს. თუ აღნიშნულ ვადაში ხარვეზი არ იქნა აღმოფხვრილი

(განაცხადის დადასტურების მომენტისთვის პირს გააჩნია აღიარებული საგადასახადო დავა
ლიანება ან/და არ იქნა წარმოდგენილი საჭირო ინფორმაცია/დოკუმენტაცია), შემოსავლების
სამსახური იღებს გადაწყვეტილებას განაცხადის დადასტურებაზე უარის თქმის შესახებ.
54. არამატერიალური ფორმის მარკების შეძენაზე განაცხადის დადასტურებიდან 1 სამუ
შაო დღეში შერჩეული პირი განმცხადებელს უგზავნის ინვოისს გადასახდელი ნომინალური
ღირებულების თანხისა და ანგარიშის რეკვიზიტის მითითებით. არამატერიალური ფორმით
აქციზური საქონლის სავალდებულო ნიშანდებას/არააქციზური საქონლის სავალდებულო
მარკირებას შერჩეული პირი უზრუნველყოფს გადამხდელის მიერ ინვოისით გათვალისწი
ნებული თანხის გადახდიდან არაუგვიანეს მეორე დღისა.“.
7. 812 მუხლის მე-5 პუნქტ
 ის:
ა) „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) მატერიალური ფორმის მარკების მიღებიდან 6-თვიან პერიოდში მოახდინოს იმპორ
ტისათვის მიღებული მატერიალური ფორმის მარკების გამოყენება ან დაბრუნება. იმპორტის
სასაქონლო ოპერაციაში მოქცევამდე, გარდა ამ ინსტრუქციის 78-ე მუხლის 61 პუნქტ
 ით გათ
ვალისწინებული შემთხვევისა, უზრუნველყოს პროდუქციაზე ნიშანდების/მ არკირების შესა
ხებ ინფორმაციის მონაცემთა ბაზაში ასახვა (გააქტიურება);“;
ბ) „დ“ ქვეპუნქტ
 ის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ1“ ქვეპუნქტი:
„დ1) საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 192-ე მუხლის მე-7 ნაწილის მიზნებისთვის,
ამავე მუხლის 12 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, იმპორტიორის მიერ აქციზური
მარკების მიღებიდან 6 თვეში გამოუყენებელი მარკების დაუბრუნებლობა ითვლება აქციზუ
რი მარკების სავალდებულო ნიშანდებას დაქვემდებარებული საქონლის ქვეყნის შიგნით მი
წოდებად და შესაბამისად დაიბეგრება აქციზით, ხოლო შემდგომ პერიოდში, დაუბრუნებე
ლი აქციზური მარკებით საქონლის ამ ინსტრუქციის 78-ე მუხლის 61 პუნქტ
 ის შესაბამისად
საქონლის ნიშანდების შემთხვევაში, მოხდება გადასახდელად დარიცხული აქციზის გადაან
გარიშება ფაქტობრივად განხორციელებული იმპორტის ოდენობის პროპორციულ
 ად;“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		

ლაშა ხუციშვილი

განაყოფი V.
ინფორმაცია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 192-ე მუხლის მე-7 ნაწილით
გათვალისწინებულ აქციზურ მარკებზე, რომლის მიღებიდან 6 თვეში არ განხორციელდა
საქონლის იმპორტი ან რომლის მიღებიდან 6 თვეში არ განხორციელდა სეს ესნ 3824 90 980 01
კოდში მითითებული იმპორტირებული საქონლის ნიშანდება
აქციზური
სეს
მარკების შეძე
№
ესნ
ნის შესახებ გა
კოდი
ნაცხადის №

საქონ
ლის
რაოდ
 ე
ნობა

აქციზუ
რი მარ
კების
მიღების
თარიღი

მიღებული
აქციზური
მარკების
რაოდენობა

მიღებული აქციზური მარკების მაიდენტიფი
ცირებელი მონაცემები ასეთის არსებობის შემ
თხვევაში
შეფუთვის
სერია
ნომერი
შტრიხკოდი
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განაყოფი VI.
ინფორმაცია აქციზურ მარკებზე, რომლის ნიშანდებითაც განხორციელდა საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის 192-ე მუხლის მე-7 ნაწილით გათვალისწინებული საქონლის
იმპორტი ან   რომლითაც განხორციელდა სეს ესნ 3824 90 980 01 კოდში მითითებული
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საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №74
2022 წლის 15 მარტი 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) დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება:
1. პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირი;“.
2. მე-3 მუხლის:
ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა და
იმ პირისა, რომლის შემოსავალიც იბეგრება გადახდის წყაროსთან ან გათავისუფლებულია
დაბეგვრისაგან) და საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირი, საგადასახადო
აღრიცხვის მიზნით, შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს:
ა) განცხადებას, №I-01 დანართის შესაბამისად;
ბ) საქართველოს მოქალაქე და საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირი –
პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს, ხოლო აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში
და ცხინვალის რეგიონში (ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში) ლეგიტიმურად
მცხოვრები პირები – პირადობის ნეიტრალურ მოწმობას ან ნეიტრალურ სამგზავრო
დოკუმენტს.“;

ბ) მე-2 პუნქტის:
ბ.ა) „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალის
წინებული ამხანაგობის შემთხვევაში, ამავე კანონის შესაბამისად შედგენილ და სანოტარო ან
სათანადო წესით დადასტურებული წესდების ასლს, ხოლო სხვა შემთხვევაში – ერთობლივი
საქმიანობის ხელშეკრულების ნოტარიულად ან სათანადოდ დამოწმებულ ასლს, რომელიც
უნდა შეიცავდეს:
ბ.ა) სახელწოდებას;
ბ.ბ) ყველა მონაწილის ნოტარიულად დამოწმებულ ხელმოწერას, მათი პირადობის
დამადასტურებელი მოწმობით/სარეგისტრაციო დოკუმენტით გათვალისწინებულ პირად
ნომერს/საიდენტიფიკაციო ნომერს და მისამართს;
ბ.გ) იურიდიულ მისამართს;
ბ.დ) მონაწილეთა მიერ გადაწყვეტილების მიღების წესს;
ბ.ე) ხელმძღვანელობაზე ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირს (პირებს);
ბ.ვ) მონაწილეთა შორის შემოსავლებისა და ზიანის განაწილების წესს და პირობებს;
ბ.ზ) მონაწილეთა უფლებებს და მოვალეობებს;
ბ.თ) ხელშეკრულებიდან გასვლის წესს;
ბ.ი) საქმიანობის ხანგრძლივობას;
ბ.კ) ხელშეკრულების მოშლისა და დარჩენილი ქონების განაწილების წესს;
ბ.ლ) მონაცემებს ერთობლივი საქმიანობის სახეობისა და მიზნის შესახებ;
ბ.მ) კანონმდებლობით მოთხოვნილ სხვა დებულებებს;“;
ბ.ბ) „გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ1“ ქვეპუნქტი:
„გ1) საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირის, აფხაზეთის ავტონომიურ
რესპუბლიკაში და ცხინვალის რეგიონში (ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში)
ლეგიტიმურად მცხოვრები პირის მაიდენტიფიცირებელი დოკუმენტის ასლს, ხოლო
საწარმოს/ორგანიზაციის, რომელსაც არ აქვს გავლილი სახელმწიფო/საგადასახადო
რეგისტრაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად – ამ მუხლის მე-5 პუნქტის „ბ“ და
„გ“ ქვეპუნქტით დადგენილი დოკუმენტაციის სათანადოდ დადასტურებულ/დამოწმებულ
ასლს – იმ შემთხვევაში, თუ საწარმოს დამფუძნებელს/წევრს წარმოადგენს ასეთი პირი;“;
გ) მე-3 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დ) ინფორმაციას იურიდიული მისამართის შესახებ და ხელმძღვანელობაზე/ წარ
მომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის რეკვიზიტებს (თუ აღნიშნულ ინფორმაციას არ
შეიცავს ამ პუნქტის „ბ“ ან „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია);“;
დ) მე-5 პუნქტის:
დ.ა) „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) ლეგალიზებულ/აპოსტილით დამოწმებულ, ქართულ ენაზე თარგმნილ და სანოტარო
წესით დადასტურებულ სადამფუძნებლო დოკუმენტაციას, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ
დოკუმენტის ლეგალიზება/აპოსტილით დამოწმება არ მოითხოვება – მხოლოდ მის
ნოტარიულად დადასტურებულ თარგმანს ქართულ ენაზე;
გ) დოკუმენტს, რომელიც უნდა მოიცავდეს სახელწოდებას, იურიდიულ მისამართს,
ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილ პირთა და დამფუძნებელთა
რეკვიზიტებს (თუ აღნიშნულ მონაცემებს არ შეიცავს სადამფუძნებლო დოკუმენტაცია);“;
დ.ბ) „გ“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის „გ1“ ქვეპუნქტი:
„გ1) მუდმივი დაწესებულების შემთხვევაში, ასევე – დოკუმენტს, რომლიდანაც ვლინდება
ინფორმაცია საქართველოში არსებული ფაქტობრივი მისამართის და ადგილობრივი
ხელმძღვანელობითი/წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების მქონე პირის შესახებ;“;
ე) 51 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) ლეგალიზებულ/აპოსტილით დამოწმებულ, ქართულ ენაზე თარგმნილ და სანოტარო
წესით დადასტურებულ სადამფუძნებლო დოკუმენტაციას ან მხოლოდ მის ნოტარიულად
დადასტურებულ თარგმანს ქართულ ენაზე – იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტაციის
ლეგალიზება/აპოსტილით დამოწმება არ მოითხოვება, და, არსებობის შემთხვევაში, სხვა
დოკუმენტს, რომლითაც დასტურდება საწარმოს მართვის ადგილის საქართველოში
გადმოტანა;“;
ვ) მე-6 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„გ) დიპლომატიური პასპორტის ასლს;“;
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ზ) მე-12 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ბ) საგადასახადო აღრიცხვის თაობაზე განცხადებაში ასახული მონაცემები არ შეესაბამება
წარდგენილ დოკუმენტებს;“;
თ) მე-12 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 121 პუნქტი:
„121. ამ მუხლის მე-12 პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევაში,
გადასახადის გადამხდელს საგადასახადო აღრიცხვაზე უარი შეიძლება ეთქვას მხოლოდ მას
შემდეგ, რაც კანონმდებლობით დადგენილი წესით განესაზღვრება ვადა დოკუმენტის ან/
და სხვა ინფორმაციის წარდგენისათვის და აღნიშნულ ვადაში გადასახადის გადამხდელის
მიერ არ იქნება ან/და არასრულყოფილად იქნება წარმოდგენილი საგადასახადო ორგანოში
შესაბამისი დოკუმენტი/ინფორმაცია;“.
3. დანართი №I-01 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
4. დანართი №I-02 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
5. დანართი №I-021 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
6. მე-6 მუხლის:
ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილება ნიშნავს გადასახადის გადამხდელის
ადგილსამყოფლის, სახელწოდების/სახელის ან/და გვარის, სამართლებრივი ფორმის ან/და
ხელმძღვანელობითი უფლებამოსილების მქონე პირის შეცვლას. ამასთან, გაერთიანების,
ამხანაგობის ან სხვა მსგავსი წარმონაქმნის შემთხვევაში (გარდა „ბინათმესაკუთრეთა
ამხანაგობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ამხანაგობისა),
სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილება ასევე მოიცავს ამხანაგობის, გაერთიანების ან სხვა
მსგავსი წარმონაქმნის მონაწილე პირების (წევრების) შესახებ მონაცემების შეცვლას.“;
ბ) პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11–16 პუნქტები:
„11. საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი (გარდა ინდივიდუალური მეწარმისა და
იმ პირისა, რომლის შემოსავალიც იბეგრება გადახდის წყაროსთან ან გათავისუფლებულია
დაბეგვრისაგან) და საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირი, სააღრიცხვო
მონაცემების ცვლილების მიზნით, შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს:
ა) განცხადებას, №I-01 დანართის შესაბამისად;
ბ) საქართველოს მოქალაქე და საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე ფიზიკური პირი –
პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს, ხოლო აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში
და ცხინვალის რეგიონში (ყოფილ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში) ლეგიტიმურად
მცხოვრები პირები – პირადობის ნეიტრალურ მოწმობას ან ნეიტრალურ სამგზავრო დოკუმენტს;
გ) თუ სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილება ხორციელდება წარმომადგენლის მეშვე
ობით – გადასახადის გადამხდელი ფიზიკური პირის მიერ გაცემულ და სანოტარო წესით
დადასტურებულ მინდობილობას ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით მინდობი
ლობასთან გათანაბრებულ დოკუმენტს.
12. გაერთიანება, ამხანაგობა და სხვა მსგავსი წარმონაქმნი, სააღრიცხვო მონაცემების
ცვლილების მიზნით, შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს:
ა) განცხადებას, №I-02 დანართის შესაბამისად;
ბ) ყველა წევრის მიერ ხელმოწერილ და ნოტარიულად დადასტურებულ კრების (სხდომის)
ოქმს (გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ხელშეკრულება ან კანონმდებლობა ითვალისწინებს
გადაწყვეტილების მიღების განსხვავებულ წესს), სადაც უნდა ფიქსირდებოდეს ცვლილების
შესახებ ინფორმაცია.
შენიშვნა: ამ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული კრების (სხდომის) ოქმთან ერთად,
გადასახადის გადამხდელისგან შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნეს ასევე წევრთა ან
მმართველობის/წარმომადგენლობის ორგანოს სხვა გადაწყვეტილების წარდგენა, რომელიც
შესაძლოა, უკავშირდებოდეს სუბიექტის სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილებას;
გ) ერთობლივი საქმიანობის ხელშეკრულების ნოტარიულად ან სათანადო წესით
დადასტურებულ ასლს (ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის შემთხვევაში);
დ) სხვა შესაბამის დოკუმენტს, რომელიც მოითხოვება კანონმდებლობით ან/და იწვევს
სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილებას.
13. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი და საბიუჯეტო ორგანიზაცია, სააღრიცხვო
მონაცემების ცვლილების მიზნით, შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს:
ა) განცხადებას, №I-02 დანართის შესაბამისად;
ბ) ცვლილების თაობაზე გადაწყვეტილებას ან/და დებულებას/წესდებას (დებულების/
წესდების ცვლილების შემთხვევაში);

გ) ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ცვლილების
შემთხვევაში, აღნიშნული პირის პირად რეკვიზიტებს.
14. უცხოური საწარმო/ორგანიზაცია, მისი მუდმივი დაწესებულება, აგრეთვე, არარე
ზიდენტი ფიზიკური პირის მუდმივი დაწესებულება, სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილების
მიზნით, შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს:
ა) განცხადებას, №I-02 დანართის შესაბამისად;
ბ) ლეგალიზებულ/აპოსტილით დამოწმებულ, ქართულ ენაზე თარგმნილ და სანოტარო
წესით დადასტურებულ ცვლილების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, ხოლო იმ შემ
თხვევაში, თუ დოკუმენტის ლეგალიზება/აპოსტილით დამოწმება არ მოითხოვება – მხოლოდ
მის ნოტარიულად დადასტურებულ თარგმანს ქართულ ენაზე.
15. დიპლომატიური სტატუსის მქონე ორგანიზაცია, სააღრიცხვო მონაცემების ცვლი
ლების მიზნით, შემოსავლების სამსახურს წარუდგენს:
ა) განცხადებას, №I-02 დანართის შესაბამისად;
ბ) შესაბამისი ცვლილების განხორციელების დადასტურების თაობაზე, საქართველოს
საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გაცემულ წერილს.
16. თუ გადასახადის გადამხდელის სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილება ხორციელდება
წარმომადგენლის მეშვეობით, ამ მუხლის 12-15 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში,
შემოსავლების სამსახურს წარედგინება უფლებამოსილი პირის მიერ გაცემული მინდო
ბილობა.“;
გ) მე-4 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 41 და 42 პუნქტები:
„41. გადასახადის გადამხდელს სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილებაზე უარი შეიძლება
ეთქვას, თუ:
ა) სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილების თაობაზე განცხადებაში ასახული მონაცემები
არ შეესაბამება წარდგენილ დოკუმენტებს;
ბ) სრულყოფილად არ არის წარდგენილი ამ მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტები.
42. ამ მუხლის 41 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში გადასახადის გადამხდელს
სააღრიცხვო მონაცემების ცვლილებაზე უარი შეიძლება ეთქვას მხოლოდ მას შემდეგ,
რაც კანონმდებლობით დადგენილი წესით განესაზღვრება ვადა დოკუმენტის ან/და სხვა
ინფორმაციის წარდგენისათვის და აღნიშნულ ვადაში გადასახადის გადამხდელის მიერ არ
იქნება ან/და არასრულყოფილად იქნება წარმოდგენილი საგადასახადო ორგანოში შესაბამისი
დოკუმენტი/ინფორმაცია.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		
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ვებგვერდი, 16/03/2022

საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №75
2022 წლის 15 მარტი ქ. თბილისი
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 31 დეკემბრის №996
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„გადასახადების ადმინისტრირების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის
31 დეკემბრის №996 ბრძანებით (სსმ, ვებგვერდი, 060111, 03/01/2011, 200090000.22.033.016112)
დამტკიცებულ ინსტრუქციაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და 112-ე მუხლს დაემატოს შემდეგი
შინაარსის 51-ე პუნქტი:
„51. 2022 წლის 1 მაისამდე დასაშვებია, თამბაქოს ნაწარმის მატერიალური ფორმის
აქციზური მარკით სავალდებულო ნიშანდება განხორციელდეს ამ ინსტრუქციის 78-ე მუხლის
მე-6 პუნქტისგან განსხვავებული წესით, პოლიეთილენის საფარველის გარედან. აღნიშნულ
შემთხვევაში, თამბაქოს ნაწარმის მატერიალური ფორმის აქციზური მარკით სავალდებულო
ნიშანდება ხორციელდება საქართველოს საბაჟო საწყობის ტერიტორიაზე.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საქართველოს ფინანსთა მინისტრი		
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სარეგისტრაციო კოდი
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შემოსავლების სამსახურის უფროსის
ბრძანება №5015
2022 წლის 28 თებერვალი ქ. თბილისი
„ცალკეულ შემთხვევებში მომსახურების გაწევის ადგილზე
დაინტერესებული პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ“
შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2021 წლის 25 ოქტომბრის N 33619
ბრძანებაში 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 მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული
პირისთვის მომსახურების გაწევის შეზღუდვის შესახებ“ შემოსავლების სამსახურის
უფროსის 2021 წლის 25 ოქტომბრის N 33619 ბრძანებაში შეტანილ იქნეს ცვლილება და
ბრძანების დანართი №1 ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს 2022 წლის 20 მარტიდან.
შემოსავლების სამსახურის უფროსი

ლევან კაკავა
დანართი №1

მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისათვის
შესაზღუდი მომსახურების სახეები
მომსახურების გაწევის ადგილზე დაინტერესებული პირისათვის შესაზღუდი
მომსახურებებია:
ა) ნავთობპროდუქტების რეალიზატორის სტაციონარული ობიექტის მოსარგებლედ
რეგისტრაციის/ვადის გაგრძელების მოთხოვნა;
ბ) დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის შესახებ ცნობის მოთხოვნა;
გ) საგადასახადო დავალიანების შესახებ ცნობის მოთხოვნა;
დ) გადასახადის გადამხდელის საბანკო დაწესებულების/ანგარიშების შესახებ ცნობის
მოთხოვნა;
ე) ზედმეტად გადახდილი გადასახადის/სანქციის თანხის დაბრუნების (გარდა
ფიზიკური პირებისა) მოთხოვნის რეგისტრაცია;
ვ) გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების
შესახებ (დაქირავებული პირის მომართვის შემთხვევაში) ცნობის მოთხოვნა;
ზ) გადახდის წყაროდან მიღებულ შემოსავლებზე შეღავათის გამოყენების უფლების
შესახებ (დამქირავებლის მომართვის შემთხვევაში) ცნობის მოთხოვნა;
თ) გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში შეძენილ საქონელზე ან/და მომსახურებაზე
გადახდილი დღგ-ის თანხის პირადი აღრიცხვის ბარათზე ასახვის მოთხოვნის რეგისტრაცია;
ი) დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ განცხადების რეგისტრაცია;
კ) დღგ-ის გადამხდელად რეგისტრაციის მონაცემებში ცვლილების განხორციელების
მოთხოვნის რეგისტრაცია;
ლ) დღგ-ის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის უფლების მიღების
მოთხოვნის რეგისტრაცია;
მ) დღგ-ის თანხის დაბრუნების სპეციალური ქვითრის გაცემის სავაჭრო ობიექტების/
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ნუსხაში ცვლილების შესახებ განცხადების რეგისტრაცია.
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ვებგვერდი, 17/03/2022
სარეგისტრაციო კოდი
260030000.64.076.016106

ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და
აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის
ბრძანება №ნ-2
2022 წლის 16 მარტი ქ. თბილისი
„ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების
წესის შესახებ“ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
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,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4
პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:
მუხლი 1
„ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის განხორციელების წესის შესახებ“
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის
უფროსის 2017 წლის 12 ივლისის №ნ-9 ბრძანებაში (www.matsne.gov.ge,
(
13/07/2017,
260030000.64.076.016017) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანების პირველის მუხლის
„ა“ ქვეპუნქტით დამტკიცებული
„ხარისხის კონტროლის სისტემის მონიტორინგის
განხორციელების წესის“:
1.  მე-6 მუხლის:
ა) პირველი პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 11 პუნქტი:
„11. იმ აუდიტორების/აუდიტორული ფირმების მიმართ, რომელთაც მინიჭებული აქვთ
სტატუსი „კატეგორიის გარეშე”, სამსახური უფლებამოსილია, საკუთარი ინიციატივით,
მონიტორინგის განხორციელება დაიწყოს რისკზე დამყარებული მიდგომის საფუძველზე
აღმოჩენილი გარემოების (მათ შორის, ამ ბრძანებით დამტკიცებული დანართი №3ის საფუძველზე წარმოდგენილი ინფორმაციის დამუშავების საფუძველზე) ან/და
სამსახურისათვის წარდგენილი წერილის ან/და საჩივრის ან/და მაღალი საზოგადოებრივი
ინტერესის არსებობისას. სამსახური რისკების მართვისათვის იყენებს შესაბამის
მეთოდოლოგიას და პროგრამულ უზრუნველყოფას.“;
ბ) მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. სამსახური უფლებამოსილია, აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მომდევნო
მონიტორინგის ვადის დადგომამდე, განახორციელოს აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის/
გარიგების პარტნიორის თემატური მონიტორინგი.“.
2.  მე-7 მუხლის:
ა) 51 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 52 პუნქტი:
„52. ის აუდიტორული ფირმა, რომელსაც ბოლო მონიტორინგის შედეგებით მიენიჭა
სდპ-ის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილება და სურს
ვადამდე (განმეორებითი) მონიტორინგი თავისუფლდება დიაგნოსტიკური ანგარიშის
და ქსელის ფარგლებში ხარისხის კონტროლის სისტემის მიმოხილვის წარმოდგენის
ვალდებულებისაგან.“;
ბ) მე-7 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,7. ის აუდიტორული ფირმა/საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელი
აუდიტორი, რომელსაც გავლილი აქვს მონიტორინგი, უფლებამოსილია, ამ წესის მოთხოვნათა
დაცვით, მონიტორინგის განხორციელების მოთხოვნის შესახებ განცხადებით მიმართოს
სამსახურს იმ შემთხვევაში, თუ აუდიტორული ფირმის თითოეულ გარიგების პარტნიორს/
საქმიანობის ინდივიდუალურად განმახორციელებელ აუდიტორს მონიტორინგის
დასრულების შემდეგ დაწყებული და დასრულებული აქვს ფინანსური ანგარიშგების
აუდიტის არანაკლებ 3 გარიგება.“.
3.  მე-10 მუხლის მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„4. სამსახური განცხადებას განიხილავს და განცხადების დაკმაყოფილების ან
განცხადებაზე უარის თქმის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს მე-7 მუხლის პირველი და
მე-20 მუხლის 53 პუნქტებით გათვალისწინებულ ვადებში.“.

4. მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის მე-6 პუნქტი:
„6. თემატური მონიტორინგის შედეგები (მინიჭებული უფლებამოსილება, მომსახურების
შეზღუდვა და პასუხისმგებლობის სახე, ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საჯაროა.
აღნიშნული შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში აისახება
რეესტრში.“.
5. მე-17 მუხლის:
ა) მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. მონიტორინგის გეგმაში აუდიტორისა და აუდიტორული ფირმის თითოეულ
გარიგების პარტნიორთან მიმართებაში შეტანილი უნდა იქნეს მინიმუმ 1 ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტის გარიგება, ხოლო აუდიტორულ ფირმასთან მიმართებაში არანაკლე
ბ 2 ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის გარიგება.“;
ბ) 32 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 33 პუნქტი:
„33. აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მიმართ, რომელსაც კანონის ამოქმედების
შემდგომ პერიოდში არ აქვს დასრულებული სულ მცირე 2 ფინანსური ანგარიშგების
აუდიტი, მონიტორინგი ვერ განხორციელდება (შეწყდება საწყის ეტაპზე), ხოლო აუდიტორი/
აუდიტორული ფირმა რეესტრში აისახება როგორც „კატეგორიის გარეშე”, მონიტორინგის
შედეგების გამოვლენამდე არსებული პერიოდით. ამ პუნქტით განსაზღვრული აუდიტორის/
აუდიტორული ფირმის მიერ გაწეული სხვა აუდიტორული მომსახურების არსებობის
შემთხვევაში სამსახური უფლებამოსილია რისკზე დამყარებული მიდგომის საფუძველზე
აღმოჩენილი გარემოების ფარგლებში განახორციელოს თემატური მონიტორინგი.“;
გ) 33 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 34 პუნქტი:
„34. ამ მუხლის 33 პუნქტით გათვალისწინებული აუდიტორი/აუდიტორული
ფირმა, რომელსაც მინიჭებული აქვს სტატუსი „კატეგორიის გარეშე“, უფლებამოსილია
მონიტორინგის შედეგების გამოვლენამდე ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის მომსახურება
გაუწიოს პირველ, მეორე, მესამე და მეოთხე კატეგორიის სუბიექტებს.“.
6. მე-20 მუხლის:
ა) 52 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„52. აუდიტორული ფირმა, რომელსაც მიენიჭა სდპ-ისათვის აუდიტორული
მომსახურების გაწევის უფლებამოსილება, მაგრამ მომდევნო, სავალდებულო წესით
მონიტორინგის განხორციელებამდე არ ჩაუტარებია სულ მცირე 2 ფინანსური ანგარიშგების
აუდიტი, მონიტორინგი ვერ განხორციელდება (შეწყდება საწყის ეტაპზე), აუდიტორული
ფირმა მომდევნო მონიტორინგის შედეგების გამოვლენამდე უფლებამოსილია გააგრძელოს
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტის მომსახურების განხორციელება პირველი, მეორე, მესამე,
მეოთხე კატეგორიის სუბიექტებისთვის, ხოლო სდპ-ისათვის აუდიტორული მომსახურების
გაწევის უფლებამოსილება უწყდება და აუდიტორული ფირმა რეესტრში აისახება როგორც
„კატეგორიის გარეშე“. თუ აუდიტორულ ფირმას სურს ჩაატაროს სდპ-ის ფინანსური
ანგარიშგების აუდიტი, ვალდებულია აუდიტორული მომსახურების განხორციელების
შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებამდე მიმართოს სამსახურს ხარისხის კონტროლის
სისტემის მონიტორინგის განხორციელების მოთხოვნით.“;
ბ) 53 პუნქტის შემდეგ დაემატოს შემდეგი შინაარსის 54 პუნქტი:
„54. აუდიტორის/აუდიტორული ფირმის მიმართ, რომელსაც მიენიჭა სუბიექტებისათვის
(გარდა სდპ-ისა) აუდიტორული მომსახურების გაწევის უფლებამოსილება და მომდევნო,
სავალდებულო წესით მონიტორინგის განხორციელებამდე არ ჩაუტარებია სულ მცირე 2
ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი, მონიტორინგი ვერ განხორციელდება (შეწყდება საწყის
ეტაპზე), აუდიტორს/აუდიტორულ ფირმას უნარჩუნდება ბოლო მონიტორინგის შედეგებით
მინიჭებული უფლებამოსილება/შეზღუდვა მომდევნო მონიტორინგის შედეგების
გამოვლენამდე, ხოლო რეესტრში აისახება როგორც „კატეგორიის გარეშე“.“.
მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის
ზედამხედველობის სამსახურის
უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი		

დავით მჭედლიძე
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კითხვა:
იმ შემთხვევაში, როდესაც კომპანია თვითონ იხდის დასაქმებულის 2%-ს, დეკ
ლარაციაში საპენსიოს არ ვაჩვენებ, ფიზიკური პირის გადასახდელს და საწარ
მოს გადასახდელს 4%-ს კი მთლიანად ხარჯებში ვატარებ, რის შემდეგაც ხელზე
აღებული თანხა არის დარიცხული ხელფასის 80% და შესაბამისად, ხელფასად
დეკლარაციაშიც ამ თანხას ვადეკლარირებთ?
პასუხი:
ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად გამოდის რომ თანამშრომელს ხელფასი ეზრდება ვინა
იდან მისთვის დასაკავებელ საპენსიოს თანხასაც თქვენი კომპანი იხდის.
დეკლარაციაში მიეთ
 ითება დარიცხული (და არა ხელზე მისაღები) ხელფასი სავალ
დებულო საპენსიო შენატანის ჩათვლით ერთ უჯარაში და საპენსიო შენატანის გარეშე
მეორე უჯრაში (იხილეთ განაცემთა დეკლარაციის შესაბამისი უჯრები) .
კითხვა:
შპს-მ, რომელიც საქმიანობს სოფლის მეურნეობ
 ის კუთხით, შეიძინა ტრაქტორი
და გამოუწერეს ანგრიშ-ფაქტურა. გვაინტერესებს, ხომ არ არის რაიმე პრობლემა
რომ ჩაითვალოს მთლიანად დღგ, რადგან ხდება აქტივის იდენტიფიცირება და
დოკუმენტიც სათანადოდ არის შედგენილი?
პასუხი:
თუ შპს არის კვალიფიციური დღგ-ის გადამხდელი, მაშინ ჩათვლის პრობლემას ვერ
ვხედავთ, თუმცა გასათვალისწინებლია საგადასახადო კოდექსის XXVI თავითა და მ.შ.
177-ე მუხლით განსაზღვრული შეზღუდვები.
კითხვა:
ააიპ-იმ, რომელიც არ არის დღგ-ს გადამხდელი, უცხოურ
 ი კომპანიისგან მიიღო
გრანტი. გვაინტერესებს უნდა მიმართოს თუ არა შემოსავლების სამსახურს, რომ
დღგ-ს შეღავათით მოსარგებლეთა რეესტრ
 ში დაფიქსირდეს?.
პასუხი:
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თქვენი კითხვიდან არ ჩანს ამ რეესტრში დარეგისტრირების საფუძველი. შეგიძლი
ათ ისარგებლოთ საგადასახადო კოდექსის 181.2-ე მუხლით დადგენილი უფლებით:
„გრანტის მიმღებ პირს, რომელმაც გრანტის ხელშეკრულების ფარგლებში შეიძ ინა
საქონელი ან/და მომსახურება, უფლება აქვს ჩაითვალოს ან დაიბრუნოს ამ საქონლის
თვის/მომსახურებისთვ ის გადახდილი დღგ, საგადასახადო ორგანოში საგადასახადო
ანგარიშ-ფაქტურის ან უკუდაბეგვრისას ბიუჯ ეტში დღგ-ის გადახდის დამადასტურებელი
დოკუმენტის წარდგენის საფუძველზე“.

კითხვა:
ინდივიდუალურ მეწარმეს მომენიჭა მცირე ბიზნესის სტატუსი. სამეწარმეო საქმი
ანობაში არ მყავს დაქირავებული პერსონალი და არა ვარ დღგ-ს გადამხდ
 ელი.
ვარ თუ არა საპენსიო ანარიცხის 4%-ინი გადასახდელის გადამხდელი?
პასუხი:
თუ არ გაქვთ საშემოსავლო გადასახადის დაკავების ვალდებულება, ხელფასისა და
ფიზიკური პირისგან მიღებული მომსახურების ნაწილში, ი/მ მოგების ნაწილში სავალ
დებულო საპენსიო შენატანის გადახდა ნებაყოფლობითია.
კითხვა:
ფიზიკური პირი თუ ამავე წლის ივლისის თვეში იყიდის უძრავ ქონებას, მიწას, და
შემდეგ მის ნახევარს ნოემბერის თვეში გაუკეთებს ჩუქებას მაგრამ ნასყიდობის
ხელშეკრულებაში ჩაწერენ 1 ლარს, მომიწევს თუ არა გადასახადი? (მე როგორც
ვიცი ნასყიდობაზე 1000 ლარამდე არ გვეკუთვნის გადასახადი).
პასუხი:
თუ დასაჩუქრებული:
ა) არის პირველი ან მეორე რიგის მემკვიდრე; (ასევე, მესამე ან მეოთრე რიგის მემკ
ვიდრე წლიურად 150 000 ლარამდე).
ბ) არ არის პირველი-მეოთხე რიგის მემკვიდრე და არ დგინდება ამ ჩუქებასთან დაკავ
შირებული რაიმ ე სახის ნაცვალგება, მაშინ გამჩუქებელს არ წარმოეშობა საშემოსავლო
გადასახადის ვალდებულება, თუმცა დასაჩუქრებულს „ბ“ შემთხვევაში ასეთი ვალდე
ბულება შეიძლება წარმოეშვას საგადასახადო დაბეგვრაში არსებული ფორმა-შინაარ
სის პრინციპიდან მომომდინარე, რაც გულისხმ ობს იმას რომ მთავარია არა ის თუ რა
თანხას ჩაწერთ ხელშრ
 ულებაში არამედ ის თუ რა რეალური საბაზრო ღირებულება
გააჩნია აღნიშნულ ქონებას. სსკ-ის 73-ე მუხლის 9 ნაწილის მიხედვით იმ შემთხვევაში
თუ ოპერაციის ფორმა არ შეეს აბამება მის შინაარსს დაბეგვრა მოხდება ოპერაციის
შინაარსიდან გამომდინარე რაც მოცემულ შემთხვევაში შესაძლოა გულისხმობდეს ქო
ნების რეალური საბაზრო ფასიდან დაბეგვრას.
კითხვა:
ვართ რეგისტრ
 ირებული შპს, გვაინტერესებს ფეისბუკ გვერდზე გაკეთებული რეკ
ლამა როგორ იბეგრება დღგს არაგადამხდ
 ელისთვ
 ის. გთხოვთ აგვიხსნათ თუ
რა სახის გადასახადები უნდა გადავიხადოთ და რა გაანგარიშების საფუძველზე?
პასუხი:
თქვენ მოგიწევთ მომსახურების ღირებულების დაბეგვრ
 ა დღგ-ით (უკუდაბეგვრის წე
სით), აგრეთვე შესაძლოა მოხდეს საშემოსავლო/მოგების გადასახადის (10 %) დაკა
ვება გადახდილი თანხიდან, თუ შემოსავალი განეკუთვნ ება საქართველოში არსებული
წყაროდან მიღებულ შემოსავალს და თუ იმ ქვეყანასთან, რომლის რეზიდენტსაც წარ
მოადგენს ეს უცხოური კომპანია, არ არის დადებული საერთაშორისო ხელშეკრულება
ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ.
კონკრეტულად ფეისბუკთან არარეზიდენტის საშემოსავლო/მოგების გადასახადის
დაკავება როგორც წესი არ ხდება გამომდინარე იქინდან რომ ჩვენს რეგიონს რო
გორც წესი ემსახურება ირლანდიაში რეგისტრირებული კომპანია (არსებობს სა
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ერთაშორისო შეთანხმება), თუმცა ყველა შემთხვევა ინდივიდუალურად უნდა იქნას
განხილული და ინდივიდუალურად უნდა იქნეს გადაწყვეტილი 10%-ის დაკავება/არ
დაკავების საკითხი.
კითხვა:
დღგ-ს არ გადამხდელ ინდმეწარმეს აქვს ესეთი პრობლემა: განბაჟებულ საქო
ნელს ყიდის ზედნადებებით და საცალო გაყიდვის წესით და აქამდე არ ჰქონდა
სალარო აპარატი, რისთვისაც დავჯარიმდით სამარლიან
 ად. შემდეგ დაგვიკავ
შირდნენ შემოსავლებიდან და გაგვაფრთხილეს, ბევრი ნაშთი გიფიქსირდებათ
და მიხედეთო. გთხოვთ აგვიხსნათ რას ნიშნავს ეს გაფრთ
 ხილება, რას ფიქრობთ
როგორ მოვიქცეთ, რომ თავიდან ავირიდოთ პრობლემები?
პასუხი:
თუ თქვენ მიერ იმპორტირებული საქონლის რაოდ
 ენობასა და დეკლარირებული გა
ყიდული საქონლის რაოდენობას შორის სხვაობ ა შეესაბამება თქვენთან რეალურად
არსებული საქონლის ნაშთს, მაშინ პრობლემა არ გაქვთ. ხოლო თუ ამ სხვაობ ასა და
ფაქტობრივ ნაშთს შორის განსხ ვავებებია, მაშინ შეიძლება წარმოიშვას დანაკლისის
დაბეგვრისა და დაჯარიმების საკითხები. ამიტომ თუ მართლაც შეიძლება იყოს სხვაო
ბები ჩვენი რჩევაა ჩაატაროთ ინვენტარიზაცია და საბუღალტრ
 ო აღრიცხვის მიხედვით
არსებული საქონლის ნაშთი შეუდაროთ საწყობში არსებულ ფაქტობრივ საქონელს - და
ნაკლისის დაფიქსირების შემთხვევაში კი მოახდინოთ დაბეგვრა შესაბამისი გადასახა
დებით, ზედმეტი საქონელი კი აღრიცხოთ თქვენს ბუღალტრ
 ულ აღრიცხვაში როგორც
გამოვლენილი ზედმეტობა.
კითხვა:
მანქანა გაფორმებულია შპს-ზე და მძღოლი დაჯარიმდა საპატრულო სამსახურის
მიერ. გადახდილი თანხა სარგებლად განიხილება და ხელფასის სახით იბეგრე
ბა, თუ სხვა რამ გადასახადი არის კიდევ გადასახდელი?
პასუხი:
ამ შემთხვევაში ხელფასიდან დაკავებული საშემოსავლო გადასახადის გარდა სხვა გა
დასახადები არ წარმოიშობა.
კითხვა:
საწარმოდან საქონელი გადის ექსპ
 ორტზე. მყიდველის მანქანა მოვიდა თბილისში
გამყიდველის საწყობში. ტრანსპორტირების ხარჯი მყიდველისაა. ეხლა გამყიდ
ველმა უნდა გაწეროს შიდა გადაადგილების ზედნადები საწყობიდან საზღვრ
 ამდე.
საზღვარზე გაფორმდება ექსპორტის საბუთი და შიდა გადაადგილების საბუთში
არარეზიდენტის მონაცემი უნდა იყოს მითითებული?
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პასუხი:
თუ საქონელი გადის ექსპ ორტზე, მაშინ ექსპორტიორი ავსებს ექსპორტის დეკლარაცი
ას და ამ დეკლარაციით გადააადგილებს საქონელს საქართველოს ტერიტორიაზე (ანუ
შიდა გადაზიდვის ზედნადები მას არ ჭირდება). ხოლო თუ საბაჟომდე საქონელი მიაქვს
მის გამყიდველს და არა ექსპორტიორს, მაშინ გამყიდველი გამოწერს შიდა გადაზიდვის
ზედნადებს, მაგრამ მისთვის ეს არის საქონლის მიწოდება საქართველოს ტერიტორიაზე
და იგი დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციაა.

კითხვა:
როდესაც საწარმოს ძველი პერიოდის დავალიან
 ება საბუღალტრო ჩანაწერებში
გიჩანს და რეალ
 ურად არ გაქვს დავალიან
 ება (ნაღდით გადახდა იყო წინა პე
რიოდში და არ აისახა ჩანაწერებში) იმისთვის, რომ ბუღალტრულად გასწორდეს
და ბარათიც გავასწოროთ, შედარების აქტის საფუძველზე, ან რა იქნება სწორი
ოპერაცია და რა სახის გადასახადებთან შიძლება გვქონდეს შეხება, რომ მო
ვახდინოთ დეკლარირება და გადასახადების გადახდა რომ პრევენციული იქნეს
გადაწყვეტილება?
პასუხი:
ზოგადად ვალდებულების გაუქმება წარმოშობს ფინანსურ მოგებას (გარდა მაგალითად
ისეთი შემთხვევებისა როდესაც აშკარაა რომ ასეთი ვალდებულება წინა პერიოდში
არასწორად არის წარმოშობილი), რომელიც ე.წ. ესტონურ მოდელზე გადასული შპს-ს
შემთხვევაში დაიბეგრება მაშინ, როცა განაწილდება დივიდენდად. სხვა გადასახადი ამ
კონკრეტულ ოპერაციაში არ წარმოიშობა, თუმცა, ჩვენთვის გაურკვეველია, როგორ იყო
ეს ყველაფერი აქამდე დაბალანსებული, მაგალითად, ფულადი სახსრების ანგარიშების
ჭრილში. რაც, თავის მხრივ შეიც
 ავს საშემოსავლო გადასახადისა და/ან საგადასახადო
სანქციების რისკებს.
კითხვა:
მატერიალურად პასუხისმგებელ პირს დავაკისრე ინვენტარიზაციით მიღებული და
ნაკლისის თანხა, ვაღიარ
 ე ეს დანაკლისი რეალიზაციაში საბაზრო ფასებით+დღგ.
გაკეთდა გრაფიკი-შეთანხმება 1 წლიან
 ი ამ დანაკლისის დაფარვაზე. გთხოვთ
განმარტებას, დანაკლისის რეალ
 იზაციის მომენტში საშემოსავლოთი უნდა დავ
ბეგრო ეს პირი, თუ შემდგომში უნდა დავბეგრო ვალის დაფარვის მომენტში? არის
იმის მოლოდინი რომ ეს ვალი არ დაიფარება. ასევე მოგების დეკლარაციაშიც
უნდა შევიტანო ეს დანაკლისი და გადასხდელი?
პასუხი:
ფაქტობრივად, თქვენ მიჰყიდეთ დაკლებული საქონელი მატერიალურად პასუხისმგე
ბელ პირს - გადახდის გადავადებით. დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციის განხორციელების
მომენტია - დანაკლისის აღმოჩენის მომენტი. თუ ეს პირი სრულად დაფარავს დავალი
ანებას, იგი არ დაიბეგრება, ხოლო თუ მას დავალიანება მთლიანად ან ნაწილობრივ
ჩამოეწერება, მაშინ ჩამოწერილი თანხა ჩამოწერის გაფორმების მომენტში ჩაითვლება
ამ პირის ხელფასად და დაიბეგრება საშემოსავლო გადასახადით.
კითხვა:
ვებ დეველოპერი ვარ, საიტებს ვაწყობ. საზღვარგარეთ რეგისტრირებულმა კომ
პანიამ შემომთავაზა B2B კონტრაქტი და ამისთვის როგორც ვხვდები იურიდიული
სტატუსი მჭირდება და ბუღალტერი, რომელიც ჩემს დეკლარაციებს განკარგავს.
ანაზღაურება იქნება ევროში ან დოლარში. შეგიძლიათ უფრო დამიკონკრეტოთ
რომელი სტატუსით შემიძლია ვისარგებლო, რა ფასად და რამდენად იოლია ამ
სტატუსის გაუქმება თუ კონტრაქტი გაწყდება ჩემსა და დამქირავებლს შორის?
პასუხი:
ინდმეწარმე არის ფიზიკური პირი და მას აქვს სრული ქონებრივი პასუხისმგებლობა.
ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერ ვალდებულებაზე (მათ შორის, ეკონომიკური საქმიანობის
ფარგლებში წარმოშობილ ვალდებულებებზე) იგი პასუხს აგებს მთელი თავისი ქონებით.
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გადასახადები, რომლებიც ფიზიკურ პირს ეხება - საშემოსავლო, ქონების და დღგ.
აგრეთვე, საქმიანობიდან გამომდინარე, აქციზი და იმპორტის გადასახადი, ხოლო თუ
საქმიანობა მოითხოვს ნებართვას/ლიცენზიას, მაშინ - შესაბამისი მოსაკრებელიც.
საშემოსავლო გადასახადი
ინდმეწარმეს შეუძლია მცირე ბიზნესის ან ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელის
სტატუსი მიიღოს რაც გულისხმ ობს ყველთვიურად 1%-იანი განაკვეთით დაბეგვრას შე
მოსავლიდან იმ პირობით რომ ასეთი ბიზნესიდან მიღებული შემოსავალი წლიურად არ
გადააჭარბებს 500 000 ლარს. თუ კონკრეტული საქმიანობისთვის ამ სტატუსის მინი
ჭება აკრძალული არ არის. ამისთვ ის უნდა გაეცნოთ მთავრობის 415-ე დადგენილებას
„სპეციალური დაბეგვრ
 ის რეჟიმების შესახებ“. ამ სტატუსს მნიშვნელოვანი შეღავათის
მოცემა შეუძლია საშემოსავლო გადასახადში, მაგრამ არა სხვა გადასახადებში. იმ
შემთხვევაში, თუ ვერ ისარგებლებთ აღნიშნული სტატუსებით, დაიბეგრებით წლიური
საშემოსავლო გადასახადით, რომელიც შეადგენს წლიური დასაბეგრი მოგების 20%-ს.
სტატუსის გაუქმება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს.
სხვა გადასახადები
საქმიან ობის სახეობიდან და სტატუსიდან გამომდინარე, დეკლარირება და გადასახა
დის გადახდა შეიძლება მოხდეს ყოველთვიურ და/ან ყოველწლიურ ჭრილში. თუ თქვენ
ელექტრონულად გაუწ ევთ მომსახურებას უცხოეთში მყოფ დასაბეგრ პირს (კომპანიას),
მაშინ ეს მომსახურება ჩაითვლ
 ება უცხოეთში გაწეულად და დღგ-ით არ დაიბეგრება,
თუმცა შეგინარჩუნდებათ ამ მომსახურების გასაწევად შეძენილ საქონელსა და მომსა
ხურებაზე გადახდილი დღგ-ის ჩათვლ
 ის უფლება.
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ბულგარული
ლევი

დანიური კრონა

ევრო

ფუნტი
სტერლინგი

ისლანდიური
კრონა

სერბული დინარი

ნორვეგიული
კრონა

პოლონური
ზლოტი

რუმინული ლეი

უნგრული
ფორინტი

შვედური კრონა

შვეიცარული
ფრანკი

ჩეხური კრონა

ამერიკული
დოლარი

თარიღი

saqarTvelos erovnuli bankis mier dadgenili laris gacvliTi
kursebi ucxouri valutebis mimarT 2022 wlis martSi

1

10

1

1

100

100

10

10

10

100

10

1

10

1

01.03.22 1,8316 4,8193 3,5859 4,2911 2,5359 3,0485 3,6014 7,6538 7,2463 0,9709 3,3840 3,4754 1,4348 3,2054
02.03.22 1,8436 4,8451 3,6039 4,3188 2,5415 3,0632 3,6451 7,6166 7,2825 0,9633 3,3679 3,5029 1,4301 3,2244
03.03.22 1,8381 4,8361 3,5975 4,3182 2,5158 3,0586 3,6339 7,4583 7,2688 0,9429 3,3396 3,5296 1,4009 3,2419
04.03.22 1,8381 4,8361 3,5975 4,3182 2,5158 3,0586 3,6339 7,4583 7,2688 0,9429 3,3396 3,5296 1,4009 3,2419
05.03.22 1,8440 4,8438 3,6035 4,3605 2,5130 3,0632 3,6644 7,4339 7,2808 0,9414 3,3425 3,5649 1,4060 3,2744
06.03.22 1,8440 4,8438 3,6035 4,3605 2,5130 3,0632 3,6644 7,4339 7,2808 0,9414 3,3425 3,5649 1,4060 3,2744
07.03.22 1,8440 4,8438 3,6035 4,3605 2,5130 3,0632 3,6644 7,4339 7,2808 0,9414 3,3425 3,5649 1,4060 3,2744
08.03.22 1,8834 4,9467 3,6802 4,4708 2,5233 3,1283 3,7619 7,3874 7,4359 0,9249 3,3787 3,6731 1,4235 3,3991
09.03.22 1,8834 4,9467 3,6802 4,4708 2,5233 3,1283 3,7619 7,3874 7,4359 0,9249 3,3787 3,6731 1,4235 3,3991
10.03.22 1,9101 5,0187 3,7360 4,4806 2,5714 3,1758 3,8123 7,7388 7,5479 0,9776 3,4666 3,6670 1,4774 3,4019
11.03.22 1,8728 4,9200 3,6607 4,3644 2,5199 3,1176 3,7029 7,5914 7,3974 0,9591 3,4119 3,5791 1,4451 3,3189
12.03.22 1,8133 4,7695 3,5487 4,2278 2,4391 3,0169 3,6238 7,3958 7,1705 0,9295 3,3305 3,4740 1,4080 3,2308
13.03.22 1,8133 4,7695 3,5487 4,2278 2,4391 3,0169 3,6238 7,3958 7,1705 0,9295 3,3305 3,4740 1,4080 3,2308
14.03.22 1,8133 4,7695 3,5487 4,2278 2,4391 3,0169 3,6238 7,3958 7,1705 0,9295 3,3305 3,4740 1,4080 3,2308
15.03.22 1,8123 4,7625 3,5431 4,2151 2,4420 3,0120 3,6063 7,4769 7,1590 0,9406 3,3534 3,4576 1,4226 3,2322
16.03.22 1,8089 4,7551 3,5383 4,1944 2,4420 3,0087 3,5662 7,4678 7,1503 0,9491 3,3572 3,4257 1,4240 3,2178
17.03.22 1,8139 4,7690 3,5485 4,2150 2,4592 3,0168 3,6158 7,5527 7,1722 0,9547 3,3984 3,4298 1,4355 3,2274
18.03.22 1,8176 4,7757 3,5549 4,2442 2,5019 3,0218 3,6275 7,5741 7,1879 0,9563 3,4053 3,4261 1,4397 3,2209
19.03.22 1,8133 4,7602 3,5431 4,2145 2,4794 3,0119 3,6460 7,5105 7,1604 0,9484 3,3964 3,4324 1,4276 3,2096
20.03.22 1,8133 4,7602 3,5431 4,2145 2,4794 3,0119 3,6460 7,5105 7,1604 0,9484 3,3964 3,4324 1,4276 3,2096
21.03.22 1,8133 4,7602 3,5431 4,2145 2,4794 3,0119 3,6460 7,5105 7,1604 0,9484 3,3964 3,4324 1,4276 3,2096
22.03.22 1,8208 4,7843 3,5599 4,2326 2,4982 3,0257 3,6852 7,5870 7,1956 0,9499 3,4167 3,4640 1,4425 3,2219
23.03.22 1,8189 4,7817 3,5576 4,2706 2,4929 3,0231 3,6963 7,5678 7,1934 0,9545 3,4137 3,4560 1,4388 3,2348
24.03.22 1,8215 4,7903 3,5630 4,2819 2,5161 3,0265 3,6997 7,5724 7,2034 0,9586 3,4324 3,4625 1,4510 3,2385
25.03.22 1,8179 4,7793 3,5561 4,2705 2,5184 3,0205 3,7481 7,4961 7,1855 0,9488 3,4390 3,4738 1,4405 3,2372
26.03.22 1,8138 4,7693 3,5486 4,2481 2,5026 3,0128 3,7184 7,4836 7,1698 0,9475 3,4316 3,4780 1,4395 3,2234
27.03.22 1,8138 4,7693 3,5486 4,2481 2,5026 3,0128 3,7184 7,4836 7,1698 0,9475 3,4316 3,4780 1,4395 3,2234
28.03.22 1,8138 4,7693 3,5486 4,2481 2,5026 3,0128 3,7184 7,4836 7,1698 0,9475 3,4316 3,4780 1,4395 3,2234
29.03.22 1,7922 4,7116 3,5054 4,1987 2,4550 2,9776 3,6972 7,4255 7,0840 0,9367 3,3668 3,4143 1,4203 3,1917
30.03.22 1,7697 4,6592 3,4652 4,1074 2,4334 2,9438 3,6339 7,4090 7,0043 0,9338 3,3445 3,3505 1,4163 3,1354
31.03.22 1,7646 4,6383 3,4496 4,0732 2,4261 2,9303 3,5802 7,3863 6,9727 0,9361 3,3399 3,3506 1,4109 3,1013
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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

01.03.22 2,5129 2,3111 2,0355 0,2316 2,7728 8,7269 0,7632 9,8816 2,3600 10,5754 5,0820 4,1020 4,2546 2,1560
02.03.22 2,5435 2,3425 2,0523 0,2314 2,8068 8,7787 0,7677 9,9608 2,3779 10,6416 5,1079 4,1250 4,2798 2,1820
03.03.22 2,5503 2,3539 2,0638 0,2305 2,8127 8,8263 0,7719 10,0356 2,3890 10,6958 5,1327 4,1483 4,2820 2,1928
04.03.22 2,5503 2,3539 2,0638 0,2305 2,8127 8,8263 0,7719 10,0356 2,3890 10,6958 5,1327 4,1483 4,2820 2,1928
05.03.22 2,5732 2,4113 2,0810 0,2301 2,8377 8,9148 0,7796 10,0803 2,4092 10,7924 5,1841 4,1887 4,2990 2,2407
06.03.22 2,5732 2,4113 2,0810 0,2301 2,8377 8,9148 0,7796 10,0803 2,4092 10,7924 5,1841 4,1887 4,2990 2,2407
07.03.22 2,5732 2,4113 2,0810 0,2301 2,8377 8,9148 0,7796 10,0803 2,4092 10,7924 5,1841 4,1887 4,2990 2,2407
08.03.22 2,6716 2,5164 2,1620 0,2366 2,9534 9,2543 0,8093 10,3401 2,4918 11,1849 5,3782 4,3485 4,4160 2,3382
09.03.22 2,6716 2,5164 2,1620 0,2366 2,9534 9,2543 0,8093 10,3401 2,4918 11,1849 5,3782 4,3485 4,4160 2,3382
10.03.22 2,6552 2,4946 2,1654 0,2325 2,9362 9,2619 0,8100 10,3518 2,5001 11,1941 5,3869 4,3500 4,4432 2,3303
11.03.22 2,5878 2,4337 2,1123 0,2246 2,8611 9,0359 0,7902 10,1685 2,4411 10,9318 5,2487 4,2437 4,3495 2,2728
12.03.22 2,5308 2,3627 2,0586 0,2158 2,7649 8,7961 0,7692 9,9232 2,3730 10,6311 5,0992 4,1278 4,2182 2,2092
13.03.22 2,5308 2,3627 2,0586 0,2158 2,7649 8,7961 0,7692 9,9232 2,3730 10,6311 5,0992 4,1278 4,2182 2,2092
14.03.22 2,5308 2,3627 2,0586 0,2158 2,7649 8,7961 0,7692 9,9232 2,3730 10,6311 5,0992 4,1278 4,2182 2,2092
15.03.22 2,5331 2,3414 2,0568 0,2189 2,7392 8,7999 0,7696 9,9047 2,3684 10,6218 5,0791 4,1282 4,2214 2,1963
16.03.22 2,5035 2,3162 2,0432 0,2174 2,7267 8,7607 0,7661 9,7925 2,3556 10,5814 5,0475 4,1110 4,2002 2,1730
17.03.22 2,5383 2,3373 2,0541 0,2197 2,7281 8,7868 0,7684 9,9122 2,3724 10,6130 5,0810 4,1265 4,2316 2,1924
18.03.22 2,5421 2,3619 2,0501 0,2189 2,7162 8,7691 0,7669 9,9233 2,3756 10,6020 5,0712 4,1194 4,2489 2,2050
19.03.22 2,5473 2,3696 2,0418 0,2168 2,6956 8,7384 0,7642 9,8724 2,3670 10,5614 5,0438 4,1046 4,2340 2,2108
20.03.22 2,5473 2,3696 2,0418 0,2168 2,6956 8,7384 0,7642 9,8724 2,3670 10,5614 5,0438 4,1046 4,2340 2,2108
21.03.22 2,5473 2,3696 2,0418 0,2168 2,6956 8,7384 0,7642 9,8724 2,3670 10,5614 5,0438 4,1046 4,2340 2,2108
22.03.22 2,5540 2,3778 1,8130 0,2172 2,7029 8,7718 0,7671 9,9503 2,3757 10,6018 5,0690 4,1172 4,2324 2,2196
23.03.22 2,5704 2,4028 1,7486 0,2183 2,6749 8,8070 0,7702 10,0332 2,3817 10,6373 5,0831 4,1328 4,2462 2,2440
24.03.22 2,5729 2,4195 1,7486 0,2184 2,6758 8,8170 0,7711 10,0269 2,3849 10,6495 5,0823 4,1388 4,2444 2,2533
25.03.22 2,5755 2,4243 1,7671 0,2179 2,6613 8,8135 0,7708 10,0341 2,3843 10,6452 5,0808 4,1373 4,2386 2,2499
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26.03.22 2,5721 2,4234 1,7581 0,2173 2,6480 8,7759 0,7675 10,0134 2,3768 10,5998 5,0660 4,1182 4,2298 2,2470
27.03.22 2,5721 2,4234 1,7581 0,2173 2,6480 8,7759 0,7675 10,0134 2,3768 10,5998 5,0660 4,1182 4,2298 2,2470
28.03.22 2,5721 2,4234 1,7581 0,2173 2,6480 8,7759 0,7675 10,0134 2,3768 10,5998 5,0660 4,1182 4,2298 2,2470
29.03.22 2,5583 2,3986 1,7410 0,2151 2,5725 8,6896 0,7599 9,9017 2,3468 10,4818 5,0111 4,0766 4,1905 2,2125
30.03.22 2,5113 2,3516 1,7112 0,2114 2,5390 8,5363 0,7465 9,7509 2,3065 10,3003 4,9230 4,0055 4,1259 2,1628
31.03.22 2,4850 2,3322 1,6969 0,2113 2,5464 8,4435 0,7384 9,7222 2,2896 10,1983 4,8826 3,9625 4,0854 2,1638

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

10000
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10
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10
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10

100

100

10

1

01.03.22

3,2024 1,8903 1,1664 9,1583 1,7397 6,5879 2,8465 0,2956 1,0623 0,6467 3,7804 2,0710 0,6221

02.03.22

3,1359 1,9015 1,1733 9,2126 1,7491 6,5931 2,8634 0,2966 1,0686 0,6642 3,4614 2,0961 0,6258

03.03.22

2,9189 1,9119 1,1796 9,2626 1,7567 6,6302 2,8775 0,2984 1,0744 0,6619 3,4492 2,0985 0,6292

04.03.22

2,9189 1,9119 1,1796 9,2626 1,7567 6,6302 2,8775 0,2984 1,0744 0,6619 3,4492 2,0985 0,6292

05.03.22

2,9293 1,9311 1,1915 9,3554 1,7815 6,4134 2,9063 0,3008 1,0851 0,6444 3,4401 2,1357 0,6513

06.03.22

2,9293 1,9311 1,1915 9,3554 1,7815 6,4134 2,9063 0,3008 1,0851 0,6444 3,4401 2,1357 0,6513

07.03.22

2,9293 1,9311 1,1915 9,3554 1,7815 6,4134 2,9063 0,3008 1,0851 0,6444 3,4401 2,1357 0,6513

08.03.22

2,4641 2,0047 1,2368 9,7117 1,8423 6,6187 3,0170 0,3117 1,1265 0,6662 3,5743 2,2046 0,6710

09.03.22

2,4641 2,0047 1,2368 9,7117 1,8423 6,6187 3,0170 0,3117 1,1265 0,6662 3,5743 2,2046 0,6710

10.03.22

2,4396 2,0075 1,2379 9,7197 1,8438 6,6350 3,0260 0,3122 1,1274 0,6661 3,4839 2,2401 0,6718

11.03.22

2,6045 1,9574 1,2077 9,4826 1,8038 6,4410 2,9423 0,3049 1,0999 0,6489 3,3989 2,1953 0,6622

12.03.22

2,4885 1,9054 1,1756 9,2309 1,7549 6,2326 2,8655 0,2951 1,0707 0,6320 3,3076 2,1443 0,6437

13.03.22

2,4885 1,9054 1,1756 9,2309 1,7549 6,2326 2,8655 0,2951 1,0707 0,6320 3,3076 2,1443 0,6437

14.03.22

2,4885 1,9054 1,1756 9,2309 1,7549 6,2326 2,8655 0,2951 1,0707 0,6320 3,3076 2,1443 0,6437

15.03.22

2,7445 1,9062 1,1761 9,2349 1,7542 6,2632 2,6673 0,2958 1,0711 0,6220 3,0951 2,1434 0,6369

16.03.22

2,8513 1,8898 1,1709 9,1937 1,7452 6,4356 2,6566 0,2942 1,0664 0,6254 3,0830 2,1260 0,6285

17.03.22

3,2069 1,9023 1,1744 9,2211 1,7497 6,5590 2,6621 0,2943 1,0696 0,6332 3,1334 2,1507 0,6250

18.03.22

3,0748 1,8984 1,1720 9,2026 1,7457 6,6129 2,6567 0,2903 1,0674 0,6351 3,0976 2,1575 0,6344

19.03.22

3,1295 1,8929 1,1679 9,1703 1,7394 6,5695 2,7486 0,2834 1,0637 0,6340 3,0750 2,1419 0,6369

20.03.22

3,1295 1,8929 1,1679 9,1703 1,7394 6,5695 2,7486 0,2834 1,0637 0,6340 3,0750 2,1419 0,6369

21.03.22

3,1295 1,8929 1,1679 9,1703 1,7394 6,5695 2,7486 0,2834 1,0637 0,6340 3,0750 2,1419 0,6369

22.03.22

3,0678 1,9002 1,1724 9,2054 1,7458 6,5870 2,7591 0,2845 1,0958 0,6350 3,1297 2,1533 0,6415

23.03.22

3,0954 1,9075 1,1771 9,2423 1,7542 6,5482 2,7714 0,2815 1,1002 0,6376 3,1430 2,1747 0,6553

24.03.22

3,1404 1,9097 1,1784 9,2529 1,7605 6,6062 2,6757 0,2807 1,1014 0,6373 3,1926 2,1894 0,6595

25.03.22

3,3649 1,9090 1,1779 9,2491 1,7622 6,5931 2,6746 0,2806 1,1011 0,6550 3,1981 2,1947 0,6707

26.03.22

3,2581 1,9008 1,1729 9,2097 1,7569 6,5642 2,5728 0,2799 1,0917 0,6528 3,2613 2,2167 0,6678

27.03.22

3,2581 1,9008 1,1729 9,2097 1,7569 6,5642 2,5728 0,2799 1,0917 0,6528 3,2613 2,2167 0,6678

28.03.22

3,2581 1,9008 1,1729 9,2097 1,7569 6,5642 2,5728 0,2799 1,0917 0,6528 3,2613 2,2167 0,6678

29.03.22

3,2443 1,8821 1,1614 9,1191 1,7417 6,5137 2,6370 0,2857 1,0806 0,6635 3,2200 2,1897 0,6731

30.03.22

3,5715 1,8491 1,1409 8,9583 1,7129 6,4134 2,5916 0,2734 1,0624 0,6694 3,1798 2,1439 0,6580

31.03.22

3,6773 1,8214 1,1285 8,8609 1,6938 6,3878 2,5623 0,2783 1,0500 0,6677 3,2483 2,1365 0,6518
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biznesSi dasaqmebuli profesionali buRalteri, romelic pasuxismgebelia damqiravebeli organizaciis saerTo daniSnulebis finansuri angariSgebis momzadebaze
an damtkicebaze, darwmunebuli unda iyos, rom finansuri angariSgeba wardgenilia finansuri angariSgebis wardgenisTvis dadgenili saTanado safuZvlebis Sesabamisad.
profesionalma buRalterma ar unda dauSvas, rom interesTa konfliqtma gamoiwvios misi profesiuli an saqmiani gadawyvetilebebis kompromentireba.
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